
1 
 

 

ส่วนที่ 1 
 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

   โรงเรียนทุ่งสงวิทยา   ตั้งอยู่เลขที่  105/1 หมู่ที่  11  ต าบลควนกรด  อ าเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  80110  http://www.tswit.ac.th   Tel 075 – 757051   
Fax  075 – 757052  e-mail : tsw1school@hotmail.com   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
2. ประวัติความเป็นมา 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  เป็นโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ตั้งอยู่บ้านไสไฟลาม  หมู่ที่ 11  ต าบลควนกรด  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  โรงเรียนนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 เมษายน  2518  และได้เปิดท าการสอนตั้งแต่           
ปีการศึกษา  2519 เป็นต้นมา  ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายช่วยกันจัดหาที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างมอบให้กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีนายเนื่อง  รัตน์พันธ์ ครูโรงเรียน
ชุมชนบ้านไทรห้อง ร่วมกับคณะผู้ใหญ่บ้านของต าบลควนกรดในขณะนั้น  และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนในเขตอ าเภอทุ่งสงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในต าบลควนกรด ตลอดจนผู้มีจิต
ศรัทธาอื่นๆ ร่วมกันจัดหาซื้อที่ดิน  จ านวน  5 แปลง คือ เลขที่  756 ของนายสมปอง  สุวรรณพันธ์ 
เมื่อวันที่  14  มิถุนายน 2519  เลขที่ 757 ของ   นายนาค  รัตนคช  เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2519  
เลขที่ 758  ของนายวัน - นางพุม  รัตนคช  เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2519  เลขที่ 759  ของ       
นางเคลื่อน  แซ่ตัน  เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2519  และ เลขที่ 1237  ของ นายเจียม  รัตนบุรี เมื่อ
วันที่ 26  กรกฎาคม 2519 รวมทั้งหมด จ านวน 35 ไร่  3 งาน 58 ตารางวา คิดเป็นเงิน  54,350 
บาท   โดยขึ้นที่ราชพัสดุเลขที่ นศ. 825  และได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจ านวน  6 
ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์คิดเป็นเงินประมาณ 64,051 บาท และคิดเป็นแรงงานในการก่อสร้างอีก
ประมาณ 46,077 บาท มอบให้กรมสามัญศึกษา และได้รับอนุญาตให้เปิดท าการสอนได้ตามหนังสือ
ส าคัญที่ ศธ. 0708/ 45236 ลง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2519 และเปิดท าการเรียนการสอนเมื่อ      
วันที่ 1 มิถุนายน 2519   และประชาชนได้ร่วมมือ    จัดมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แก่ทางราชการ
เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2560 ประชาชนและคณะครูจึงได้ก าหนดเอาวันที่  4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
เป็นวันสถาปนาโรงเรียน 
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สัญลักษณ์ 

 

ตรารูปเปลวไฟในดอกบัว  หมายความว่า 
ความรู้สร้างเยาวชนให้มีคุณภาพ  มีคุณธรรม 

เป็นคนที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 
 

อักษรย่อ 
 

ท.ส.ว. 
 

สีประจ าโรงเรียน 

 

แสด – ด า  หมายความว่า 
เป็นผู้ที่มีความรู้อยู่เสมอ  และพร้อมที่จะเสียสละ 

เพื่อสังคมและประเทศชาติ 
 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 

 

“ อินทนิล ” เปรียบเสมือน “ดอกไม้แห่งราชินี” 
แทนความแข็งแกร่งบึกบึนทรหด อดทน  
“ช่อ” เหมือนความรัก ความสามัคคี และ 

ความกลมเกลียวเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว กระจายกันออกไป 
เจริญเติบโตก้าวหน้าอยู่ท่ัวทุกท้องที่ 

 

คติพจน์ของโรงเรียน 

 

“ นตถิปญญา  สมา  อาภา ” 
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี) 

 

ปรัชญา (ปณิธาน) ของโรงเรียน 
 

“ วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม เลิศล้ าการกีฬา ” 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

“ โรงเรียนน่าอยู่  คู่ท้องถิ่น ” 
 

พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน 
 

“ พระพุทธลีลากาญจนาภิเษก ” 
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แผนที่โรงเรียน 
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3. ข้อมูลผู้บริหาร 
 

  1) ผู้อ านวยการโรงเรียน นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ หมายเลขโทรศัพท ์ 081– 606-5843    
e-mail  N_rattanaarun@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ตั้งแต่วันที่  12  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  จนถึง
ปัจจุบัน   
 

  2) ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน  5  คน 
   2.1 นายวิฑูรย์  ชุมข า วุฒิวการศึกษาสูงสุด  ส.สบ. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
บัณฑิต  หมายเลขโทรศัพท์ 093–628-6886  e-mail : vitul.2503@gmail.com รับผิดชอบกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน 
 

     2.2 นางอมรรัตน์  แขดวง วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.บ.  คณิตศาสตร์   หมายเลข
โทรศัพท์ 081–077-9758  e-mail :  Amornrat.M@hotmail.com  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
 

     2.3 นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.บ.  วิทยาศาสตร์ หมายเลข
โทรศัพท ์089–291-9716  e-mail : paweenut4822@hotmail.com  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
 

     2.4 นางวารุณี  จินดาวงศ์  วุฒิการศกึษาสูงสุด  ศ.บ.  คณิตศาสตร์ 
โทรศัพท์ 093–951-4495 e-mail : Fonochin@gmail.com  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ และแผนงาน 
 

     2.5 นายสุชาติ   โรวัฒน์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.บ. ประวัติศาสตร์  หมายเลข
โทรศัพท ์ 086–276-9558  e-mail  : su_churt@hotmail.com  รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vitul.2503@gmail.com
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4. ข้อมูลนักเรียน (ปีการศึกษา 2563) 
 

 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  2,250  คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  1,032  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง 

ม.1 6 240 40.00 

ม.2 6 218 36.33 

ม.3 6 217 36.17 

รวม ม.ต้น 18 675 37.50 

ม.4 4 160 40.00 

ม.5 4 115 28.75 

ม.6 3 82 27.33 

รวมม.ปลาย 11 357 32.45 

 
รวมทั้งหมด 

 

 
29 
 

 
1,032 

 

 
35.59 
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5. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจ าการ จ านวน  50 คน  ผู้ชาย  10  คน  ผู้หญิง  40  คน 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก 

1 นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์ 55 31 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ศศ.บ. บรรณรักษศาสตร์ 

2 นางสาวกาญจนา  
คงชนะ 

33 4 คร ู กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว 

3 นางจินดา  ไตรภูมิ 59 27 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย 

4 นางเพ็ญศรี  หนูหนอง 53 29 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย 

5 นางสุวิไล  กันตังกุล 58 25 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

กศ.บ. ภาษาไทย 

6 นางกาญจนา  เลิศล้ า 56 28 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย 

7 นางจินตรัตน์  ทิพย์สุขุม 54 27 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย 

8  นางสาวกัญญารัตน์  
ทองค า 

31  6 คร ู
  

ค.บ. ภาษาไทย 

9 นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย 46 22 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

10 นางจิรนันท์  แซมมงคล 56 30 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษและ
วรรณคดีอังกฤษ 

11 นางสาวกุลนันท์  
ขุนทองจันทร์ 

56 33 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

12 นางวารุณี  จินดาวงศ์ 50 26 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

13 นางสาวกมลเนตร   
เดชสถิตย์    

37 10 คร ู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

14 นางสาวสุกัญญา  
ทองเพ่ิม 

35 4 คร ู
 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 



7 
 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก 

15 นางณัฐวดี   แสงป้อม 32 1 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 

16 นายพินิจ    เทพมณี 57 31 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.ม. 
 

การบริหาร 
การศึกษา 

17 นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์ 52 28 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. สังคมศึกษา 

18 นางกรณ์ภัสสรณ์ 
สุขรุ่งเรือง 

56 26 คร ู
ช านาญการ 

วท.บ. ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ
และสังคม 

19 
 

นางสาวรัติยา  ทองสีนุช 
 

49 
 

26 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.ม. 
 

การบริหาร 
การศึกษา 

20 นายสุชาติ  โรวัฒน์ 43 11 คร ู
ช านาญการ 

ค.บ. ประวัติศาสตร์ 
 

21 นางฐิรกานต์  สุขยา 54 25 คร ู
ช านาญการ 

ค.บ. สังคมศึกษา 

22 นางอัจฉราภรณ์   
คงแป้น 

37 9 คร ู
ช านาญการ 

ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนรู ้

23 นางสาวสุภาพร  มณีโชติ 32 7 คร ู
ช านาญการ 

ค.ม. การบริหาร 
การศึกษา 

24 นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว 50 27 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

25 นางสุเจตน์  บุญปล้อง 57 32 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

26 นายกุลธนิต  ด้วงกูล 58 31 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

วท.บ. ฟิสิกส์ 

27 นางพรทิพย์  เชยบัวแก้ว 48 23 คร ู
ช านาญการ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

28 นางณิรดา  จงจิตร 46 23 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

กศ.บ. ฟิสิกส์ 

29 นางวันเพ็ญ   
ชุมพร้อมญาติ 

50 26 คร ู
ช านาญการ 

ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
(ฟิสิกส์) 
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ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก 

30 นายพิศิษฐ์  ด าเกลี้ยง 37 11 คร ู
ช านาญการ 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

31 นางลมัย  รัตนมณี 49 26 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ 

32 นายกิจศักดิ์   ชูศรี 25 2 ครผูู้ช่วย 
 

กศ.บ. เคมี 

33 นายอดิศร  
อินทรสุวรรณ 

37 14 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

34 นางอาทิตยา  เจ้ยทอง   38 13 คร ู
ช านาญการ 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

35 นางจิตติมา  จู้ทิ่น 41 9 คร ู
ช านาญการ 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

36 นางปรียา  บุญให้ผล 52 26 คร ู
ช านาญการ 

ค.บ. พลศึกษา 

37 นางนัชพร  ก าเนิดรักษา 54 31 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ 

38 นางกฤติกา  จ านง 54 30 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.บ. การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

39 นางอมรรัตน์  แขดวง 51 28 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ 

40 นางกัลยา  พรมทิพย์ 49 26 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

41 นางสุวดี  เงินถาวร 48 25 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ 

42 นางไพรวรรณ   
เพชรสงค์ 

48 25 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

กศ.ม. การวัดผลการศึกษา 

43 นางฤดี  ทองเนื้อห้า 57 42 คร ู
ช านาญการ 

คศ.บ. โภชนาการชุมชน 

44 นายสันต์  จันทนะทรัพย์ 54 31 คร ู
ช านาญการ 

ค.บ. การไฟฟ้า 
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ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก 

45 นายวิทูรย์  ชุมข า   60 38 คร ู
ช านาญการ 

นบ. ส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์บัณฑิต 

46 นางสาวสุทธินี  ทวนด า 32 4 คร ู
 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

47 นางณิชกมล  รัตนพันธ์ 35 11 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

48 นางบุษบา  สุทธิมาศ 34 7 คร ู
 

ศป.บ. ดุริยางค์ศาสตร์ 

49 นายเศณวี   อ่ าครอง 
   

32 8 คร ู ค.ม. การบริหารการศึกษา 

50 นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์ 
 

28 2 ครูผู้ช่วย ศ.บ. จิตรกรรมไทย 

 
ครูอัตราจ้าง  จ านวน 1 คน 
 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์การสอน 
(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 

1 นายวิษณุพงศ์   ผ่องฉาย 23 1 ค.บ. พลศึกษา 
 
6. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 

 อาคารเรียน จ านวน 3  หลัง อาคารประกอบ/อาคารฝึกงาน  จ านวน 4 หลังอาคาร
เอนกประสงค์  จ านวน 2 หลัง  ส้วม จ านวน 8  หลังบ้านพักครู  จ านวน 2 หลัง  ศาลาพักผ่อน 
จ านวน 28 หลัง สนามกีฬา จ านวน  4 สนาม    
 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 

1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทกึ่งเมือง มีประชากร
ประมาณ  26,992  คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ  ได้แก่ ชุมชนชนบท  อาชีพหลักของชุมชน  คือ 
ท าสวนยางพารา เนื่องจากมีพ้ืนที่เหมาะสม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีชักพระ ประเพณีท าบุญทานไฟ  
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ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีวันพ่อแห่งชาติ   ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ  การแสดงมโนราห์ และ  
หนังตะลุง 

2) ผู้ปกครองร้อยละ 50  จบการศึกษาระดับ ม.3 ประกอบอาชีพ ท าสวน, ท านา ร้อยละ 
92.17   นับถือศาสนาพุทธ   ร้อยละ 100  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ย  ต่อครอบครัว  
ต่อปี 112,500  บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  4 คน 

3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  3.1  โอกาส 
     1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านการประกอบอาชีพที่พร้อมและเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและ
ปลูกฝังค่านิยมในการรักท้องถิ่น 
      2.   ชุมชน ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรหลาน 
และสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมของชุมชน มีลักษณะสังคมชนบทพ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือกันและ         
มีการประกอบอาชีพที่มีรายได้ สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพ จึงเอ้ือต่อการระดมทุนใน
การพัฒนาโรงเรียน 
      3.   โรงเรียนทุ่งสงวิทยา เป็นโรงเรียนในฝัน  โรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 2551 โรงเรียนแกนน าสถานศึกษาประเภท 1  จึงมีโอกาสในการพัฒนาโรงเรียนตาม
แนวทางของโรงเรียนประเภทต่าง ๆ สูง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลากหลาย 
      4.   บุคลากรมีวิสัยทัศน์ มีคุณวุฒิ  มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานตรงกับ
ความรับผิดชอบตลอดจนมีความทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  มีความสามารถ
ในการพัฒนานักเรียนเต็มศักยภาพ 
  3.2  ข้อจ ากัด 
  1.  นักเรียนร้อยละ  70   เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ า เนื่องจากผู้ปกครองนิยม
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนยอดนิยม จึงท าให้เป็นอุปสรรคต้องการจัดแผนชั้นเรียน   ปัญหาใน  
การจัดการเรียนการสอนและการดูแลด้านพฤติกรรม โรงเรียน  ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน ต้องใช้ความ
พยายามในการพัฒนามาก 
  2.  ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคด้าน ICT การแก้ปัญหาต้องใช้
งบประมาณสูง และขาดบุคลากรด้านทักษะวิชาชีพบางประเภท เช่น งานช่างไม้ งานช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ดนตรี ก่อสร้าง ฯลฯ 
  3.  ขาดการสนับสนุนด้านทรัพยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนต้องขอ
ความช่วยเหลือจากชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียน 
  4.  ระบบสื่อสารทางทางไกลผ่านดาวเทียมไม่สมบูรณ์ท าให้มีอุปสรรคในการด าเนิน
ใช้สื่อเสริมของระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้  
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8.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

 1) ห้องสมุดมีขนาด  144  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด  8,520 เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบ   SMS2003 
   จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย 562 คน ต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ 62.86  ของนักเรียนทั้งหมด 

2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จ านวน    3     ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จ านวน    4     ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จ านวน    2     ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์           จ านวน    1     ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม          จ านวน    2     ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคหกรรม           จ านวน    2     ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการเกษตรกรรม           จ านวน    2     ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล           จ านวน    1     ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการนาฎศิลป์   จ านวน    1     ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์           จ านวน    1     ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการพระพุทธศาสนา          จ านวน    1     ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์     จ านวน  118    เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน     จ านวน   74    เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน   16    เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
เฉลี่ย  489  คนต่อวันคิดเป็นร้อยละ 55.01  ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ     จ านวน   28  เครื่อง 
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 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 200 
2. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 200 

3. ห้องปฏิบัติการเคมี 200 

4. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 200 

5. ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 200 

6. ห้องจริยธรรม 200 

7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 200 

8. ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย 200 

9. ห้องศิลปะ 200 

10. ห้องดนตรี 200 

11. ห้องนาฏศิลป์ 200 

12. ห้องสมุดโรงเรียน 200 

13. ห้องพิพิธภัณฑ์ 200 

14. ห้องแนะแนว 200 

15. ห้องพยาบาล 150 
16. ห้องโสตทัศนศึกษา 100 

 
 5.) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ห้างหุ้นส่วนกว้างไพศาลจ ากัด 1 
2. วิทยาลัยพลศึกษา จ.ตรัง 1 
3. โรงเรียนกีฬา จ.นครศรีธรรมราช 1 
4. ห้องสมุดประชาชน 2 
5. ศูนย์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าสงขลา   1 
6. สถานีต ารวจภูธร อ.ทุ่งสง 1 
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 5.) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

7. องค์การบริหารส่วนต าบลควนกรด 1 
8. อุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง 1 
9. สถานีอนามัยไทยห้อง 30 
10. ศาลจังหวัดทุ่งสง 1 
11. โรงแรมลาภทักษิณ 2 
12. วัดไทรห้อง 20 
13. ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน 1 
14. กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 427 1 
15. ศูนย์กาชาดสิรินธร 1 
16. โรงพยาบาลทุ่งสง 6 
17. ศูนย์เพาะเนื้อเยื่อทุ่งสง 2 

   
 7) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรื่อง 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน 

จ านวนครั้ง/ปี 
1.  นายประไพ     ปานสีสด หนังตะลุง 2 
2. นายส่อง        บุญทรง เพลงบอก 4 
3.  นายชู          รอดสีเสน หมอท าขวัญนาค/พิธีต่างๆ 1 
4.  นายวินัย        รักษ์สีทอง ปุ๋ยชีวภาพ 4 
5.  นายฟอง        รัตนมณี เครื่องจักรสาร 4 
6.  นางยินดี       จันทร์ทัง นวดแผนไทย 4 
7.  นางสร้อย       สุดถนอม ร้อยลูกปัดชุดมโนราห์ 6 
8.  นายบุญเกื้อ    รักษาแก้ว ร ามโนราห์ 6 
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9. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 

 9.1 ผลงานดีเด่น 
  ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา  
 

ที ่ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ วัน เดือน ปี ที่ได้รับ 
1 รางวัลเหรียญทอง  การประกวด

นิทรรศการและแสดงผลงานครู 

นักเรียน ของสหวิทยาเขต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่

มัธยมศึกษา เขต 12 

22 – 24 พ.ย. 2559 

2 ได้เข้าร่วมโครงการ 9 ล้านดวงใจท าดี

เพ่ือพ่อ สวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร 

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช 

ส านักงานวัฒนธรรม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2 กรกฎาคม 2560 

3 ได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียน 

อ.ย.น้อย ประจ าปีงบประมาณ 2560  

ระดับดีเยี่ยม 

คณะกรรมการอาหาร 

และยา 

1 พฤษภาคม 2560 

4 รางวัลสถานศึกษาดีเด่น  ชนะเลิศ

ระดับจังหวัด และอันดับ 2 ระดับภาค 

โครงการยุวชนประกันภัย  ประจ าปี 

2560 

ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) 

2 กรกฎาคม 2560 
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ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร  ครู  และบุคลากร 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล 
หน่วยงานที่จัดการ
แข่งขัน/ประกวด 

1. นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ 
 

- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 
พ.ศ.2562 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 - สพม. 12 

2. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว   - รางวัลเชิดชูเกียรติ  
“ครูดีไม่มีอบายมุข”  
เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ 
ประจ าปี 2562 

- สพฐ. ร่วมกับ สสส. 
และมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

3. นางลมัย  รัตนมณี - รางวัลเชิดชูเกียรติ 
“ครูดีไม่มีอบายมุข”  
เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ  
ประจ าปี 2562 
- รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน 

- สพฐ. ร่วมกับ สสส. 
และมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
 
- สพฐ. 
 

4. นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์ - รางวัลเชิดชูเกียรติ 
“ครูดีไม่มีอบายมุข”  
เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ  
ประจ าปี 2562 

- สพฐ. ร่วมกับ สสส. 
และมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

5. นางสาวสุภาพร  มณีโชติ - รางวัลเชิดชูเกียรติ 
“ครูดีไม่มีอบายมุข”  
เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ  
ประจ าปี 2562 

- สพฐ. ร่วมกับ สสส. 
และมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

6. นางอมรรัตน์  แขดวง - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการ
ประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น 
ม.4 - ม.6 
ประจ าปี 2562 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

- สพฐ.  งานศิลป 
หัตกรรมนักเรียน   
ครั้งที่ 69 
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ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร  ครู  และบุคลากร 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล 
หน่วยงานที่จัดการ
แข่งขัน/ประกวด 

7. นางเพ็ญศรี   หนูหนอง - การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การ
เขียนเรียงความ) ม. 4- ม. 6 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

- สพฐ.  งานศิลป 
หัตกรรมนักเรียน   
ครั้งที่ 69 

8. นางจินตรัตน์   ทิพย์สุขุม - การแข่งขันการท่องอาขยาน 
ท านองเสนาะ ม.4 – ม. 6 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

- สพฐ.  งานศิลป 
หัตกรรมนักเรียน   
ครั้งที่ 69 

9. นางกาญจนา   เลิศล้ า - การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
โคลงสี่สุภาพ (สี่บท) ม.4 – ม. 6 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

- สพฐ.  งานศิลป 
หัตกรรมนักเรียน   
ครั้งที่ 69 

10. นายณัฐพันธ์    ซงากรณ์ - การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
 ม.4 – ม. 6 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

- สพฐ.  งานศิลป 
หัตกรรมนักเรียน   
ครั้งที่ 69 

11. นางบุษบา   สุทธิมาศ - การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.4 – ม. 6 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
- การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย ม.1 – ม. 3 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
- การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย ม.4 – ม. 6 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
- การแข่งขันร้องเพลงสากล 
 ประเภทชาย ม.4 – ม. 6 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
- การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ม.4 – ม. 6 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

- สพฐ.  งานศิลป 
หัตกรรมนักเรียน   
ครั้งที่ 69 
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ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร  ครู  และบุคลากร 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล 
หน่วยงานที่จัดการ
แข่งขัน/ประกวด 

12. นางณิชกมล   รัตนพันธ์ - การแข่งขันการแสดงตลก  
ม.1 – ม. 6 

- สพฐ.  งานศิลป 
หัตกรรมนักเรียน   
ครั้งที่ 69 

13. นางวารุณี   จินดาวงศ์ - การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ม.4 – ม. 6 

- สพฐ.  งานศิลป 
หัตกรรมนักเรียน   
ครั้งที่ 69 

 
ผลงานดีเด่นของนักเรียน  
 

ที ่ ชื่อ – สกุล นักเรียน รางวัล รายการประกวด/แข่งขัน หน่วยงานผู้จัด 
1. นางสาวปณิดา  งามสพรั่ง ระดับเหรียญเงิน    

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  

(การเขียนเรียงความ)  ระดับชั้น ม.4-6 

 

2. นายธนกฤต   แซ่ลั้ง ระดับเหรียญทอง 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  

(ประเภทชาย)  ระดับชั้น ม.4-6 

3. นายปราบดา   คงรอด  ระดับเหรียญทอง    

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 

 (ประเภทชาย)  ระดับชั้น ม.1 – ม. 3 

4. นายธนกฤต   แซ่ลั้ง  ระดับเหรียญทอง    

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 

 (ประเภทชาย)  ระดับชั้น ม.4 – ม. 6 

5. นายปราบดา   คงรอด  ระดับเหรียญเงิน 

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 

 (ประเภทชาย)  ระดับชั้น ม.1 - ม. 3 
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ผลงานดีเด่นของนักเรียน  
 

ที ่ ชื่อ – สกุล นักเรียน รางวัล รายการประกวด/แข่งขัน หน่วยงานผู้จัด 
6. นายธนกฤต   แซ่ลั้ง  ระดับเหรียญทอง    

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 

 (ประเภทชาย)  ระดับชั้น ม.4 – ม. 6 

 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน  ระดับภาคใต้  

ครั้งที่ 69 

ปีการศึกษา 2562 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

7. นางสาวสุดารัตน์   รัตนมณี ระดับเหรียญเงิน  

การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ 

ระดับชั้น ม.4 – ม. 6 

8. นางสาวกัลยา   อินทร์จันทร์ 

นางสาวเพียงขวัญ   คงสุข 

ระดับเหรียญทอง    

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 

โคลงสี่สุภาพ (สี่บท) ม.4 – ม. 6 
9. นางสาวฉตร ภรณ์   เส้งมา

นางสาวศศิธร   เจริญพงศ์ 

นางสาวสุนิสา   ต าเมือง 

ระดับเหรียญเงิน   

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4 - ม.6   

10. นางสาวเบญจวรรณ   ฉิมภักดี ระดับเหรียญทอง    

การแข่งขันวาดภาพระบายสี 

ระดับชั้น ม.4 – ม. 6 

11. นายกฤษฎา   รัตนสุภา 

นางสาวชุติมา   เทพรัตน์ 

นายธนกฤต   แซ่ลั้ง 

นายพริษฐ์   จากเจน 

เด็กชายสรวิชญ์   อ าลอย 

ระดับเหรียญทอง    

การแข่งขันการแสดงตลก  
ม.1 – ม. 6 

12. นางสาวกัลยา   สุขสม ระดับเหรียญเงิน    

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ม.4 – ม. 6 

 
 
 



19 
 

ผลงานดีเด่นของนักเรียน  
 

ที ่ ชื่อ – สกุล นักเรียน รางวัล รายการประกวด/แข่งขัน หน่วยงานผู้จัด 
13. นายจักรพงษ์   ไชยรัตน์ ระดับเหรียญทอง  การประกวด 

การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท

บกพร่องทางร่างกายฯ  

ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน  ระดับภาคใต้  

ครั้งที่ 69 

ปีการศึกษา 2562 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ส่วนที่ 2 

 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 

 
ทิศทางการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.  2563 – 2566 ของโรงเรียน       

ทุ่งสงวิทยา เป็นจุดมุ่งปลายทางที่โรงเรียนต้องการก้าวไปสู่ความส าเร็จประกอบด้วย วิสัยทัศน์  
ค่านิยม  พันธกิจ เป้าประสงค์   กลยุทธ์  ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“ภายในปี 2566  โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมสู่มาตรฐานการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

     ค าอธิบาย 
 1. ความเป็นไทย หมายถึง  รักขนบธรรมเนียม ประเพณี อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่สืบ
ต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน ได้แก่ ไหว้สวย การแต่งกาย และรักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 

 2. ความเป็นสากล หมายถึง  ผู้เรียน มีทักษะที่เป็นสากลได้แก่ ทักษะการใช้เทคโนโลยี  
ทักษะในการสื่อสาร มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีความรู้เกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียน 
 

 3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง   นักเรียนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน 
 

จัดการศึกษาภายใต้แนวคิด 
 

  “ จัดการศึกษาโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ” 
 
อัตลักษณ์  
 “ยิ้ม  ทักทาย  ไหว้สวย” 
 

    ค าอธิบาย 
 1.  ยิ้ม หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
                 1.1  ยิ้มแย้ม แจ่มใส 
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       1.2  สุขภาพกายดี 
                 1.3  สุขภาพจิตดี 
 2.  ทักทาย  หมายถึง  นักเรียนมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
      2.1 พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน 
      2.2 พูดจาถูกต้องตามกาลเทศะ 
 3.  ไหว้สวย หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
      3.1  อ่อนน้อมถ่อมตน 
      3.2  ไหว้ถูกต้องตามมารยาทไทย 
 

เอกลักษณ์    
 

 “ โรงเรียนน่าอยู่  คู่ชุมชน” 
 

พันธกิจ (Mission) 
 

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล มี
ศักยภาพในการแข่งขัน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นไทย 

2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
จรรยาบรรณความเป็นครู และมีมาตรฐานสากล 

3. พัฒนาการบริหารสถานศึกษาด้วยระบบวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ เป็นองค์กรที่มี
นวัตกรรม จัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. พัฒนาและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 
 

1. ยกระดับคุณภาพผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
มาตรฐานสากล 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

และมีผลงานเชิงประจักษ์ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของผู้เรียน  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลงานเชิงประจักษ์ 
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5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   จัด
การศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยเน้นการใช้นวัตกรรมและการมีส่วนร่วม และมีผลงานเชิง
ประจักษ์ 

6. โ ร ง เ รี ยนมี เ ค รื อข่ ายการ เ รี ยนรู้ แ ละการ พัฒนาการศึ กษาร่ ว มกับชุ มชน 
สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
 
ค่านิยม     : T – SMART 
 

T = Thungsongwittaya  =   โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
S = Service Mind   =   จิตใจบริการ 
M = Management   =   การบริหารจัดการเป็นระบบ 
A = Analysis   =   คิดวิเคราะห์ 

          R  =  Recheck        =   ตรวจสอบ  ทบทวน   
T = Teamwork   =   ท างานเป็นทีม 

 

กลยุทธ์   (Strategies) 
 

 การพัฒนาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา “ปีการศึกษา 2563 – 2566 : 4 ปี แห่งการสร้างคุณภาพ
ผู้เรียน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีคุณภาพตาม
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานสากล  

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบวงจรคุณภาพแบบ   
บูรณาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร              
จัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 

จุดเน้น (Focus) 
 

        ด้านผู้เรียน (Good  Student) 
1. นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และมีความสุข 
2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน  สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม          

บนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 0  , ร,  มส  .และนักเรียนออก
กลางคัน ลดลง 
 

        ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (Good  Teacher) 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและ    สมรรถนะตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานและมาตรฐานต าแหน่ง 
3. มีการสร้างนวัตกรรม งานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่  เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียน 

การสอน 
 

        ด้านการบริหารจัดการ (Good  Director) 
1. สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. สถานศึกษาจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 

(SCQA) 
3. โรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน มีผลงานเชิงประจักษ์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 3 
 

แผนปฏิบัติการ / โครงการ 
 
 

 

งบประมาณทั้งหมด   6,648,462 บาท  
   สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6,648,462 บาท 
โดยแบ่งเป็นแต่ละมาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนางานวิชาการ 
สู่มาตรฐานสากล 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

90,000 เม.ย. 
2563– มี.ค. 
2564 

นางอมรรัตน์ 
แขดวง 

2. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

5,000 เม.ย. 
2563– มี.ค. 
2564 

นายพิศิษฐ์  
ด าเกลี้ยง 

3. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

265,000 เม.ย. 
2563– มี.ค. 
2564 

นางสาวสุวดี 
เงินถาวร 

4. ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พิเศษ 
เรียนร่วม 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

5,000 เม.ย. 
2563– มี.ค. 
2564 

นางอมรรัตน์ 
แขดวง 

5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

50,000 เม.ย. 
2563– มี.ค. 
2564 

นางอมรรัตน์ 
แขดวง 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

6. ต้านทุจริตศึกษา นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

20,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางอมรรัตน์ 
แขดวง 

7. พัฒนางานห้องสมุด 
มีชีวิต 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

 70,000  เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางรัจนา 
ประจักษ์วงศ์ 

8. ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

150,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางมยุรฉัฑฐ 
เกื้อนุ้ย 

9. พัฒนากิจกรรม 
แนะแนว     

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

20,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางสาวกาญจนา 
คงชนะ 

10. ปัจฉิมนิเทศและ 
อ าลาอาลัย 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

20,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางสาวกาญจนา 
คงชนะ 

11. พัฒนาระบบงาน
ทะเบียนและวัดผล
และประเมินผล 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

123,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางศุภณัฎฐ์ 
สิริกาญจน์ 

12. ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสืบค้น 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

559,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางจิตติมา 
จู้ทิ่น 

13. ชวนรู้เรื่องอาเซียน นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

14,500 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางฐิรกานต์  
สุขยา 

14. โรงเรียนวิถีพุทธ นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

5,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางฐิรกานต์  
สุขยา 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

15. ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาต่างประเทศ 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

48,800 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางสาวสุกัญญา 
ทองเพ่ิม 

16. ขับเคลื่อนกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน                
(TO BE NUMBER 
ONE) 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

20,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางสาวสุกัญญา 
ทองเพ่ิม 

17. นิเทศภายในแบบ
คู่สัญญา 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

2,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางกฤติกา 
จ านง 

18. โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

35,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางไพรวรรณ 
เพชรสงค์ 

19. พัฒนาระบบงาน
กิจการนักเรียน 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

47,500 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นายวิฑูรย์ 
ชุมข า 

20. พัฒนาทักษะกีฬา
และพัฒนาสุขภาพ
นักเรียน 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

270,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางปรียา 
บุญให้ผล 

21. ส่งเสริมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

56,700 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางกาญจนา 
เลิศล้ า 

22. ส่งเสริมทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอันพึง                
ประสงค์ 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

191,800 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางไพรวรรณ 
เพชรสงค์ 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

23. ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

180,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางสาวสุทธินี 
ทวนด า 

24. ส่งเสริมทักษะชีวิต
โดยใช้กิจกรรมนอก
หลักสูตร  

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

60,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางสาวรัติยา 
ทองสีนุช 

25.  ส่งเสริมอัตลักษณ์ 
ทุ่งสงวิทยา-ยิ้ม-
ทักทาย-ไหว้สวย 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

- เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นายวิฑูรย์ 
ชุมข า 

26. ทุ่งสงวิทยาสร้าง
โอกาสสู่การ
แก้ปัญหาการออก
กลางคัน    

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

3,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางกาญจนา 
เลิศล้ า 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

27. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ศตวรรษท่ี 21       

ครูและฝ่ายบริหาร 50 คน 
ครูอัตราจ้าง        2 คน 
 

30,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางปวีณ์นุช 
แป้นแก้ว 

28. โครงการอบรมครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ครูและฝ่ายบริหาร 50 คน 
ครูอัตราจ้าง        2 คน 
 

50,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางปวีณ์นุช 
แป้นแก้ว 

29. โครงการศึกษาดูงาน
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ครูและฝ่ายบริหาร 50 คน 
ครูอัตราจ้าง        2 คน 
ลูกจ้าง              8  คน    

100,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นายอดิศร 
อินทรสุวรรณ 

30. โครงการเลี้ยงรับ-
เลี้ยงส่งครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ครูและฝ่ายบริหาร 50 คน 
ครูอัตราจ้าง        2 คน 
ลูกจ้าง              8  คน    

50,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางปวีณ์นุช 
แป้นแก้ว 

31. โครงการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
15  คน 

20,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางลมัย 
รัตนมณี 

32. โครงการประชุมครู
และบุคลากร 

ครูและฝ่ายบริหาร 50 คน 
ครูอัตราจ้าง        2 คน 
ลูกจ้าง              8  คน    

20,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางลมัย 
รัตนมณี 

33. โครงการการบริหาร
งบประมาณตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

20,000  เม.ย. 
2563– มี.ค. 
2564 

นางวารุณี 
จินดาวงศ ์

34. พัฒนาการเงิน - 
บัญชีและพัสดุ 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

65,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางวารุณี 
จินดาวงศ ์

35. เงินประกันส่วน
นายจ้าง 

ครูอัตราจ้าง        2 คน 
ลูกจ้าง              7  คน    

65,280 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางวารุณี 
จินดาวงศ ์
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

36 ควบคุมก ากับดูแล
การใช้สาธารณูปโภค 

ครูอัตราจ้าง        2 คน 
ลูกจ้าง              8  คน    

601,200 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางวารุณี 
จินดาวงศ ์

37. ค่าน้ ามันรถยนต์และ
ค่าซ่อมบ ารุงดูแล
รักษารถยนต์ 

รถโรงเรียน        1   คัน 75,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางวารุณี 
จินดาวงศ ์

38. งานธนาคารโรงเรียน   นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

10,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางวารุณี 
จินดาวงศ ์

39. ระดมทุนและ
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

370,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางวารุณี 
จินดาวงศ ์

40. จัดหาลูกจ้างชั่วคราว   ลูกจ้าง              7  คน    1,200,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางวารุณี 
จินดาวงศ ์

41. พัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ 

ครูและฝ่ายบริหาร 50 คน 
ครูอัตราจ้าง        2 คน 
ลูกจ้าง              8  คน    

64,520  เม.ย. 
2563– มี.ค. 
2564 

นางสุกัญญา 
ทองเพ่ิม 

42. การจัดซื้อจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

340,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นายสุชาติ 
โรวัฒน ์
 

43. การซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ครูและฝ่ายบริหาร 50 คน 
ครูอัตราจ้าง        2 คน 
ลูกจ้าง              8  คน    

100,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นายสุชาติ 
โรวัฒน ์

44. พัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ์และ
เทคโนโลยีทาง 
การศึกษา 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

95,800 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นายเศณวี 
อ่ าครอง 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

45. พัฒนางานสารบรรณ นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

10,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางสาวนิภาพร 
ภักดีชน 

46. โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

10,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางณิชกมล 
รัตนพันธ์ 

47. พัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

591,712 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นายสุชาติ 
โรวัฒน ์
 

48. โรงเรียนปลอดขยะ นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

40,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นายสุชาติ 
โรวัฒน ์
 

49. สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

30,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นายสุชาติ 
โรวัฒน ์
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

50. พัฒนาการเรียน 
การสอนคณิตศาสตร์ 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

40,000  เม.ย. 
2563– มี.ค. 
2564 

 นางสาวสุวด ี
เงินถาวร 

51. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

17,000 เม.ย. 
2563– มี.ค. 
2564 

นายพิศิษฐ์ 
ด าเกลี้ยง 

52. ส่งเสริมความเป็นเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

23,000 เม.ย. 
2563– มี.ค. 
2564 

นายพิศิษฐ์ 
ด าเกลี้ยง 

53. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม    

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

31,000 เม.ย. 
2563– มี.ค. 
2564 

นางฐิรกานต์ 
สุขยา 

54. ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

9,000 เม.ย. 
2563– มี.ค. 
2564 

นางฐิรกานต์ 
สุขยา 

55. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ภาษาต่างประเทศ 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

40,000  เม.ย. 
2563– มี.ค. 
2564 

นางสาวสุกัญญา 
ทองเพ่ิม 

56. ค่ายภาษาและทัศน
ศึกษากลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

35,000 เม.ย. 
2563– มี.ค. 
2564 

นางสาวสุกัญญา 
ทองเพ่ิม 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

57. พัฒนาการเรียน 
การสอนภาษาไทย 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

40,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางสุวิไล 
กันตังกุล 

58. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

40,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางสุทธินี 
ทวนด า 

59. พัฒนาการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ    

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

40,000 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางบุษบา   
สุทธิมาศ 

60. พัฒนาการเรียน 
การสอนสุขศึกษา
และพลศึกษา 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

40,000  เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

 นางปรียา 
บุญให้ผล 
 

61. ห้องเรียนพิเศษ 
(วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์) 

นักเรียน           968 คน 
ครูและฝ่ายบริหาร 52 คน 
ลูกจ้าง              8  คน                   

23,650 เม.ย. 2563– 
มี.ค. 2564 

นางวันเพ็ญ 
ชุมพร้อมญาติ 
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ส่วนที่ 4 

 

การก ากับ ติดตาม ประเมนิผลและรายงาน 
 
 

 

4.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ 
 

 การก าหนตดปัจจัยสู่ความส าเร็จ  หมายถึง  การก าหนดว่าอะไรเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะ
น าไปสู่เป้าหมายตามที่ตั้งไว้  ดังนั้น   ปัจจัยสู่ความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ  ก็คือ  การก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา  ไว้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกัน 
 
4.2 วิธีการก ากับ ติดตาม 
 

 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ก าหนดการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการตามกลยุทธ์โดย
ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน  ซึ่งการก ากับติดตามการด าเนินงานยึดหลัก PDCALI 
MODEL : การบริหารด้วยวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ดังนี้ 
 

 1. P : PLAN  การวางแผนจัดท าโครงการ 
  - วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่ 
  - มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่ 
  - ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว้เหมาะสมหรือไม่ 
  - งบประมาณที่ก าหนดเหมาะสมหรือไม่ 
  - มีการเสนอเพ่ืออนุมัติก่อนด าเนินการหรือไม่ 
 

 2. D : DO  การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ 
  - มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม่ 
  - มีผู้รับผิดชอบด าเนินการได้ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
  - มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร 
  - สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
  - สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 

 3. C : CHECK  ตรวจสอบ และติดตามผลการด าเนินงาน 
  - ได้มีการก าหนดวิธี / รูปแบบการประเมินหรือไม่ 
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  - มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 
  - ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่ 
  - ปัญหา / จุดอ่อนที่พบในการด าเนินการมีหรือไม่ 
  - ข้อดี / จุดแข็ง ของการด าเนินการมีหรือไม่ 
 

 4. A : ACTION  น าข้อมูลจากการก ากับ ติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงต่อไป 
  - มีการระดมสมองเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา / จุดอ่อนที่ค้นพบ 
  - มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข้อดี / จุดแข็งเพ่ิมข้ึน 
  - มีการน าผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาส าหรับใช้วางแผน
จัดท าโครงการในครั้งต่อไป 
  - ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนครั้งต่อไป 
 

5. L : LEARNING  การเรียนรู้ พัฒนา  
-  - การสร้างนวัตกรรม  (Innovation) 

- วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) 
- การวิจัยและพัฒนา   (Research  and Development) 
- การสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Constructionism) 
 

6. I : INTEGRATION การบูรณาการ  
- การบูรณาการความสอดคล้องระหว่างแนวทางของกลุ่มสาระการเรียนรู้งานกลุ่ม 

บริหารงานและโรงเรียน 
- ระบบสารสนเทศและระบบการ ปรับปรุงเสริมซึ่งกันและกันทั้ง ระบบเพ่ือให้ 

บรรลุเป้าประสงค์ 
- น านวัตกรรม องค์ความรู้และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ มาบูรณาการเกิดการพัฒนาใน 

รูปแบบการเทียบเคียงสมรรถนะ    

4.3 โครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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โครงการที่   1 
ชื่อโครงการ  พัฒนาการบริหารงานวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานงบประมาณ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.         ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง    

กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึง 
บริการทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน              
                               การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการ 

แข่งขันบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทัง้สิ้น เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน  90,000   บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอมรรัตน์  แขดวง 
ระยะเวลาด าเนินการ มี.ค. 2563 – มี.ค. 2564    
 

1.  หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่นักเรียน จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนใน

สังคมโลกปัจจุบันที่มุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เจตนคติ
และค่านิยมให้ผู้เรียนเป็น คนเก่ง   คนดี และมีความสุข ในการด ารงชีวิตตลอดจนเป็นผู้มีคุณค่าใน
สังคม งานวิชาการจึงเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ2) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มาก
ที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว  รวดเร็ว  สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ  
 ระบบการบริหารงานวิชาการนับเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน ที่สนับสนุนการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนจ าเป็นต้องพัฒนาให้เป็นไปตามยุคสมัย และสนับสนุนนโยบายการพัฒนา
ของรัฐ  และจะต้องจัดโครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร จัดระบบสารสนเทศ 
อย่างครบถ้วน มีระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ งานวิชาการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา มีกิจกรรมการ
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จัดการเกี่ยวกับงานวางแผนคุณภาพการจัดการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่น งานกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานทะเบียน การวัดผลประเมินผลและเทียบ
โอน  งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานพัฒนา
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ งานนิเทศภายใน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา งานส ามโนผู้เรียนและรับนักเรียน  และการส่งเสริมสนับสนุนประสานความร่วมมือ แก่
บุคคล ครอบครัว หน่วยงาน ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

ในกระบวนการท างาน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วัสดุ – ครุภัณฑ์ เป็น
องค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้อย่างเพียงพอ  มีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้      
มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  น าไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มี
คุณลักษณะของผู้เรียนตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการกลุ่มงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ  กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานด้านวิชาการให้ครบถ้วนตามโครงสร้าง เป็นระบบ 

รวดเร็ว มีรูปแบบการบริหางานที่มีความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ให้

สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน บุคลากร ชุมชน ท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

1.2 เพ่ือพัฒนา จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานกลุ่ม 

บริหารงานวิชาการและต่อกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญได้อย่าง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น   

1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการบริหารงานวิชาการ ในการด าเนินงานการจัด 

การศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา                      
และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมินหน่วยงานภายนอก 

1.4 เพ่ือให้ครูพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้นและมีผลงานทางวิชาการท่ีเกิดจากกระบวนการสอน 
1.5 เพ่ือให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

และ ของบุคคล ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และ สถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง 
1.6 เพ่ือการนิเทศ ติดตาม บุคลากรในกลุ่มงานวิชาการให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ 
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3.  เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

         1) กลุ่มบริหารงานวิชาการมีระบบการจัดการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
     2) กลุ่มบริหารงานวิชาการมีวัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานเพียงพอ และ 

พร้อมใช้งาน  
     3) ครูมีแผนการจัดการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และพัฒนาทักษะ                    

การคิดขั้นสูง 
     4) ครูมีสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา ผ่านระบบ DLIT  Youtube  

www.tswittaya.ac.th  และอ่ืนๆ 
     5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
     6) นักเรียน ครู ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการงานวิชาการ 
 

3.2 ด้านคุณภาพ 
    1) ร้อยละ 80  ของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง  มีความพึงพอใจต่อระบบการบริหาร

จัดการงานวิชาการ 
   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
   3) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
   4) ร้อยละ 90 ของครูมแีผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและพัฒนาทักษะ

การคิดขั้นสูง 
   5) ร้อยละ 90 ของครูมสีื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา  
   6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ใช้แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      7) ร้อยละ 80  ของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง  มีความพึงพอใจต่อระบบการรับนักเรียน 
 

4.  การด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการส านักงานวิชาการ 
        1)  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
        2)  มอบหมายให้แต่ละงานที่รับผิดชอบวางกรอบแนวการ
ปฏิบัติงาน   
        3)  จัดท าคู่มือการปฏิบัตงิาน ผังโครงสรา้งการปฏบิัติงาน  
ขั้นตอนการด าเนนิงานของฝ่ายงาน วชิาการ 
        4)  จัดหา และเตรียมเอกสารในการให้บริการ 
 

พ.ค. 2563 –  
มี.ค. 2564 

- นางอมรรัตน์  
แขดวง 
- นางวนัเพ็ญ   
ชุมพร้อมญาติ
คณะกรรมการ
วิชาการ 
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4.  การด าเนินการ(ต่อ) 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

        5)  ปรับปรุงพฒันาห้องส านักงานวชิาการ  ปรับปรุงระบบสารสนเทศใน
ฝ่ายวชิาการ 
        6)  สอบถามความพงึพอใจ ของครู นักเรียน ผู้ปกครองต่อ 
การปฏิบัติงานและการให้บริการ   
        7)  สรุป รายงานผล 

 -  
 
 

2.  กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล 
       1) ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ           
       2) ประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2562   
       3)  รวบรวมข้อมูล เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือ
หารือ ขอปรับปรุงหลักสูตร 
       4) วางแผนจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 
       5) กลุ่มสาระปรับปรุงหลักสูตรจัดแฟ้มหลักสูตรกลุ่มสาระ และ
รวบรวมหลักสูตรส่งฝ่ายวิชาการ 
       6) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรวบรวมหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
      7) เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ                   
และประกาศใช้หลักสูตร 
      8) ก ากับติดตาม การด าเนินงาน สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

มี.ค. 2563 – 
ก.พ. 2564 

- นางอมรรัตน์   
แขดวง 
-น.ส.สุกัญญา  
ทองเพ่ิม 
- หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- คณะกรรมการ
ปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษา 

3. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญัเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
          1) ประชุมครูเพ่ือร่วมวางแผนการด าเนินการ 
          2) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานหน้าที่การสอ และปฏิทินการ
ด าเนินงาน 
          3) จัดท าเอกสารแบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ
ชี้แจงรายละเอียดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท า
สร้างสื่อนวัตกรรมให้ครูทราบ   
         4) ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้         

พ.ค. 2563 – 
มี.ค. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นางอมรรัตน์ 
แขดวง 
- หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- ครูผู้สอนทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
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4.  การด าเนินการ(ต่อ)  

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

         5) ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอฝ่ายบริหาร 
         6) ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
          7) สรุป รายงานผล 

  

4. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เน้นสมรรถนะ

ทางวิชาชีพ  หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ 

          1) ประชุมครูเพ่ือร่วมวางแผน ชี้แจงรายละเอียด การจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ 

          2) จัดท าหลักสูตรบูรณาการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ  จัดท า
ค าสั่งมอบหมายงานหน้าที่การสอนและปฏิทินการด าเนินงาน 
          3) จัดท าเอกสารแบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ

ชี้แจงรายละเอียด การจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพ หนึ่ง

โรงเรียน หนึ่งอาชีพ บูรณาการโครงงาน 5 ขั้น ให้ครูทราบ  

          4) ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพ หนึ่ง

โรงเรียน หนึ่งอาชีพ บูรณาการ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โครงงาน 5 

ขั้น ตามความสนใจของนักเรียน และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

          5)  ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอฝ่ายบริหาร 

          6)  น าเสนอผลงานจากการจัดกิจกรรม   การเรียนรู้ที่เน้น

สมรรถนะทางวิชาชีพ โครงงาน 5 ขั้น  หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ   

         7)  ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 

         8) สรุป รายงานผล 

พ.ค. 2563 – 
มี.ค. 2564 

- นางอมรรัตน์  
แขดวง 
- หัวหน้ากลุ่ม
สาระ 
การเรียนรู้การ
งานอาชีพ 
- หัวหน้ากลุ่ม
สาระ 
การเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระ 
- ครูผู้สอนทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
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4.  การด าเนินการ(ต่อ) 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการน้อมน าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

          1) ประชุมครูเพ่ือร่วมวางแผน ชี้แจงรายละเอียดการจัดการ

เรียนรู้บูรณาการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          2) จัดท าหลักสูตรบูรณาการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานหน้าที่การสอนและปฏิทินการ

ด าเนินงาน 

          3) จัดท าเอกสารแบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ

ชี้แจงรายละเอียดการจัดการเรียนรู้บูรณาการน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง การจัดท าฐานเพ่ือการการเรียนรู้ให้ครูทราบ  

          4) ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้  ตามแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการ

น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดท าฐานเพ่ือการการเรียนรู้ 

และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

          5)  ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอฝ่ายบริหาร 

          6)  น าเสนอผลงานการจัดกิจกรรมบูรณาการน้อมน าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ 

         7)  ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน การจัดกิจกรรม การสร้างฐาน

การเรียนรู้พอเพียง 

         8) สรุป รายงานผล 

พ.ค. 2563 – 
มี.ค. 2564 

- นางอมรรัตน์  
แขดวง 
- หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพ 
- หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระ 
- ครูผู้สอนทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
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4.  การด าเนินการ(ต่อ) 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

6.  กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาการเรียนรู ้
1) ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 

วิชาการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          2) วางแผน ก าหนดกรอบแก้ปัญหาทางการเรียนให้นักเรียน  
          3) จัดท าเอกสารการวิจัยในชั้นเรียน 
          4) ประชุมชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละภาคเรียน 
          5) ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาทางการเรียนให้
นักเรียน  
          6) ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
          7) สรุป รายงานผล 

พ.ค. 2563 – 
มี.ค. 2564 

นางอมรรัตน์  
แขดวง 
- หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- ครูผู้สอนทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 
 

7. กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริม
งานวิชาการ  แก่ชุมชน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันจัดการศึกษาอ่ืนๆ          
          1) ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
          2) กลุ่มสาระวางแผนการน านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้และจัดท า
ปฏิทินการด าเนินงาน ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระ และการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  มาบูรณาการ  ในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ 
         3) วางแผนส่งเสริมงานวิชาการ  แก่ชุมชน บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันจัดการศึกษาอ่ืนๆ          

          4) ด าเนินงานตามแผน 

          5) ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 

          6) สรุป รายงานผล 

พ.ค. 2563 – 
มี.ค. 2564 

นางอมรรัตน์ 
  แขดวง 
- หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- ครูผู้สอนทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
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4.  การด าเนินการ(ต่อ) 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

8. กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา  
         1) ประชุมครูเพ่ือร่วมวางแผน 
          2) ครูผู้สอนออกแบบและวางแผนการจัดท าสื่อและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
          3) ครูผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
          4) ครูจัดท า รวบรวมทะเบียนสื่อและรายงานการใช้สื่อของ
รายบุคคล รายกลุ่มสาระให้กับฝ่ายวิชาการ ในรูปแบบเอกสาร และแผ่น 
CD – ROM คนละ 1ชุด 
          5) เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการที่สามารถใช้สื่อนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
          6) ครูแกนน าขยายผลการใช้สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาผ่าน
ระบบ DLIT, Youtube และ www.tswittaya.ac.th ให้กับครูทุกกลุ่ม
สาระ 
          7) รายงานผลการใช้สื่อและจัดท าทะเบียนการใช้สื่อ 
          8) สรุป รายงานผล 

พ.ค. 2563 – 
มี.ค. 2564 

- นางจิตติมา     
จู่ทิ่น 
- นางอาทิตยา  
เจ้ยทอง 
- นายอดิศร   
อินทรสุวรรณ 
- นายพินิจ  
 เทพมณี 
- หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- ครูผู้สอนทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 

9. กิจกรรมส ามโนผู้เรียนและรับนักเรียน 
        1) ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานรับนักเรียน 
        2) จัดท าค าสั่งโรงเรียน 
        3) จัดประชาสัมพันธ์โครงการ ปฏิทินรับนักเรียน  
        4) จัดท าระเบียบการรับสมัครนักเรียน 
        5) รับสมัครนักเรียนประจ าปีการศึกษา และ ระหว่างปีการศึกษา 
        6) รายงานการรับนักเรียนในแต่ละวันให้กับ สพม.12 
        7) จัดท าข้อมูลนักเรียน เพื่อวางแผน 
การสอบแยกห้อง 
        8) จัดสอบแยกห้องเรียน 
        9) รับมอบตัวนักเรียนเพ่ือจัดเข้าชั้นเรียน 
        10) จัดท าข้อมูลนักเรียน เพ่ือบันทึกในระบบ DMC 
        11) จัดท าบัญชีรายชื่อนักเรียน 
        12) สรุปและรายงานผล 

มี.ค. 2563  - 
มี.ค. 2564 

- นางอาทิตยา  
เจ้ยทอง 
- คณะกรรมการ
งานรับนักเรียน 
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5.  งบประมาณ 
 เงินอุดหนุนการศึกษา   จ านวน  90,000   บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ / หมวดรายจ่าย 

รวม ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ส านักงานวิชาการ 

- - 5,000 5,000 

2 กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และ

จัดการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพสู่

มาตรฐานสากล 

- - 35,000 35,000 

3 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน 

- - 10,000 10,000 

4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพ 
บูรณาการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ 

- - 5,000 5,000 

5 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- - 5,000 5,000 

6 กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
พัฒนาการเรียนรู้ 

- - 5,000 5,000 

7 กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้            
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมงานวิชาการ             
แก่ชุมชน บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบัน
จัดการศึกษาอ่ืนๆ 

5,000 2,000 3,000 10,000 

8 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสื่อ และนวัตกรรม

ทางการศึกษา  

- - 10,000 10,000 

9 กิจกรรมส ามโนผู้เรียนและรับนักเรียน - - 5,000 5,000 

รวมทั้งสิ้น 5,000 2,000 83,000 90,000 
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6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ 80  ของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง  

มีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการ
งานวิชาการ 

-สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
ครู  ผู้ปกครอง  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อระบบการบริหารจัดการงาน
วิชาการ 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
 (ท่ีคณะกรรมการ
ได้จัดท าขึ้น) 

2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปี
การศึกษา 2563 

แบบทดสอบ  

3 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา แบบประเมิน 

4 ร้อยละ 90 ของครจูัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพ บูรณาการหนึ่ง
โรงเรียน หนึ่งอาชีพ จัดการเรียนรู้บูรณาการ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 

-ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   จัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 เน้นสมรรถนะทาง
วิชาชีพ   หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ 
จัดการเรียนรู้บูรณาการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 

แบบประเมิน 
 

5 ร้อยละ 90 ของครูมสีื่อ และนวัตกรรมทาง
การศึกษา             

-ประเมินสื่อ และนวัตกรรมทาง
การศึกษา ผ่านระบบ DLIT Youtube 
และ www.tswittaya.ac.th 

แบบประเมิน 
 

6 ร้อยละ 80 ของครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียน วิจัยในชั้นเรียน แบบประเมินวิจัย
ในชั้นเรียน 

7 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                  ใช้
แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ส่งเสริม
งานวิชาการ             แก่ชุมชน บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันจัดการศึกษาอ่ืนๆ 

การใช้แหล่งเรียนรู้  / 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ส่งเสริมงาน
วิชาการ              

แบบรายงาน 

8 ร้อยละ 80  ของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง  
มีความพึงพอใจต่อระบบการรับนักเรียน 
 

-สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
ครู  ผู้ปกครอง  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อระบบการรับนักเรียน 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ  
(ท่ีคณะกรรมการ
ได้จัดท าขึ้น) 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

7.1 โรงเรียนได้พัฒนาระบบการบริหารงานด้านวิชาการให้คล่องตัว รวดเร็ว มีรูปแบบการ                   

บริหารงานที่มีความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ให้ สอดคล้องกับความ
ต้องการ ของนักเรียน บุคลากร ทางการศึกษา  ชุมชน  

7.2 โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงาน 

วิชาการ  ตลอดจนปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ                     

และมีประสิทธิภาพ ที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น   

7.3 กลุ่มบริหารงานวิชาการมีศักยภาพในการด าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได ้

มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพ

ภายใน เพ่ือพัฒนาตนเอง และ รองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

7.4 โรงเรียนไดร้ับการประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากบุคลาการ 

ทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  องค์กร  หน่วยงาน และ สถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง 
7.5 ครูสามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพพัฒนานักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้นและมีผลงานทางวิชาการท่ีเกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

7.6 การก ากับติดตาม บุคลากรในกลุ่มงานวิชาการให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ                            

 
 

ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เขียนโครงการ              
                (นางอมรรัตน์   แขดวง)                                    

ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา   
                      
 

ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 
                    ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                              กลุ่มบริหารงานวิชาการ          
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                               ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผูเ้ห็นชอบโครงการ            
                                                              (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                               ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                                 กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     
 
 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  2 
ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน   5,000   บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน         -   บาท 
รวม                      จ านวน   5,000            บาท 

ผู้รับผิดชอบ นายพิศิษฐ์  ด าเกลี้ยง 
ระยะเวลาด าเนินการ มิ.ย.  2563 – มี.ค. 2564 
....................................................................................................................................................  
1.  หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาอันส่งผลให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานต้นสังกัดหรือก ากับ
ดูแล และหน่วยงานภายนอกที่สะท้อนภาพการด าเนินงานที่แท้จริงและเกิดประสิทธิภาพและก าหนด
แนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพ
การศึกษา และมีกลไกปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับให้เกิด
ประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้
จัดท าแนวปฏิบัติการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการ
เพ่ือการพัฒนา ส่งเสริม ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรายละเอียดดังนี้  
 1)  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2)  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 3)  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 4)  ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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 5)  ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา และน าผลที่ได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
 6)  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 7)  พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากการประเมินตนเอง 
 โดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยการส่งเสริม  สนับสนุนและก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด  กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  จ านวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยให้สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  มีขั้นตอนอย่างชัดเจน  และมีความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติ  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบ และด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็นอย่างดี  พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน  และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้  โรงเรียนจึงต้องพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในขึ้นมาตามกรอบของกระทรวง  เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการบริหาร  จัด
การศึกษาและเป็นการสร้างความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา  และมีเป้าหมายให้
โรงเรียนสามารถผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกให้ได้ในที่สุด  คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  โดย
ก าหนดให้มีการวางแผน  ด าเนินงาน  ประเมินผล  และปรับปรุงแก้ไข  ให้กระบวนการท างาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นระบบ  มีมาตรฐาน  และสามารถรักษาคุณภาพการท างานไว้ได้
อย่างต่อเนื่อง  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 

 2.1  เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
 2.2  เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
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3. เป้าหมาย  
 

 3.1 ด้านปริมาณ 
    - โรงเรียนมีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษาละ 1 เล่ม 
    - ร้อยละ 80  ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความความรู้ ความเข้าใจ
ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 3.2 ด้านคุณภาพ 

1.  โรงเรียนมรีะบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มคีุณภาพและยั่งยืน 
2.  โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
 
4.  การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ศึกษา  รวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบัน  ปัญหา   ก.พ.  2564 -คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน  

2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ก.พ.  2564 คณะครูทุกท่าน 
3 นิเทศ  ติดตามประเมินผล   มี.ค.  2563 -นายพิศิษฐ์ ด าเกลี้ยง 
4 - สรุปการประเมินตนเอง 

- จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
มี.ค.-เม.ย.  
2564 

-คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน   
-คณะครูที่รับผิดชอบ 
แต่ละมาตรฐาน 

5 -รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)ไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พ.ค. 2564 -นายพิศิษฐ์ ด าเกลี้ยง 

6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา พ.ค.  2564 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน   
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5. งบประมาณ  5,000  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

เงิน
รายได้ 

อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

2,000 - - - 

2. กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมอบรมประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

3,000 - - - 

รวม 5,000 
 
6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. มีระบบประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
-ประเมินการท างานของผู้
ที่เก่ียวข้องตามสภาพจริง 
   -ประเมินเอกสาร
หลักฐานที่จัดท าขึ้น 
   -สอบถามความคิดเห็น
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

-แบบประเมนิโครงการ
พัฒนาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  
-แบบสอบถามความคิดเห็น
ต่อระบบประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
(ที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในจัดท าขึ้น) 

2. มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.  โรงเรียนมรีะบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มคีุณภาพและยั่งยืน 
2.  โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
 

ลงชื่อ  พิศิษฐ์  ด าเกลี้ยง       ผู้เขียนโครงการ 
                                              (นายพิศิษฐ์  ด าเกลี้ยง) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 

             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 
                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ          

 
  

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  3 
ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการ 
แข่งขันบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินรายได้  จ านวน   265,000     บาท 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุวดี  เงินถาวร  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
1.  หลักการและเหตุผล 
 

          ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ปรับปรุงเพ่ิมเติม ในส่วนของ
หมวด 1 มาตรา 6 และ 7 ระบุ ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความรู้ที่เป็นสากล มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ 
และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและในหมวด 4  มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
มาตรา 24 และ 25 ซึ่งระบุเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ว่า ควรจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และเกิดการเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน นักเรียนมีโอกาสแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว มี
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนและสนุกกับการเรียน ใช้แหล่งเรียนรู้และ      
สื่อต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ 
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ให้นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความอดทน ท างานอย่างมีความสุข 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์สรุปเป็นความคิดรวบยอด   มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ แก้ไข
ปัญหา อย่างมีสติ สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีการต่าง ๆ รู้จักตั้ง
ค าถามเพ่ือหาเหตุผล สนใจในความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
  เพ่ือเป็นการสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดังกล่าว โรงเรียนจึงมุ่งส่งเสริมความ
เป็นเลิศและพัฒนาอัจฉริยภาพทางการศึกษาแก่ผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
ฝึกทักษะกระบวนการคิด ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่และเกิดองค์ความรู้
ที่แท้จริง มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียน
ให้มีความรู้เป็นสากล รู้เท่าทันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและปรากฏการณ์ต่างๆ สามารถ
ปรับวิธีการคิดและวิธีการท างานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

2.  วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถด้านวิชาการ 

โดยการส่งเสริมให้นักเรียนปกติและนักเรียนพิเศษเรียนร่วมได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ใน
ระดับโรงเรียน จังหวัด ภาคและประเทศ 
  2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงตามความสนใจและถนัดของ 
นักเรียน แต่ละบุคคล  
  2.3 เพ่ือเผยแพร่ศักยภาพและผลงานนักเรียน 
 2.4. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

      1) นักเรียนได้เสริมสร้างความรู้ทักษะทางด้านวิชาการมีโอกาสฝึกทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา ได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

      2) นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการท างานกลุ่ม ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสาร การท างาน 
ร่วมกับผู้อ่ืนและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

      3) นักเรียนได้รับการกระตุ้น ส่งเสริม ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้กระบวนการเรียนรู้ 
เห็นคุณค่าของการเรียนรู้  สามารถสร้างองค์ความรู้ให้เกิดข้ึนด้วยตนเองและเป็นความรู้ที่คงทน 

      4) นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการชมนิทรรศการด้านวิชาการ ได้ศึกษาเรียนรู้ 
เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการใหม่ๆจากหน่วยงานที่จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรม 
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ต่าง ๆ  
 

3.2 ด้านคุณภาพ 
      1)  ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการชมนิทรรศการด้านวิชาการ ได้ศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการใหม่ ๆ จากหน่วยงานทีจัดการประกวดแข่งขัน
กิจกรรมต่าง ๆ 
      2)  ร้อยละ 30  ของนักเรียนที่มีผลงานด้านวิชาการดีเด่นในระดับโรงเรียนได้รับการสนับสนุน
ให้เข้าสู่การประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับจังหวัด /ภาค/ประเทศ และจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

4.  การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  ระดับภาคใต้  และระดับประเทศ 
1.  ข้ันเตรียม (Plan) 
     1) ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ เพ่ือปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่กลุ่มสาระฯ จะด าเนินการ
เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนตามศักยภาพนักเรียน 
     2) วางแผนให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมย่อย
เขียนประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรม 
     3) ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมขออนุมัติ
ด าเนินงานตามโครงการโดยการเสนอต่อฝ่ายบริหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.  ด าเนินกิจกรรม (Do) 
     1) ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมประชุมผู้เกี่ยวข้อง  
     2) วางแผนการด าเนินกิจกรรมประสานงานทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
     3) ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมและ
คณะท างานร่วมกันวางแผนการด าเนินกิจกรรม / 
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ / เอกสารที่เก่ียวข้อง และ
วางแผนการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน/ฝึกซ้อม
นักเรียน 

 
 
 

พ.ค.  2563 – ก.ค. 
2564 

 
 

ก.ค.  2563 – มี.ค. 
2564 

 
ก.ค.  2563 – มี.ค. 

2564 
 
 
 

ก.ค.  2563 – มี.ค. 
2564 

ส.ค.  2563 – มี.ค. 
2564 

 

-นางสาวสุวด ี
เงินถาวร 
-หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
-คณะครูทุกท่าน 
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4.  การด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3.  ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 
     1) ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรมและจัดท ารายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมเพ่ือเสนอฝ่ายบริหาร 
4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 

   1) น าข้อเสนอแนะและข้อค้นพบใหม่จากการ 
ด าเนินกิจกรรมมาพัฒนางานให้ดีขึ้น 

ส.ค. 2563 – มี.ค. 2564 
 

 
มี.ค. 2564 

 

 
   5. งบประมาณ 265,000    บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  ระดับภาคใต้  และระดับประเทศ 

- 240,000     25,000     265,000     

รวม 265,000     
      
6. การติดตามประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. - ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการชม
นิทรรศการด้านวิชาการ ได้ศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาการใหม่ ๆ  
จากหน่วยงานทีจัดการประกวด
แข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ 
- ร้อยละ 30  ของนักเรียนที่มี
ผลงานด้านวิชาการดีเด่นในระดับ
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าสู่
การประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ 
ในระดับจังหวัด /ภาค/ประเทศ 
และจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  -ประเมินจากผลการ
แข่งขันทักษะวิชาการ 
 -สอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน ครู  
ผู้ปกครอง  และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

-แบบประเมินโครงการ  
 -แบบสอบถามความพึง
พอใจ (ท่ีคณะกรรมการได้
จัดท าขึ้น) 
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6. การติดตามประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

2. นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ และมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

  -ประเมินจากผลการ
แข่งขันทักษะวิชาการ 
 -สอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน ครู  
ผู้ปกครอง  และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

-แบบประเมินโครงการ  
 -แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
(ท่ีคณะกรรมการได้จัดท า
ขึ้น) 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้น 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ปีการศึกษา 
2563 

การทดสอบ 
การทดสอบ O-net 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

7.1 นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะกระบวนการคิด ทักษะการจัดการ การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิด
เป็น ท าเป็น   รักการอ่านและเกิดความรู้อย่างต่อเนื่อง 

7.2 นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการท างานกลุ่ม ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสาร การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

7.3 นักเรียนได้รับการกระตุ้น ส่งเสริม ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้กระบวนการเรียนรู้ 
สามารถสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นด้วยตนเองและเป็นความรู้ที่คงทน 

7.4 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการชมนิทรรศการทางวิชาการ  ได้ศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าวิทยาการใหม่ ๆ  จากหน่วยงานที่จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ 
 
 

ลงชื่อ   สุวดี   เงินถาวร    ผู้เขียนโครงการ              
              (นางสาวสุวดี   เงินถาวร)                                    

ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา   
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ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ          

 
  

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  4 
ชื่อโครงการ  โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
แผนงานงบประมาณ     ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  

การเขาถึงบริการทางการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น          รวมจ านวน 5,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ  นางอมรรัตน์  แขดวง  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564 
.....................................................................................................................................................  
1.   หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.  
2553  กล่าวว่า “ผู้พิการหรือผู้ทุพลภาพย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา ไม่น้อยกว่าสิบสองปี 
ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยต้องจัดให้เป็นพิเศษ  ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  และให้มีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษา  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง”    พระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ  พ.ศ. 2551  หมวด 1  สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา  มาตราที่ 5 คน
พิการมีสิทธิทางการศึกษา  ดังนี้ 

1.  ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต  
พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา 
 2.  เลือกบริการทางการศึกษา  สถานศึกษา  ระบบและรูปแบบการศึกษา  โดยค านึงถึง
ความสามารถ  ความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น 
 3.  ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน  และประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้  การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 
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 จากจุดเน้นด้านผู้เรียนของส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียนพิเศษเรียนรวม ได้รับการ
ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพ เป็นรายบุคคล  ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  ดังนั้น
สถานศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจึง
ได้จัดท าโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิเศษเรียนรวม  เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดการเรียนการ
สอน และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ  ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยค านึงถึง
สิทธิและโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนทุกคน  ที่จะต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเท่าเทียม  
อีกท้ังเป็นการสร้างความตระหนักให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษาในการที่จะช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเอง  สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิเศษเรียนรวม 

 2.2  เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับครูในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
 2.4  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

     - ร้อยละ100  นักเรียนพิเศษเรียนรวมได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
     - ร้อยละ 80 ครูมีความตระหนักในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
     - ร้อยละ 80  นักเรียนพิเศษเรียนรวม ครู และ ผู้ปกครองของนักเรียนพิเศษเรียนรวม มี

ความ   พึงพอใจต่อการดูแลช่วยเหลือของโรงเรียน 
 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
         นักเรียนพิเศษเรียนรวมได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพตามศักยภาพของ
นักเรียน  
 

4.   การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนการด าเนินงาน พ.ค.  2563 -นางอมรรัตน์  แขดวง 

-คณะกรรมการ
ด าเนินงานการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 
-ครูที่ปรึกษา 
-ครูประจ ารายวิชา 

2 จัดท าแผน IEP พ.ค. - มิ.ย.  2563 
3 ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล มิ.ย.  2563 – ก.พ. 

2564 
4 นิเทศ  ติดตามประเมินผล  สรุปและรายงาน มี.ค.  2564 
5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา มี.ค.  2564 
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5. งบประมาณ  5,000          บาท 
 

6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนพิเศษเรียนรวมได้รับการดูแล

ช่วยเหลือ 
 -ประเมินการท างานของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องตามสภาพ
จริง 
 -ประเมินเอกสาร
หลักฐานที่จัดท าขึ้น 
-ประเมินจาก
แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

- แบบประเมินโครงการ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนพิเศษเรียนรวม 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนพิเศษ
เรียนรวม 
(ท่ีคณะกรรมการจัดท า
ขึ้น) 

2. ครูมีความตระหนักในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนพิเศษเรียนรวม 

3. นักเรียนพิเศษเรียนรวม ครู และ 
ผู้ปกครองของนักเรียนพิเศษเรียนรวม
มีความพึงพอใจต่อการดูแลช่วยเหลือ
ของโรงเรียน 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1  นักเรียนพิเศษเรียนรวม ได้รับการดูแล  ช่วยเหลือ  และส่งเสริม  สามารถพัฒนา
ตนเองได้เต็มศักยภาพ  และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  7.2  บุคลากรโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  มีความตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนพิเศษเรียนรวม 
   7.3  ผู้ปกครองของนักเรียนพิเศษเรียนรวม มีความพึงพอใจต่อการดูแลช่วยเหลือของ
โรงเรียน 
 

ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เขียนโครงการ              
              (นางอมรรัตน์   แขดวง)                                    

ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา   
                      

ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ          
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                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            

                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  5 
ชื่อโครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
แผนงานงบประมาณ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทัง้สิ้น เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน  50,000   บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอมรรัตน์  แขดวง 
ระยะเวลาด าเนินการ มี.ค. 2563 – มี.ค. 2564    
.....................................................................................................................................................  
1.   หลักการและเหตุผล 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษา  ซึ่งคุณภาพ
การศึกษาเป็น 

เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  เพ่ือผู้เรียนไดรับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากล และทัด เทียมนานาชาติ  
โรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้สนองนโยบายดังกล่าว  โดยการจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้สูงขึ้น และเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ให้สูงขึ้นร้อยละ 4  เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา  ซึ่งข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   3 ปีย้อนหลังเป็น ดังนี้ 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ระดับชั้น 
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

2560 2561 2562 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 30.76 35.11 32.66 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 30.18 30.06 28.63 

 
 จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ดังกล่าวกลุ่มบริหารงานวิชาการจึงจัดท า
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  

 2.2  เพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้นร้อยละ4 เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา   
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

     - ร้อยละ70  นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
     - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลการทดสอบระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา   
 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
             - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
          - ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา   
 

4.   การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วาง
แผนการด าเนินงาน 

พ.ค.  2563 -นางอมรรัตน์  แขดวง 
-คณะกรรมการวิชาการ 
-หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
-ครูประจ ารายวิชา 

2 มอบหมายให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
วางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระ  

พ.ค.  2563 

3 ด าเนินการกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดังนี้ 
- แก้ปัญหานักเรียนติด 0 , ร , มผ. , มส. 
- การสอน และการนิเทศแบบคู่สัญญา 
- พัฒนาข้อสอบ และจัดท าคลังข้อสอบ 
- สอนเสริม 

พ.ค. 2563 – ก.พ. 
2564 
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4.   การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 - ทดสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ม.3 และ 

ม.6 
- ส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ
และพัฒนาทักษะนักเรียน 

  

4 นิเทศ  ติดตามประเมินผล  สรุปและ
รายงาน 

มี.ค.  2564 

5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา มี.ค.  2564 
 
5. งบประมาณ  50,000          บาท 
 

6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยามี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2.5 ขึ้น
ไป ร้อยละ 70 

 -ประเมินการท างานของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องตามสภาพ
จริง 
 -ประเมินเอกสาร
หลักฐานที่จัดท าขึ้น 
-ประเมินจาก
แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

- แบบประเมินโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
มาตรฐานการศึกษา 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจต่อโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
มาตรฐานการศึกษา 
(ท่ีคณะกรรมการจัดท า
ขึ้น) 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้น
ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา   

3. กิจกรรมด าเนินไปตามปฏิทินที่ก าหนด
ไว้ ร้อยละ 100 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1  นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 70 
  7.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้นร้อยละ 4  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา   
   7.3  นักเรียน ครู และ ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน          
ทุ่งสงวิทยา 
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ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เขียนโครงการ              
              (นางอมรรัตน์   แขดวง)                                    

ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา   
                      

ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ          

 
  

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  6 
ชื่อโครงการ  โครงการต้านทุจริตศึกษา  
สนองกลยุทธ์  สพฐ.        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางอมรรัตน์  แขดวง และคณะกรรมการวิชาการ   
ระยะเวลาด าเนินการ เม.ย  2563 – มี.ค. 2564 

1.หลักการและเหตุผล 
 ด้วย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการบริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปราม  การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย 
การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด และคณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย         ใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ปฏิรูปกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน  
 เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายของสพฐ. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท าโครงการต้านทุจริตศึกษา  ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปลูกฝังสร้างจิตส านึกและค่านิยมการไม่ทนต่อการทุจริตให้แก่นักเรียนโรงเรียน 

ทุ่งสงวิทยา 
2. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น 

 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาทุกคน 
 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ได้รับการปลูกฝังสร้างจิตส านึกและค่านิยมการไม่ทนต่อการ

ทุจริต ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
 

      4.  การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม บูรณาการต้านทุจริตกับวิถีชีวิต      

ในโรงเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
-ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
-ด าเนินการบูรณาการการต่อต้านการ
ทุจริตกับกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัด 
ได้แก่กิจกรรมเช้านี้ที่หน้าเสาธง  กิจกรรม
ดนตรี-นาฎศิลป์เที่ยงวันกิจกรรมกีฬาสี 
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
และกิจกรรมอ่ืนๆ 
-สรุป รายงานผล 

พ.ค.  2563 –  
มี.ค.  2564 

-นางอมรรัตน์ แขดวง 
-คณะกรรมการวิชาการ 
-คณะครูทุกคน 

2 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝัง
สร้างจิตส านึกและค่านิยมการไม่ทนต่อ
การทุจริต 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
-ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
-ด าเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
-สรุป รายงานผล 

พ.ย  2563 –  
มี.ค.  2564 

-นางศุภณัฎฐ์  สิริ
กาญจน์ 
-คณะกรรมการวิชาการ 
-คณะครูทุกคน 
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5. งบประมาณ   20,000     บาท 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 

เรียนฟรี 
15 ปี 

ระดม
ทรัพยากร 

อ่ืน ๆ 

1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝัง
สร้างจิตส านึกและค่านิยมการไม่ทนต่อ
การทุจริต 

15,000    

2 กิจกรรม บูรณาการต้านทุจริตกับวิถี
ชีวิต      ในโรงเรียน 
 

5,000    

รวม 20,000    
รวมทั้งโครงการ 20,000 
  
  6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เข้า

ร่วมกิจกรรม 100 % 
   -ประเมินเอกสาร
หลักฐานที่จัดท าขึ้น 
   -สอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน ครู  
ผู้ปกครอง  และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อการจัด
กิจกรรม 
 

-แบบประเมินโครงการ  
 -แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
(ท่ีคณะกรรมการได้จัดท า
ขึ้น) 
 

2. นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาทุกคน 
ได้รับการปลูกฝังสร้างจิตส านึกและ
ค่านิ ยมการไม่ทนต่อการทุจริ ต 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
 

 
      7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา มีจิตส านึกและค่านิยมการไม่ทนต่อการทุจริต  ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น 
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ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เขียนโครงการ              
              (นางอมรรัตน์   แขดวง)                                    

ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา   
                      

ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ          

 
  

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  7 
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว  จ านวน        70,000 บาท 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน         -  บาท 
รวม                       จ านวน       70,000    บาท 

ผู้รับผิดชอบ   นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  2563 –  มีนาคม  2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. หลักการและเหตุผล   

 ห้องสมุดเป็นแหล่งรวมความรู้ทุกแขนง   ทุกศาสตร์  และห้องสมุดยังเป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วย
สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ห้องสมุดจึงเปรียบเสมือนโลกใบใหญ่แห่งการเรียนรู้   
เป็นแหล่งบันเทิงประเทืองปัญญา  สนองความต้องการของผู้ใช้  มีการจัดวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ทันสมัย น่าสนใจใคร่เรียนรู้  จัดสถานที ่มุมต่าง ๆ ภายในห้องสมุดให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  
มีหนังสือและสื่อหลากหลายประเภทอย่างเพียงพอ และตรงกับความต้องการ   ห้องสมุดไม่ใช่เพียง
ห้องเก็บรวบรวมหนังสือและสื่อจ านวนมาก แล้วให้คนมานั่งอ่านหนังสืออยู่เงียบ ๆ อย่างเดียว  แต่
ห้องสมุดต้องมีอะไรมากกว่านั้น  เพราะห้องสมุดต้องตอบสนองความต้องการด้านการอ่าน และการ
เรียนรู้ของผู้ใช้บริการทั้งนักเรียน ครู ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ปกครอง และคนในชุมชนอีกด้วย  ห้องสมุด
นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญแล้ว ห้องสมุดยังส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต   และการ
อ่านในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งการสื่อสารไร้พรหมแดนโลกแห่งการเรียนรู้ถูกย่อให้ใกล้ตัวมนุษย์ผู้ใฝ่
รู้ใฝ่เรียน  เพียงเราก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอล (Digital library or E-library  or Library on web)  เราก็
จะได้รู้ในสิ่งที่อยากรู้  ซ่ึงการอ่านจะไม่ผูกติดอยู่กับหนังสือเพียงอย่างเดียวแต่สามารถอ่านจาก
เว็บไซต์  หรือศึกษาจากสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ได้   นอกจากห้องสมุดจะให้บริการด้านการอ่าน  การ
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ยืม-คืนหนังสือแล้ว  ห้องสมุดยังต้องมีการเคลื่อนไหว  ทันต่อความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  
โดยการจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่าง ๆ  หมุนเวียนและต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการแข่งขัน/
การประกวดด้านการอ่าน การหาสุดยอดนักอ่าน  การประกวดหนังสือท่ีผลิตด้วยมือ (หนังสือท ามือ)  
การตอบปัญหาจากการอ่าน การค้นหาความรู้จากเว็บไซต์ การรณรงค์ให้มีการจัดเวลาส าหรับการ
อ่านของโรงเรียน เป็นต้น  นอกจากนี้  
ห้องสมุดควรมีการบริหารการงานห้องสมุดให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการเพื่อความสะดวกรวดเร็ว 
   จากสภาพปัจจุบันของห้องสมุดโรงเรียนทุ่งสงวิทยา พบว่าห้องสมุดยังขาดบรรยากาศ 
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีวัสดุครุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานของห้องสมุด ทรัพยากร
สารสนเทศโดยเฉพาะหนังสือมีน้อย ไม่หลากหลาย อยู่ในสภาพเก่า ช ารุด ล้าสมัย ไม่มีสันหนังสือ
บอกต าแหน่งที่อยู่ของหนังสือแต่ละเล่ม แถบบาร์โค้ดท่ีติดอยู่กับตัวเล่มหนังสือไม่สามารถใช้เครื่อง
อ่านบาร์โค้ดอ่านได้     คอมพิวเตอร์ที่มีไว้ส าหรับให้นักเรียนใช้สืบค้นข้อมูลอยู่ในสภาพใช้งานได้บาง
เครื่อง  มีจ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการ ไม่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดได้มากนัก 
   ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว  ห้องสมุดโรงเรียนทุ่งสงวิทยา จึงไดจ้ัดท าโครงการ
พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตขึ้น เพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน ส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข มีนิสัยรักการอ่านรัก
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของห้องสมุดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  2.2 เพ่ือจัดซื้อจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อเทคโนโลยีและสื่อการเรียนอ่ืนๆ ที่ทันสมัย มีคุณภาพ  
เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับนักเรียน   
 2.3 เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีให้พร้อมใช้ พร้อมบริการ นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  2.4 เพ่ือจัดกิจกรรมสิ่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย 
 

3. เป้าหมายของโครงการ 
  3.1 กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด 

            เชิงปริมาณ    
        1) ห้องสมุดโรงเรียนจัดซื้อจัดหาหนังสือใหม่/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า 
100 รายการ หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 ชื่อเรื่อง/วัน  และวารสาร/นิตยสาร ไม่น้อยกว่า 5  ชื่อ/
เดือน 
        2) ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง



72 
 

เรียนรู้และสื่ออ่ืนๆ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
           เชิงคุณภาพ 
      1) ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
ทันสมัย เพียงพอกับความต้องการ   
      2) ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่ออ่ืนๆ  เพ่ิมมากขึ้น 
 

  3.2 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและการใช้เทคโนโลยี 

            เชิงปริมาณ 
                         1) ห้องสมุดโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส าหรับให้ผู้เรียนใช้
สืบค้นข้อมูลไม่น้อยกว่า 8 เครื่อง 
       2) ห้องสมุดโรงเรียนมีเครื่องพิมพ์งานที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่น้อยกว่า 1 
เครื่อง   
            3) ผู้เรียนมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าและใช้เทคโนโลยีเรียนเพ่ือการแสวงรู้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 
           เชิงคุณภาพ 
        1) ห้องสมุดโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุดเพ่ือการสืบค้น ที่อยู่
ในสภาพใช้งานได้ดี 
        2) ห้องสมุดโรงเรียนมีเครื่องพิมพ์งานที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
       3) ผู้เรียนมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าและใช้เทคโนโลยีเรียนเพ่ือการแสวงรู้ 
เพ่ิมมากข้ึน 
 

  3.3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

             เชิงปริมาณ 
      1) ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้ไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม 
                        2) ผู้เรียนที่เรียน  รายวิชากิจกรรมแนะแนว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 
รายวิชา ห้องสมุดและสารนิเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รายวิชา งานห้องสมุด  รายวิชาการ
อ่านและกิจกรรมห้องสมุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สมาชิกชุมนุมยุวบรรณารักษ์ นักเรียนที่เลือก
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และผู้สนใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   
       เชิงคุณภาพ 
      1) ห้องสมุดมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่น่าสนใจ 
      2) ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด   
มากขึ้น 



73 
 

 3.4 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหนังสือ สื่อ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ห้องสมุด 

             เชิงปริมาณ 
                         1) ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือที่มีการติดสัน ติดแถบบาร์โค้ดและมีสภาพใช้งาน
ไดร้้อยละ60 
       2) ห้องสมุดโรงเรียนมีสื่อวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ที่ทันสมัย เพียงพอต่อความ
ต้องการ ร้อยละ 70 
            เชิงคุณภาพ 
      1)  ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือที่มีสภาพใช้งานได้ดี สะดวกในการจัดเก็บและ
ให้บริการ 
         2)  ห้องสมุดโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ที่ทันสมัย เพียงพอต่อความ
ต้องการ  

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
         นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
        พฤษภาคม  2563 –  มีนาคม  2564 

6.  สถานที่ด าเนินโครงการ 
 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
   

7. การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
1.1 จัดซื้อหนังสือ 
1.2 วารสาร 
1.3 หนังสือพิมพ์ 
1.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1) ส ารวจรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ 
    ที่ต้องการ 
2) บันทึกเสนอซื้อ 

พฤษภาคม  2563 –  
 มีนาคม 2564 

นางรัจนา  
 ประจักษ์วงศ์ 
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7. การด าเนินงาน (ต่อ) 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 3) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดหา 
4) ประเมินผล 
5) สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

  

2.  กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า 
และการใช้เทคโนโลยี 
2.1 จัดซื้อ/ซ่อมคอมพิวเตอร ์ให้อยู่ในสภาพ 
     การใช้งานได ้
2.2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงเจ็ทพร้อมหมึก 
2.3 จัดซื้อ/ซ่อมเครื่องส ารองไฟ 
2.4 จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1) ส ารวจวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
    และเครื่องพิมพ์งาน 
2) บันทึกเสนอซื้อ/จ้าง 
3) ด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง 
   3.1) ซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
   3.2) ซื้อเครื่องส ารองไฟ   
   3.3) ซื้อเมาส์และแป้นพิมพ์ 
   3.4) ซ่อมบ ารุงรักษา/ซื้อเครื่องพิมพ์งาน 
   3.5) ซื้อหมึกพิมพ์ 
   3.6) อื่นๆ 
4) ประเมินผล 
5) สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

พฤษภาคม  2563 –  
มีนาคม 2564 

นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์ 

3. 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ประกอบด้วย 
3.1 เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูความคิด 
ตามกาลเวลา (จัดป้ายนิเทศวันส าคัญ+ตอบ
ปัญหา) 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์ 
นักเรียนชั้น ม.1 และ 
ม.2 
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7. การด าเนินงาน (ต่อ) 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3. 
(ต่อ) 

3.2 หนังสือในดวงใจ ตลอดปีการศึกษา นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์ 
นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์ 
 

3.3 ประกวดการท าหนังสือเล่มเล็ก กรกฎาคม 2563 
3.4 เกมส่งเสริมการอ่าน  ตลอดปีการศึกษา 

4. 3.5 แข่งขันเปิดพจนานุกรม มกราคม 2564 
3.6 ตอบปัญหาพาเพลิน พฤศจิกายน 2563 
3.7 ประกวดการท าความรู้แผ่นเดียว ธันวาคม 2563 
3.8 ห้องสมุดเคลื่อนที่ ตลอดปีการศึกษา 
3.9 ชวนคนใกล้ตัวอ่านหนังสือ ตลอดปีการศึกษา 
3.10 ประกวดยอดนักอ่าน (บันทึกการอ่าน) ตลอดปีการศึกษา 

 
8. งบประมาณ   100,000   บาท 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/ 
หมวดรายจ่าย รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1.  กิจกรรมจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ - - 30,000 30,000 
2.  กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า 

และการใช้เทคโนโลยี 
- - 20,000 20,000 

3. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - - 5,000 5,000 
4. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหนังสือ สื่อ

วัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุด 
- - 15,000 15,000 

รวม 70,000 
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9. การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน  เครื่องมือที่ใช้  
9.1 กิจกรรมจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

เชิงปริมาณ    
  1) ห้องสมุดโรงเรียนจัดซื้อ
จัดหาหนังสือใหม่/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่
น้อยกว่า 100 รายการ หนังสือพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 2 ชื่อเรื่อง/วัน  และวารสาร/
นิตยสาร ไม่น้อยกว่า 5  ชื่อ/เดือน 
  2) ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่ออ่ืนๆ  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 
เชิงคุณภาพ 
  1) ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือ 
วารสาร หนังสือพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เพียงพอกับ
ความต้องการ   
          2) ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่ออ่ืนๆ  เพ่ิมมากขึ้น 

1) ประเมินความพึงพอใจ 
2) ประเมินจากสถิติการอ่าน
และการยืมหนังสือ 
 

1) แบบประเมินความพึง
พอใจ 
2) สถิติการเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด 
 

9.2 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและ
การใช้เทคโนโลยี 
เชิงปริมาณ 
         1) ห้องสมุดโรงเรียนมี
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
ส าหรับให้ผู้เรียนใช้สืบค้นข้อมูลไม่น้อย
กว่า 8 เครื่อง 
  2) ห้องสมุดโรงเรียนมี
เครื่องพิมพ์งานที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง   
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9. การติดตามและประเมินผล (ต่อ) 
 

ที ่  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน  เครื่องมือที่ใช้  
9.2 
(ต่อ) 

       3) ผู้เรียนมีทักษะในการศึกษา
ค้นคว้าและใช้เทคโนโลยีเรียนเพ่ือการ
แสวงรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
เชิงคุณภาพ 
  1) ห้องสมุดโรงเรียนมี
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุดเพ่ือ
การสืบค้น ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
  2) ห้องสมุดโรงเรียนมี
เครื่องพิมพ์งานที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
  3) ผู้เรียนมีทักษะในการศึกษา
ค้นคว้าและใช้เทคโนโลยีเรียนเพ่ือการ
แสวงรู้เพิ่มมากข้ึน 

1) ประเมินความพึงพอใจ 
2) ประเมินจากสถิติการใช้
บริการ 
 

1) แบบประเมินความพึง
พอใจ 
2) สถิติการเข้าใช้บริการ 
 

9.3 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
เชิงปริมาณ 
  1) ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านได้ไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม 
          2) ผู้เรียนที่เรียนรายวิชา
กิจกรรมแนะแนว ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และ 2 รายวิชา ห้องสมุดและ
สารนิเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
รายวิชา งานห้องสมุด  รายวิชาการอ่าน 
และกิจกรรมห้องสมุด ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  สมาชิกชุมนุมยุว
บรรณารักษ์ นักเรียนที่เลือกกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และผู้สนใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65  ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน   

1) ประเมินความพึงพอใจ 
2) ประเมินจากสถิติการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3) ร้อยละของกิจกรรมที่ 
ด าเนินการส าเร็จตรงตาม 
ก าหนดเวลา 
4) รายงานผลการจัดกิจกรรม 

1) แบบประเมินความพึง
พอใจ 
2) สถิติการเข้าร่วม
กิจกรรม 
3) รายงานผลการจัด
กิจกรรม 
 

 

  



78 
 

9. การติดตามและประเมินผล (ต่อ) 
 

ที ่  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน  เครื่องมือที่ใช้  
 เชิงคุณภาพ 

  1) ห้องสมุดมีกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านที่น่าสนใจ 
  2) ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุดมากข้ึน 
 

  

9.4 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงงานวัสดุ
ครุภัณฑ์ห้องสมุด 

เชิงปริมาณ 
          1) ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือที่
มีการติดสัน ติดแถบบาร์โค้ดและมีสภาพ
ใช้งานได้ร้อยละ60 
  2) ห้องสมุดโรงเรียนมีสื่อวัสดุ
อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ที่ทันสมัย เพียงพอต่อ
ความต้องการ ร้อยละ 70    
 เชิงคุณภาพ 
  1)  ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือ
ที่มีสภาพใช้งานได้ดี สะดวกในการ
จัดเก็บและให้บริการ 
 2)  ห้องสมุดโรงเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ที่ทันสมัย เพียงพอต่อ
ความต้องการ  
 

1) ประเมินความพึงพอใจ 
2) ประเมินจากสถิติการเข้าใช้
บริการห้องสมุด 
3) รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

1) แบบประเมินความพึง
พอใจ 
2) สถิติการเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด 
3) รายงานผลการจัด
กิจกรรม 
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10. รายการวัสดุ-อุปกรณ์ 
 

ล าดับ 
ที ่

รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
จ านวน 
(หน่วย) 

หน่วย 
(บาท) 

จ านวน 
(บาท) 

1) กิจกรรมจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
1. ซื้อหนังสือใหม่/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 150 148 22,200 
2. หนังสือพิมพ์   3,600 

 2.1 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  180 10  1,800  
 2.2 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  180 10  1,800  

3.  วารสาร   4,275 
 3.1 วารสารเทคโนฯ 18 50 900 
 3.2 วารสารชีวจิต 18 55 990 
 3.3 วารสาร อ.ส.ท. 9 85 765 
 3.4 วารสารครัวคุณต๋อย 18 60 1,080 
 3.5 วารสารงานฝีมือ 9 60 540 

 
รวมเงิน 

 
30,000 
  

2) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและการใช้เทคโนโลยี 
1. เครื่องส ารองไฟ 2 2,500 5,000 

2. เครื่องปริ้นเตอร์ 1 4,000 4,000 
3. หมึกเครื่องพิมพ์ 2 1,500 3,000 
4. เมาส์ 8 250 2,000 

5. แป้นพิมพ์ 5 200 1,000 

5. ค่าซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์+ปริ้นเตอร์   5,000 
 

รวมเงิน 
 

20,000 
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10. รายการวัสดุ-อุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ล าดับ 
ที ่

รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
จ านวน 
(หน่วย) 

หน่วย 
(บาท) 

จ านวน 
(บาท) 

3) กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
1. กระดาษร้อยปอนด์ 1  350 350 
2. สีไม้ระบายน้ า 60 สี 4 450 1,800 
3. พู่กัน 8 25 200 
4. ดินสอ 2B 5 12 60 
5. ยางลบ 5 6 30 
6. ปากกาหมึกซึมสีด า 60 10 600 
7. ของรางวัล   1,960 

รวมเงิน 5,000 
 

4) กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงงานวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุด 
1. กระดาษโปสเตอร์แข็ง 29 20 580 
2. กระดาษโปสเตอร์บาง 30 14 420 
3. กระดาษพิมพ์เกียรติบัตร 2 250 500 
4. แผ่น LABEL ขนาด A10 100 30 3,000 
5. กาว 4 50 200 
6. เทปกาวย่น  40 35 1,400 
7. เทปใส ขนาด 1 นิ้ว 4 50 200 
8. เทปกาว 2 หน้า 2 250 500 
9. กระดาษพริ้นรูป 1 500 500 
10. ปากกาเคมี 4 50 200 
11. โต๊ะอเนกประสงค์ 3 2,500 7,500 

รวมเงิน 15,000 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  11.1 ห้องสมุดโรงเรียนทุ่งสงวิทยามีสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อเทคโนโลยีและสื่อการเรียนอ่ืนๆ ที่
ทันสมัย มีคุณภาพ  เพียงพอและเหมาะสมกับนักเรียน   
  11.2 ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้   
  11.3 นักเรียนทุ่งสงวิทยามีทักษะในการแสวงหา  รักการเรียนรู้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  11.4 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยามีนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
  11.5 ห้องสมุดโรงเรียนทุ่งสงวิทยามีวัสดุครุภัณฑ์ครบถ้วนและมีคุณภาพ  ใช้งานอย่าง
เพียงพอเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  11.6 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  
                          ลงชื่อ  รจันา  ประจักษ์วงศ์   ผู้เขียนโครงการ          
             (นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์)                                                          
     ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
 
                                                        ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ          

 
  

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  8 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แผนงานงบประมาณ     สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินกิจกรรม  จ านวน  150,000 บาท 

     รวม                     จ านวน  150,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ   นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 

       หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ได้ก าหนดให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน(กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม

ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดหรือผู้บ าเพ็ญประโยชน์) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ซึ่ง

เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน

ในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

2.  วัตถุประสงค์  
1.  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
2.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 
3.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะในการท างาน 
 

3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่หลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  ก าหนด 
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3.2 ด้านคุณภาพ 
1. ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

  2. ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 
  3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะในการท างาน 

4.  การด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการ พ.ค. 2562 นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรม พ.ค. 62 – มี.ค. 63  
   2.1 กิจกรรมชุมนุม  นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย 
   2.2 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม 

   2.3 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย 
   2.4 กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์  นางอัฉราภรณ์ คงแป้น 
   2.5 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  นายสุชาติ  โรวัฒน์ 
1. กิจกรรมจัดท าแบบประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- ด าเนินการจัดท า 
       1. แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม   
       2. แบบประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
       3. คู่มือกิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
           สาธารณประโยชน์  
- ด าเนินกิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
   กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมเพื่อสังคม 
   และสาธารณประโยชน์ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
- ขั้นประเมินผล 
- สรุปผลการด าเนินงาน 
- รายงานผลต่อหัวหน้าสถานศึกษา 

 
 
พ.ค.62 –  ก.ค. 62 
 
 
พ.ค. 62 – มี.ค. 63 
 
 
 
 
มี.ค. 63 

 
 
นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย 
 
 
ครูทุกท่าน 
 
 
 
 
นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย 

2. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง 
- แจกคู่มือกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์
แก่นักเรียน ม.1  และ ม.4    
- นักเรียนด าเนินกิจกรรม 

พ.ค. 62 -มี.ค. 63 นางสาวสุกัญญา  ทองเพิ่ม 

ครูที่ปรึกษาทุกท่าน 
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4.  การด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารสีามัญรุ่นใหญ่ 

3.1 กิจกรรมปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ลูกเสือเนตรนารี พ.ค. 62 -มี.ค. 63 นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย 

3.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานกิจกรรม 
 ลูกเสือ เนตรนารี 

พ.ค. 62 -มี.ค. 63 นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย 

3.3 กิจกรรมเดินทางไกลและสอบวิชาพิเศษ 
      ลูกเสือ เนตรนารีระดับชั้น ม.1 

ม.ค-ก.พ. 63 นายกิจศักดิ์  ชูศรี 

3.4  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษ 
      ลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นม.2 

ม.ค-ก.พ. 63 นางปรียา  บุญให้ผล 

3.5  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และสอบวิชาพิเศษ       
ลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นม.3 

ม.ค.-ก.พ.63 นายพิศิษฐ์  ด าเกลี้ยง 

3. ขั้นประเมินผล   

    - สรุปผลการด าเนินงาน 
    - รายงานผลต่อหัวหน้าสถานศึกษา 

มี.ค.63 นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย 

4. กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

2. ขั้นด าเนินการ พ.ค. 62 -มี.ค. 63 นางอัฉราภรณ์  คงแป้น 

    2.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานกิจกรรมผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

ม.ค. 63 ครูผู้สอนผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

    2.2  จัดท าคู่มือหลักสูตรการเข้าค่าย ม.ค-ก.พ. 63 ครูผู้สอนผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

    2.3 จัดค่ายกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์   

3. ขั้นประเมินผล มี.ค.63 นางอัฉราภรณ์  คงแป้น 

    - สรุปผลการด าเนินงาน 
    - รายงานผลต่อหัวหน้าสถานศึกษา 
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5. งบประมาณ   

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมจัดท าแบบประเมินผลกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

  25,000 25,000 

2 กิจกรรมปรับปรุงและจัดซื้อวัสดุส านักงานและ
อุปกรณ์งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  11,080 11,080 

3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  10,000  10,000 
4 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 10,000 99,230 24,450 123,680 
5 กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์  22,000 3,170 25,170 
6 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  - - - 

รวม    150,000 
 
6. งบด าเนินการ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 

เรียนฟรี  
15 ปี 

ระดม 
ทรัพยากร 

อ่ืนๆ 

กิจกรรมจัดท าแบบประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1 จัดท าแบบบันทึกการจัดกิจกรรมชุมนุม  3,000   
2 จัดท าแบบบันทึกการจัดกิจกรรมลูกเสือ และผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์ 
 2,000   

3 จัดท าแบบบันทึกการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 10,000   

รวม 25,000   
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
1 ค่าด าเนินการน านักเรียนไปบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน  10,000   

รวม 10,000   
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6. งบด าเนินการ 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 

เรียนฟรี  
15 ปี 

ระดม 
ทรัพยากร 

อ่ืน ๆ 

กิจกรรมปรับปรุงและจัดซื้อวัสดุส านักงานและอุปกรณ์งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

1 กิจกรรมปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์   ลูกเสือ เนตรนารี  5,000   
2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 

2.1  กระดาษโฟโต้ 
2.2  เทปกาว 
2.3  กาว UHU สติ๊ก  21  กรัม 
2.4  คลิปด า 2 ขา  108 
2.5  แผ่น  ซีดี 
2.6  ปากกาลบค าผิด PT ใหญ ่
2.7  แฟ้มเก็บเอกสาร 
2.15 คลิปสี 2 ขา 111 
2.16 คลิปสี 2 ขา 112 
2.8  ป้ายชื่อกองลูกเสือ (แบบถือ) 
2.9  ด้ายถักสายยงยศ 
2.10 เชือกผูกเงื่อน 
2.10 ธงต่างๆ 
2.11 เข็มทิศ 

 
 
 
 

 
150 
330 
375 
400 
320 
375 
500 
450 
280 

1,000 
5,000 

300 
700 

9,000 

  

รวม 11,080   
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6. งบด าเนินการ 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 

เรียนฟรี 
 15 ปี 

ระดม 
ทรัพยากร 

อ่ืน ๆ 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่    
3 กิจกรรมเดินทางไกลและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ  

เนตรนารีระดับชั้น ม.1 
5.1 อาหารเที่ยงผู้ก ากับ 1 มื้อๆละ 70 บาท 
5.2 อาหารว่างผู้ก ากับ 1 มื้อๆละ 30 บาท 
5.3 อาหารว่างนักเรียน 1 มื้อๆละ 20 บาท 

 
 
 
 

 
 

1,050 
  400 
2,600 

  

รวม 4,050   
4 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือเนตร

นารีระดับชั้นม.2 
6.  อาหารผู้ก ากับ 7 มื้อๆละ 80 บาท 
6.2 อาหารว่างผู้ก ากับ 7 มื้อๆละ 20 บาท 
6.3 อาหารนักเรียน 4 มื้อ ๆ ละ 40 บาท 
6.4 อาหารว่างนักเรียน 7 มื้อ ๆ ละ 20 บาท 
6.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 
6.4 มาลัย ดอกไม้ ธูป เทียน 
6.5 ไวนิล/ป้าย 
6.6 ถ่านไมโครโฟน 
6.7 อุปกรณ์ในการท าฐาน และวัสดุส าหรับสอบวิชา 
     พิเศษ 

 
 
 
 

 
 

22,400 
 5,600 
 4,800 
 2,400 
10,000 
 1,000 
  500 
  500 

23,950 

  

รวม 71,150   
5 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และสอบวิชาพิเศษลูกเสือ

เนตรนารีระดับชั้นม.3 
7.1 อาหารเที่ยงผู้ก ากับ 1 มื้อๆละ 70 บาท 
7.2 อาหารว่างผู้ก ากับ 1 มื้อๆละ 20 บาท 
7.3 อาหารว่างนักเรียน 1 มื้อๆละ 20 บาท 

  
 

1,050 
  400 
2,100 

  

รวม 3,550   
รวมทั้งสิ้น 123,680   
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6. งบด าเนินการ 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 

เรียนฟรี 
 15 ปี 

ระดม 
ทรัพยากร 

อ่ืน ๆ 

กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
1 
 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
เสาธง  3 ต้น 
กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ 
ขาตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ 
กระดาษA4  2 รีม 
กระดาษสี 
เชือกผูกเง่ือน 

 

 
750 

1,000 
670 
250 
200 
300 

  

รวม 3,170   
2 กิจกรรมค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์  22,000   

รวม 22,000   
รวมทั้งสิ้น 25,170   

รวมทั้งโครงการ 150,000   
 
6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ปฏิบัติ

กิจกรรม 
1. ร้อยละ 80 ของเวลาที่เข้าร่วม
กิจกรรม (ยกเว้นกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ ม.
ต้นภาคเรียนละ 8 ชม.  ม. ปลาย
ภาคเรียนละ 10 ชม. 
2. ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติกิจกรรม 

1. แบบบันทึกกิจกรรม 
2. แบบบันทึกการท า กิจกรรมเพ่ือ
สังคมและ สาธารณประโยชน์ 
3. แบบบันทึกกิจกรรม   ลูกเสือ 
เนตรนารี 
4. แบบบันทึกกิจกรรมผู้   บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
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      7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

 2.  ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 
 3.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะในการท างาน 
 
 
                          ลงชื่อ     มยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย ผู้เขียนโครงการ          
        (นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย)                                                          
                           ต าแหนง่  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
 
                                                        ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ          

 
  

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  9 
ชื่อโครงการ  พัฒนากิจกรรมงานแนะแนว 
แผนงานงบประมาณ     สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน         20,000 บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน        - บาท 
รวม                      จ านวน        20,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาว กาญจนา คงชนะ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ให้เหมาะสม
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะ
ชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งงานแนะแนว 
มีหน้าที่หลักในการให้ค าปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อ และการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมี
งานท า กิจกรรมแนะแนว ถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถ
ของตนเองตามศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข 

โครงการ พัฒนากิจกรรมงานแนะแนว โรงเรียนทุ่งสงวิทยา โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้งานแนะ
แนวอ านวยความสะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร ประสานงานความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ เพ่ือให้เกิดผลดีในการปฏิบัติงาน มีวัสดุอุปกรณ์ มีระบบการ
จัดเก็บเอกสาร  มีการจัดบริการงานแนะแนว  ทั้ง  5  บริการ   สามารถพัฒนางานทันตามก าหนด 
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  
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2. วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพ่ือให้การบริการแนะแนว  5  บริการหลักด าเนินอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาต่ออาชีพในปัจจุบันและแนวโน้มใน

อนาคต 

3.  เพ่ือให้นักเรียนมีแนวทางในการศึกษาต่อและอาชีพตามความสนใจ  ความถนัดของ

นักเรียน 

4.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาตามความจ าเป็น 

5.  เพ่ือให้นักเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีที่จ าเป็นและเอ้ือต่อการแนะแนวอย่างเพียงพอ 

6.  เพ่ือให้งานแนะแนวมีข้อมูลต่างๆ  ครบทุกด้าน  มีบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ   

พร้อมที่จะให้การแนะแนวให้ค าปรึกษาอย่างถูกต้อง 

 7. เพ่ือแนะน าโรงเรียนทุ่งสงวิทยาให้เป็นที่รู้จักแก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและโรงเรียน

ใกล้เคียง 

8. เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  

 

3. เป้าหมาย 
 

เชิงปริมาณ 
   1. บริการแนะแนว 5 บริการด าเนินการอย่างครบวงจรอยู่ในระดับดี 
   2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนจากการส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน
งานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3. นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ทุกคนได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศและแนวทางการศึกษาต่อ
และอาชีพ ร้อยละ 100 

4. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถศึกษาต่อในระดับ 
อุดมศึกษาได้อย่างน้อยร้อยละ 80 

5. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา ร้อยละ 50 
6. นักเรียนโรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการและชุมชนใกล้เคียง รู้จักโรงเรียนทุ่งสงวิทยาและทราบ

ข่าวการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ จากการออกแนะแนวการศึกษาต่อสัญจร ร้อยละ 90 
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เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับบริการแนะแนว 5 บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  

   2. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนจากการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านงานแนะแนว 

    3. นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ทุกคนได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศและแนวทางการศึกษาต่อ

และอาชีพ 

   4. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา 

    5. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาตามความจ าเป็น มีสื่อเทคโนโลยีที่จ าเป็น

และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างเพียงพอ 

6. นักเรียนโรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการและชุมชนใกล้เคียง เกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนทุ่งสง
วิทยาและต้องการรับทราบข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ จากการออกแนะ
แนวการศึกษาต่อสัญจร 

 
4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 1.  นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาทุกคน 

 2. นักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการและชุมชนใกล้เคียง จ านวนประมาณ 800 คน จาก 

25 โรงเรียน 
 

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ) 

 วันเริ่มต้นโครงการ  16  พฤษภาคม  2563 สิ้นสุดโครงการ  15  พฤษภาคม  2564 
 

6. สถานที่ด าเนินโครงการ 

 ห้องแนะแนว  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

โรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการและชุมชนใกล้เคียง 
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7. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานบริการแนะแนว 5 ด้าน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบริการงานแนะแนว 5 ด้าน มี.ค. 2563 – 
มี.ค. 2564 

คร ูกาญจนา  
คงชนะ และคณะ 

ขั้นวางแผน (P) 
    1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน 
    2. ส ารวจปัญหา สิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไขต้องการเพ่ิมเติมและ
พัฒนา 
    3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

มี.ค. 2563 คณะกรรมการ 
งานแนะแนว 
ทุกคน 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมบริการงานแนะแนว 5 
ด้าน 
2. จัดกิจกรรมบริการงานแนะแนว ด้านที่ 1 บริการรวบรวมข้อมูล
รายบุคคล 
3. จัดกิจกรรมบริการงานแนะแนว ด้านที่ 2 บริการสารสนเทศ 
ประกอบด้วยการสอน,จัดหาสื่ออุปกรณ์ข้อมูลสารสนเทศให้
เพียงพอกับจ านวนของผู้เรียน, 
การจัดป้ายนิเทศ, การจัดท าเอกสารนักเรียน, การจัดโครงการแนะ
แนวอาชีพแก่ นร ชั้น ม.5, การ แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 
ม.3  และม. 6, จัดกิจกรรมแนะแนวจากรุ่นพ่ี และตัวแทนจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
4. จัดกิจกรรมบริการงานแนะแนว ด้านที่ 3 บริการปรึกษา 
ประกอบด้วย การให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนด้านส่วนตัว ด้านการ
เรียน และ ด้านอาชีพ, การศึกษาและหาทางช่วยให้นักเรียน
แก้ปัญหาของตนเอง, การเสนอแนะแนวทางปฏิบัติตน เพ่ือ
เสริมสร้างบุคลิกภาพ, จัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาแก้ไขนักเรียนที่มี
ปัญหา 

   มี.ค. 2563 – 
มี.ค. 2564 
 

คณะกรรมการ 
งานแนะแนว 
ทุกคน 
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7. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานบริการแนะแนว 5 ด้าน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

5. จัดกิจกรรมบริการงานแนะแนว ด้านที่ 4 การบริการจัดวางตัว

บุคคล ประกอบด้วย การสอนการเลือกแผนการเรียนของนักเรียน, 

การสอนการเลือกเข้ากิจกรรมหรือชุมนุมต่างๆ, การหางานท าให้

นักเรียนระหว่างปิดภาคเรียน, ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหา

ทุนการศึกษาให้กับนักเรียน, จัดทดสอบสถาบันต่าง ๆ เพื่อเตรียม

ความพร้อมนักเรียน 

6. จัดกิจกรรมบริการงานแนะแนว ด้านที่ 5 การบริการติดตามผล 
ประกอบด้วย การติดตามผลการเรียน, ติดตามนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียน, ติดตามผลการแนะแนวที่จัดท าไปแล้ว 

  

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสัญจร 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสัญจร 
 

มี.ค. 2563 – 
     มี.ค. 2564 

คร ูกาญจนา คง
ชนะ และคณะ 

ขั้นวางแผน (P) 
    1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน 
    2. ส ารวจปัญหา สิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไขต้องการเพ่ิมเติมและ
พัฒนา พิจารณาจากผลการด าเนินงานจากปีการศึกษาก่อน 
    3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

มี.ค. 2563 คณะกรรมการ
งานแนะแนวทุก

คน 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ออกค าสั่งโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแนะแนว

สัญจร ปีการศึกษา 2563 

   ม.ค. - ก.พ. 
2564 

 

คณะกรรมการ
งานแนะแนวทุก

คน 

 

 



95 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสัญจร 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2. มอบหมายงานให้ฝ่ายต่างๆรับผิดชอบ ประกอบด้วย ฝ่ายสื่อ

สิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตัล ฝ่ายอุปกรณ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายประสานงาน

โรงเรียน ฝ่ายออกแนะแนว ฝ่ายประเมินผล  

3. ติดต่อประสานงานโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ และ ชุมชน 

ใกล้เคียง เพ่ือขออนุญาตเข้าแนะแนว 
4. ประชุมเพ่ือส ารวจความพร้อมของฝ่ายงานต่างๆ และร่วมกันติชม

เพ่ือปรับปรุงและเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนว 

5. ออกแนะแนวตามรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าแนะแนว 

  

ขั้นประเมินผล(C)  
1.ติดตามและประเมินผลโครงการ  
2.ประเมินความพึงพอใจในการออกแนะแนวสัญจร 

ก.พ. 2564 คณะกรรมการ
งานแนะแนวทุก

คน 
ขั้นปรับปรุง (A)  
1.ประชุมคณะกรรมการงานแนะแนวทุกคน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ
อุปสรรคและปัญหาที่เกิดข้ึน และหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาต่อไป 
2. ฝ่ายงานต่าง ๆ รับข้อแสนอแนะจากการประชุม ไปปรับปรุง
เพ่ือให้สามารถด าเนินการแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใน
ปีการศึกษาหน้า 

มี.ค. 2564 คณะกรรมการ
งานแนะแนวทุก

คน 
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8. งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้ 
สอย 

วัสดุ รวม 

1.  กิจกรรมที่ 1  พัฒนาบริการงานแนะ
แนว 5 ด้าน 

3,000 - 5,000 8,000 - 

2.  กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อสัญจร 

- - 12,000 12,000 - 

รวม 20,000 - 

 

9. การติดตามประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาการเรียนการ
สอนจากการส่งเสริมกิจกรรม ทางด้านงานแนะแนว  
2. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ทุกคนได้รับทราบข้อมูล
สารสนเทศและแนวทางการศึกษาต่อและ อาชีพ  
3. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างน้อยร้อยละ 
80  
4.นักเรียนที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจหรือทุนทรัพย์เพ่ือให้
การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาทั่วถึง ครบถ้วนและเป็น
จริง  
5. มีสื่อเทคโนโลยีที่จ าเป็นและเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
แนะแนวอย่างเพียงพอ  
6. แบบสอบถามความพอใจของนักเรียนที่เข้าใช้บริการ
ของห้องแนะแนว 
7. โรงเรียนทุ่งสงวิทยาเป็นที่รู้จักแก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่

บริการและโรงเรียนใกล้เคียง 

8. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและโรงเรียนใกล้เคียง
เข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4   

1. ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ  
2. ประเมินความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แบบรายงาน
สรุปผลการ
ด าเนินการ โครงการ  
2. แบบบันทึก
กิจกรรม  
3. แบบประเมินผล  
4. แบบสอบถาม  
5. สมุด / แบบบันทึก  
6. แบบรายงานผล
การด าเนินการ  
7. สถิติผู้เข้าร่วม 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนจากการส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน 

งานแนะแนว 

2. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ทุกคนได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศและแนวทางการศึกษาต่อ 

และอาชีพ 

3. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถศึกษาต่อใน 

ระดับอุดมศึกษาได้อย่างน้อยร้อยละ 80 

4. นักเรียนที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจหรือทุนทรัพย์เพ่ือให้การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา

ทั่วถึง ครบถ้วนและเป็นจริง 

5. มีสื่อเทคโนโลยีที่จาเป็นและเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างเพียงพอ 

6. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสม 

7. นักเรียนได้รับการส่งเสริมตามความสามารถและความถนัด 

8. นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ 

9. นักเรียนได้รับประสบการณ์เพ่ิมเติมจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน และได้รับประสบการณ์ 

แปลกใหม ่

10. มีหนังสือ เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ให้บริการแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 

อย่างเพียงพอ 

11. ห้องแนะแนวมีบรรยากาศน่าเข้าใช้บริการ 

12. นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ค้นคว้าหาข้อมูลสารสนเทศได้ด้วยตนเอง 

13. โรงเรียนทุ่งสงวิทยาเป็นที่รู้จักแก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและโรงเรียนใกล้เคียง 

14. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและโรงเรียนใกล้เคียงเข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเข้า 

ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  
 

 

 

 

                          ลงชื่อ     กาญจนา คงชนะ ผู้เขียนโครงการ          
                                   (นางสาว กาญจนา   คงชนะ)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
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                                                        ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ          

 
  

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  10 
ชื่อโครงการ  โครงการปัจฉิมนิเทศและอ าลาอาลัย 
แผนงานงบประมาณ     สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน         20,000 บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน        - บาท 
รวม                      จ านวน        20,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาว กาญจนา คงชนะ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

1. หลักการและเหตุผล 
 

  โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในทุก ๆ ปีการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้ผลิตนักเรียนให้
จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และชั้นม.6  ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน  ซึ่งจะต้องส าเร็จการศึกษา
และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและลูกศิษย์ ซึ่งเคย
อบรม สั่งสอนกันมา โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ 
ม.6 ที่จบการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562   โดยมีผู้บริหาร และคณะครู ร่วมสร้างขวัญและกาลัง
ใจอย่างพร้อมเพรียง 

 

2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน 

2.  เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

3.  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
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4.  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน 

5.  เพ่ือให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 

6.  เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป 

 

3. เป้าหมายของโครงการ 

เชิงปริมาณ 
   1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ส าเร็จการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
   2. ครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน    
   

เชิงคุณภาพ 
1. กิจกรรมที่จัดขึ้นสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนร้อยละ  90 
2. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง ร้อยละ 100 
3. นักเรียนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา และ 

มีความตระหนัก รักโรงเรียนในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ 
 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอ าลาอาลัย 
 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
    1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน 
    2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

มี.ค. 2563 นางสาว กาญจนา คง
ชนะ และ 

คณะกรรมการ 
งานแนะแนว 

ขั้นด าเนินการ (D) 
    1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวันปัจฉิมนิเทศ ปี
การศึกษา 2563 
   2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือมอบหมายงานและท า
ความเข้าใจขอบเขตงาน 
3. ฝ่ายงานต่าง ๆ ด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ด าเนินกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศตามที่ได้วางแผนไว้ 

ก.พ. 2564 นางสาว กาญจนา คง
ชนะ และ 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอ าลาอาลัย 
 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นประเมินผล(C)  
    1 .ติดตามและประเมินผลโครงการ  
    2.ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

มี.ค. 2564 นางสาว กาญจนา คง
ชนะ 

ขั้นปรับปรุง (A)  
    1.ประชุมคณะกรรมการงานแนะแนวทุกคน เพ่ือพูดคุยเกี่ยวกับ
อุปสรรคและปัญหาที่เกิดข้ึน และหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาต่อไป 
   2. ฝ่ายงานต่าง ๆ รับข้อแสนอแนะจากการประชุม ไปปรับปรุง
เพ่ือให้สามารถด าเนินงานปัจฉิมนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ในปีการศึกษาหน้า 

มี.ค. 2564 นางสาว กาญจนา คง
ชนะ และ 

คณะกรรมการงาน
แนะแนว 

 

5. งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1.  กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปัจฉิม

นิเทศและอ าลาอาลัย 
- 12,000 8,000 20,000 - 

รวม 20,000 - 

 

6. การติดตามประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ส าเร็จการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน 

1. ติดตามและประเมินผล
โครงการ  
2. ประเมินความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

1. แบบรายงานสรุปผล
การด าเนินการ โครงการ  
2. แบบประเมินผล  
3. แบบสอบถาม 
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6. การติดตามประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
2. ครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เข้า
ร่วมกิจกรรมทุกคน      
   3. กิจกรรมที่จัดขึ้นสร้างความประทับใจ
ให้กับนักเรียนร้อยละ  90 
   4. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จของตนเอง ร้อยละ 100 
   5. นักเรียนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
คณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา และมี

ความตระหนัก รักโรงเรียนในสถาบันที่
ตนเองศึกษาอยู่ 

  

  
7. รายการวัสดุ-อุปกรณ์ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา งบประมาณ 

หน่วยละ อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1. ค่าจัดสถานที่และซุ้มถ่ายรูป 1 1,000 - - 
2. ค่าเครื่องเสียงและนักดนตรี 1 12,000 - - 
3. ค่าดอกไม้ติดเสื้อนักเรียน 1 1,000 - - 
4. ค่าช่อดอกไม้ตุ๊กตาแสดงความยินดี 1 3,500 - - 
5. ค่าสายสะพายและเกียรติบัตร 1 500 - - 
5. ค่าเข็มกลัดที่ระลึกแสดงชื่อรุ่นของนักเรียน 1 500 - - 
6. ค่าพานธูป เทียน ดอกไม้ ขอขมา 1 1,00 - - 
7. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของครู 1 1,000 - - 

รวม 20,000 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนที่จบการศึกษาร้อยละ 100  เกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 

2. ครูและนักเรียนทุกคนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

3. นักเรียนร้อยละ  100  มีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 

4. นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียนที่จะศึกษาต่อ 

5. นักเรียนเป็นแรงจูงใจต่อนักเรียนรุ่น ต่อ ๆ ไป 
 

 
 

                          ลงชื่อ     กาญจนา คงชนะ ผู้เขียนโครงการ          
                                   (นางสาว กาญจนา   คงชนะ)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
 
 
                                                        ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ          

 
  

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  11 
ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบงานทะเบียน – วัดผลประเมินผล 
แผนงานงบประมาณ      บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง    

กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น          เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน  123,000            บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน           -  บาท 
     รวม                       จ านวน   123,000          บาท 

ผู้รับผิดชอบ  นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์  และนางพรทิพย์  เชยบัวแก้ว  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

1. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551   เป็นหลักสูตรการศึกษาของ

ประเทศมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มี
ความสามารถในการแข่งขัน  มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น  สามารถด ารงชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัด  ความสนใจ  และความสามารถของแต่ละบุคคล
และสืบเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)   และผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  เพ่ือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปี  2549 -2553  ตาม
มาตรฐานการศึกษาพบว่า โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานผู้เรียนด้านที่ 5  คือผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรอยู่ในระดับ ปรับปรุง   อีกทั้งโรงเรียนได้รับการคัดเลือกจาก
ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน  ตามยุทธศาสตร์
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สร้างโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  สามารถแข่งขันใน
ระดับนานาชาติได้ 

ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการด าเนินการเกี่ยวการวัดและกา ร
ประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนให้สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 
ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด  ธรรมชาติของวิชาและระดับช่วงชั้นของ
นักเรียน     โดยจัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน  หลักฐานแสดงวุฒิ
ทางการศึกษาของนักเรียน  เป็นการรายงานผลการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นต่างๆ  
ให้นักเรียน  ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนรู้
ของนักเรียน  สรุปภาพรวมของโครงการส าเร็จตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุตามมาตรฐาน งาน
วัดผลและประเมินผลจึงได้ก าหนดระบบการวัดและการประเมินผลของนักเรียนให้ครอบคลุมภารกิจ
ทั้งหมด  โดยก าหนดให้มีการด าเนินงานเป็นระบบ  มีระเบียบเป็นข้อก ากับการปฏิบัติในส่วนที่ต้องมี
ผลต่อกฎหมาย  และก าหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ มีแนวทางการด าเนินงาน  
กิจกรรมงานทะเบียน   กิจกรรมการวัดผลและการประเมินผล   งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ขึ้นเพ่ือรองรับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานมี
คุณภาพเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล   
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของ
นักเรียน 
 2. เพ่ือให้สถานศึกษามีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 3. เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
 4. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์มาปฏิบัติกิจกรรม 
 5. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะในการท างาน 
 6. เพ่ือให้ ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้
นักเรียนและอิงพัฒนาการของนักเรียน 
 7. เพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดระบบการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานสากล 
 8. เพ่ือให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
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3. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 

1. มีวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลการเรียนรู้และ 
เพียงพอกับความต้องการใช้งานในกิจกรรมต่างๆ 
 
      เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
2  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตาม

ธรรมชาติเต็มศักยภาพ  
3. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดีเป็นที่ยอมรับจากสถาบัน

นานาชาติ 
4. โรงเรียนมีการจัดระบบการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานสากล 
5. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นนักเรียนเป็น

ส าคัญ 
 
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(เริ่มต้น-วันสิ้นสุด) 
  

ผู้รับผิดชอบ 
งานวัดและประเมินผล  
กิจกรรมที่ 1 การวัดและประเมินผล มี.ค. 63 -30 มี.ค. 64 นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์   
งานทะเบียน 
กิจกรรมที่ 2 เอกสารงานทะเบียน พ.ค.  2563 –   

มี.ค. 2564 
นางพรทิพย์  เชยบัวแก้ว 

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อตู้กระจกเก็บเอกสาร เม.ย. 64 นางพรทิพย์  เชยบัวแก้ว 
กิจกรรมที่ 4 จัดพิมพ์  ปพ. 5 พ.ค. 63 นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์   
กิจกรรมที่ 5 จัดพิมพ์ ปพ. 6 พ.ค. 63 นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์   
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กิจกรรมที่ 1 การวัดและประเมินผล 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน มี.ค. 63 นางศุภณัฏฐ์  สิริ
กาญจน์  
คณะครูงานวัดผล
ประเมินผล  

  2.  ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการจัดท า
ข้อมูลงานวัดผล 

 2 มี.ค. – 15 เม.ย. 63 

  3. ขออนุมัติการจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
วัดผล 

15 พ.ค. 63 - 30  
ส.ค. 63 

 4. จัดท าเอกสารและหลักฐานงานวัดผล พ.ค. – ก.ย. 63 
 5. สรุปประเมินผล  30 ก.ย. 63 
 
กิจกรรมที่ 2 เอกสารงานทะเบียน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน มี.ค. 63 นางพรทิพย์  เชยบัวแก้ว 
คณะครูงานทะเบียน
วัดผล 

  2.  ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการจัดท า
ข้อมูลงานวัดผล 

 2 มี.ค. – 15 เม.ย. 63 

  3. ขออนุมัติการจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
วัดผล 

15 พ.ค. 63 - 30  
ส.ค. 63 

 4. จัดท าเอกสารและหลักฐานงานวัดผล พ.ค. 63 – มี.ค. 64 
 5. สรุปประเมินผล  30 มี.ค. 64 
 
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อตู้กระจกเก็บเอกสารงานทะเบียน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน พ.ค.  63 งานทะเบียน 
  2.  ส ารวจราคา     พ.ค. – เม.ย. 64 งานทะเบียน 
 4. ขออนุมัติการจัดซื้อว   พ.ค. 63– ก.พ. 64 งานทะเบียน 
 5. สรุปประเมินผล  พ.ค. 64 งานทะเบียน 
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กิจกรรมที่ 4 จัดพิมพ์  ปพ. 5 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน มี.ค. 63 นางศุภณัฏฐ์  สิริ
กาญจน์  
คณะครูงานวัดผล
ประเมินผล 

  2.  ส ารวจ ปพ. 5  ที่ต้องการใช้   2 มี.ค. – 15 เม.ย. 63 
  3. ขออนุมัติการจัดซื้อ ปพ. 5          พ.ค.  63   
 4. จัดซื้อ ปพ. 5 พ.ค.   63 
 5. สรุปประเมินผล  30 ก.ย. 63 
 
กิจกรรมที่ 5 จัดพิมพ์  ปพ. 6 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน มี.ค. 63 นางศุภณัฏฐ์  สิริ
กาญจน์  
คณะครูงานวัดผล
ประเมินผล 

  2.  ส ารวจ ปพ. 6  ที่ต้องการใช้   2 มี.ค. – 15 เม.ย. 63 
  3. ขออนุมัติการจัดซื้อ ปพ. 6          พ.ค.  63   
 4.  จัดซื้อ ปพ. 6 พ.ค.   63 
 5.  สรุปประเมินผล  30 ก.ย. 63 
 
5. งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

เงิน
รายได้ 

อ่ืนๆ 

1 งานวัดผลและประเมินผล 34,000    
2. งานทะเบียน 20,000    
3. ตู้กระจกจัดเก็บเอกสาร 25,000    
4. การจัดพิมพ์ ปพ.5 34,000    
5. การจัดพิมพ์ ปพ.6 10,000    

รวม  
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6. การติดตามและประเมินผล 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เครื่องมือวัด 

และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

การวัดและประเมินผล 
 

1. ครูมีการประเมินผลการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
สภาพการเรียนรู้ที่จัดให้
นักเรียนและ 
อิงพัฒนาการของนักเรียน 

แผนการวัดผล
ประเมินผล   

ครูผู้สอน 

 2.ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนผ่านการ
ประเมินระดับชาติอยู่ในระดับ
ดีเป็นที่ยอมรับจากสถาบัน
นานาชาติ 

เอกสารรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของ  สพม.
เขต 12 

งานวัดผล 

 3.โรงเรียนมีการจัดระบบการ
วัดและประเมินผลตาม
มาตรฐานสากล 

แผนการวัดผล
ประเมินผล 

ปฏิทินงานวัดผล 

ครูผู้สอน 

 4.ครูสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน 

บันทึกการส่ง  
Flash Drive 
โปรแกรมBookmark 
โปรแกรม SGS 

ครูผู้สอน 

 5.ครูสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การบันทึกผลกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

บันทึกการส่ง 
 Flash Drive 
โปรแกรมBookmark 
โปรแกรม SGS 

ครูผู้สอน 
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7. รายการวัสดุ – ครุภัณฑ์ 
7.1 งานวัดผลประเมินผล   

 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวนหน่วย 
ราคา งบประมาณ 

หน่วยละ อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 กระดาษการ์ดสีขาว,เหลือง,ฟ้า 210 G 6 รีม 125 750       
2 เครื่องเย็บกระดาษ MAX เบอร์ 3 HD-

88R 
6 ตัว 400 2,400 

      
3 กระดาษค าตอบ  60  ข้อ 100 ห่อ 25 2,500      
4 ซองข้อสอบขยายข้าง 1000 ซอง 8 8,000    
5 กระดาษพิมพ์หัวส าหรับเขียนตอบ 10 ห่อ 60 600    
6 แผ่น CD กล่องละ 50 แผ่น 1 กล่อง 350 350      
7 หมึกเติมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

CANON G2010 
2 ชุด 850 1,700 

 
8 หมึกเติมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

Brother DCP-T300   1 ชุด 980 980   
9 ลิ้นแฟ้มพลาสติก 10 135 1,350  
10 ถาดพลาสติก 3 ชั้น 3  278 834   
11 ตะกร้าใส่เอกสารลวดเคลือบพลาสติก 6 135 810  
12 คลิปบอร์ด A4 มีปก (คละสี) 3 130 390  
13 คลิปบอร์ด A4 รุ่น 1110F 6 57 342  
14 ลวดเย็บกระดาษ แม็กซ์ N0.10-1M 12 158 1,896  
15 ลวดเย็บกระดาษ แม็กซ์ N0.3-1M 12 290 3,480  
16 ลวดเสียบกระดาษ Clip No.1 ตราม้า 6 110 660  
17 กาว TOA ขนาด 16 ออน 6 39 234  
18 เครื่องเย็บกระดาษ MAX เบอร์ 10 

HD-10D 6 72 432  
19 ปพ. 5 1,000 34 34,000   
20 ปพ .6 400 25 10,000  
21 โต๊ะท างานเหล็ก 4 ฟุต รุ่น TC-4 1  4,500 4,500  
22 เก้าอ้ีส านักงาน UT-C089RED 1 1,792 1,792  
 รวม   34,000  
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7. รายการวัสดุ – ครุภัณฑ์  (ต่อ) 
7.2  งานทะเบียน 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวนหน่วย 
ราคา งบประมาณ 

หน่วยละ อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 กระดาษ Double A สีขาว A4  10 รีม 130 1,300       
2 กระดาษปกสี A4 180 Gram  (สีเขียว) 2 รีม 130 2,60       
3 คลิบด าหนีบ 2 โหล 60 120      
4 แฟ้มพลาสติกส าหรับใส่ ปพ.1 1 โหล 520 520    
5 ตรายาง 1 ชุด 500 500    
6 หมึกเติมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

Laser HP M125A (หมึก 80A) 
3 กล่อง 1,500 4,500  

    
7 หมึกเติมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

Laser HP M125A (หมึก 83A) 
3 กล่อง 1,500 4,500 

  
8 หมึกเติมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

Laser HP M125A (หมึก 85A) 
2 กล่อง 1,500 3,000 

  
9 ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 บ. 10 เล่ม 125 1,250   
10 ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 พ. 10 เล่ม 125 1,250   
11 ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.2 บ. 400 ใบ 2 800   
12 ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.2 พ. 400 ใบ 2 800  
13 ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.3 พ. 400 ใบ 3 1,200  

รวมงานทะเบียนวัดผล     20,000   
14 จัดซื้อตู้กระจกเก็บเอกสาร 2 ใบ   12,500 25,000  
 รวม      45,000  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  มีวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละกิจกรรม 
2.  การท าหลักฐานการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน  ถูกต้องและให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง

ได้รวดเร็ว 
3.  การวัดและการประเมินผลเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนดไว้  ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้

ใน หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
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5. นักเรียนเกิดองค์ความรู้ ทักษะและมีประสบการณ์ 
6. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะในการท างาน 
7. โรงเรียนมีการจัดระบบการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานสากล 
8. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

 
       
                          ลงชื่อ     ศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์  ผู้เขียนโครงการ          
                                   (นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
 
 
                                                        ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ          

  
  

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่   12 
โครงการ  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง    

กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินกิจกรรม  จ านวน         559,000 บาท 

รวม                      จ านวน        559,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   นางจิตติมา  จู้ทิ่น 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ได้ก าหนดให้สถานศึกษายึดหลักการจัด
การศึกษาว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดีและถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด  การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
และให้สอดคล้องตามนโยบายของโรงเรียน  ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเน้น
วิธีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  โดยเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนจากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น  ท าเป็น  ให้เกิดการเรียนรู้ทุกเวลาและผู้เรียนได้รับ
การพัฒนา  มีผลการทดสอบรวมยอดระดับชาติเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์และสามารถแข่งขันในระดับ
ต่าง ๆ  
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย  4.0  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 



114 
 

 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  พ.ศ.2560 – 2564  “ส่งเสริม
สร้างสังคมไทยให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง” 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2560 – 2579  “พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ  ที่ 21”  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ท าปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  ในบางกลุ่มสาระ  ได้มีค าสั่งเมื่อเดือนสิงหาคม  พ.ศ.2560  ให้
ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์  และสาระ
ภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) แทนซึ่งที่มาของการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงปี 2560)  เพ่ือยกระดับการศึกษา
ให้มีคุณภาพสากล  มีศักยภาพในการแข่งขันและด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก
สอดคล้องกับประเทศไทย  4.0  โลกศตวรรษท่ี 21  และทัดเทียมกับนานาชาติ  จัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  สภาพแวดล้อมและ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติและแก้ปัญหาจากผลการทดสอบ
ระดับชาติ PIZA แก้ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา  ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา  สร้างการเรียนรู้
ที่ทัดเทียม  มีมาตรฐาน  โรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้จัดท าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนทุกระดับชั้น  
ให้นักเรียนที่มีความสนใจได้ใช้สื่อเทคโนโลยีพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ตามตัวชี้วัด
และหลักสูตรก าหนด 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือด าเนินการแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 “พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ” 
 2. เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
 3. เพ่ือลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา  สร้างการเรียนรู้ที่ทัดเทียมเป็นไปตามตัวชี้วัดและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
  - นักเรียนร้อยละ 100  ได้ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือด าเนินตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
“พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ” 
  - มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและปริสิทธิภาพ  เพียงพอ ร้อยละ 100 
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 3.2  ด้านคุณภาพ 
  - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  - มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างพอเพียง 
 

4. การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับชอบ 
กิจกรรมที่ 1  การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

1. เขียนโครงการ 
 
 

พฤษภาคม .2563 – 
มีนาคม 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

  2.  ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขั้นตอนการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง วิธีสอบราคา (เกิน 100,000บาท แต่
ไม่เกิน 2,000,000 บาท) 

พฤษภาคม.2563 – 
มีนาคม 2564 
 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ตามค าสั่ง
สถานศึกษา 

   3. สรุปโครงการ มีนาคม 2564 ครูกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

 
5.  งบประมาณ   499,990  บาท 
 

รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 
กิจกรรมที่ 1 การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
1.เครื่องนักเรียน  จ านวน 25 เครื่อง 
ยี่ห้อ/รุ่น HP AIO 22-c0109d (Non Touch)   ( White )) 
Intel® CoreTM i3-9100T (up to 3.7GHz Intel® 
Turbo Boost6) Quad- core 
Harddisk  ::: 1TB 7200rpm HDD 
Memory ::: Std. 4GB DDR4 (1x 4GB) 
Graphics :::  NVIDIA® GeForce® MX110 (2GB 
GDDR5) 
Optical ::: Drive DVD-Writer 
Connectivity ::: AC 2x2 MU-MIMO 802.11 Wi-Fi® & 
Bluetooth® 4.2 Combo,10/100/1000 LAN RJ45 

25 เครื่อง 17,200.00 
 
 

430,000.00 
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5.  งบประมาณ   499,990  บาท 
 

รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 
Ethernet 
Input/Output :::  ports Rear I/O: 2 USB Type-A 3.1 
Gen 1 ,2 USB Type-A 2.0 ,1 HDMI v1.4 (HDCP 2.0) 
,1 Headphone/Microphone combo 
Keyboard & Mouse :::  Wired Keyboard & Mouse 
(White) 
Monitor :::  21.5" Micro-Edge Bezel WLED-backlit 
Full-HD IPS Anti-Glare (1920 x1080) 
Power :::  120W AC power adapter 
OS Windows 10 Home 
Warranty:::  3-3-3 year warranty (Parts & Labor 
with 3 year onsite service) 

   

2.เครื่องครู จ านวน 1 เครื่อง 
ยี่ห้อ/รุ่น All In One PC Lenovo ideacentre A340-
22ICB (F0E900BPTA) 
CPU::: Intel® CoreTM i5-9400T Pocesser(9M 
Cache,up to 3.40GHz) 
Memory ::: 8GB DDR4 2666 SODIMM 
Hard Disk ::: 1TB HDD 5400 RPM 2057MM 
Graphic  Card ::: AMD Radeon 530 2G 
Display ::: 21.2 FHD (1920 x 1080) WVA AG 250NB 
Optical Drive   SLIM  DVD WRITER 9.00MM 
TouchSceeen ::: None 
PORT :::  2xUSB 2.0xUSB 3.1 3-in -1 card reader 
(SD,SDHC,SDXC)1000M LAN combo 
mic/headphone jack HDMI-OUT 
Camerra::: 720P camera 
Network  ::: wireless 802.11ac 1xx, Bluetooth 4.0 
OS ::: windows  10 HOME 
Warranty ::: 3 Yr.onsite 

1 เครื่อง 19,990.00 19,990.00 



117 
 

5.  งบประมาณ   499,990  บาท 
 

รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 
3.ค่าติดตั้งบริการเครือข่ายรวมอุปกรณ์ 
จ านวน 26จุด 

26 เครื่อง 50,000.00 50,000.00 

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (ปูกระเบื้อง) 

 60,000 60,000 

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อโต๊ะ  เก้าอ้ี ครูและ
นักเรียน และ smart tv 

 59,300 59,300 

รวม 619,290 
 
6.การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ

ด้านวิชาชีพให้สูงขึ้นมุ่งสู่ความเป็นสากล 
ผลการเรียน (ปพ.) แบบทดสอบ 

2. พัฒนาสื่ออุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้
เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 

การวัดความพอใจ แบบสอบถาม 
 

 
7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  เพ่ิมสูงขึ้น 
 7.2  มีอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างเพียงพอเพ่ือลดความเลื่อมล้ าทางด้าน
การศึกษาในด้านปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี 
 
 
                          ลงชื่อ     จิตติมา   จู้ทิ่น ผู้เขียนโครงการ          
                                   (นางจิตติมา   จู้ทิ่น)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
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                                                        ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ          

 
  

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

โครงการที่   13 
ชื่อโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนงานงบประมาณ สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน 40,000         บาท 

รวม                      จ านวน  40,000        บาท 

งบประมาณ  40,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุวดี  เงินถาวร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  2563 - มีนาคม  2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดให้สถานศึกษายึด

หลักการจัดการศึกษาว่า  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดี  และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ  และให้สอดคล้องตามนโยบายของโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  เน้นวิธีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น  ท าเป็น  ให้เกิดการเรียนรู้ทุก
เวลาและ  ผู้เรียนได้รับการพัฒนา   มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติ เฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดและสามารถแข่งขันในระดับต่าง ๆ   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนทุ่งสงวิทยาคมตระหนักถึงความส าคัญและ
เล็งเห็นถึงประโยชน์อันจะเกิดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา จึงจัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
2.1   เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 
2.2   เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ  วิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 
2.3   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามธรรมชาติและศักยภาพ 
2.4  เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

1) นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาทุกคน 
         2) ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จ านวน  6  คน 
 3.2 ด้านคุณภาพ 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ 50  มีระดับผลการ 
เรียนเฉลี่ย อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 

2) ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามธรรมชาติและศักยภาพอย่างน้อยร้อยละ 
80   

3) ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 
 

4. การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2.1  ประชุม วางแผน ส ารวจความต้องการ จ าเป็น 
2.2   ด าเนินการจัดซื้อ/ผลิต/ใช้สื่อ นัวตกรรมและ

เทคโนโลยี 
2.3   ประเมินผล/สรุป รายงาน 
2.4   ปรับปรุงแก้ไข 

พค. 63 – มีค. 64 นางนัชพร  ก าเนิดรักษา

นางอมรรัตน์  แขดวง 
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4. การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2  ค่ายคณิต Walk Rally  ครั้งที่ 12                
1.1  ประชุม วางแผน ประสานงาน 
1.2  ด าเนินการจัดค่ายคณิต Walk Rallyครั้งที่ 12 
1.3  ประเมินผล/สรุป รายงาน 
1.4  ปรับปรุงแก้ไข 

พย. 63 – มีค. 64 นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ 

นางกฤติกา  จ านง 

กิจกรรมที่ 3  พัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ 
1.1  ประชุม วางแผน ส ารวจข้อมูลนักเรียน 
1.2   ด าเนินการก าหนดเป้าหมาย  รวบรวมและจัดท า

ข้อสอบ   
1.3  ครูจัดการเรียนรู้/ประสานงานติดต่อ

บุคคลภายนอกมาสอน บันทึกผลหลังสอน 
1.3   ประเมินผล/สรุป รายงาน 
1.4   ปรับปรุงแก้ไข 

พค. 63 – มีค. 64 น.ส.สวุดี  เงินถาวร 
นางกัลยา  พรมทิพย์ 

 
 5. งบประมาณ  45,000  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่  1  พัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  20,000 20,000 - 20,000 

2 กิจกรรมที่ 2  ค่ายคณิต 
Walk Rally  ครั้งที่ 12 

4,000 14,000 2,000 18,000 - 20,000 

รวม -    - 40,000 
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6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 ร้อยละผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับดี 

- ทดสอบ 
- ส ารวจจ านวนนักเรียน 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับดี 

- แบบทดสอบวัด 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- แบบส ารวจรายการ 
2 ร้อยละของผลสัมฤทธิ์การทดสอบ

ระดับชาติของผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เพ่ิมขึ้น 

- ทดสอบระดับชาติ แบบทดสอบระดับชาติ 

 3 ร้อยละผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามธรรมชาติและ
ศักยภาพ 
 

- การส ารวจ - แบบส ารวจ 

4 ร้อยละของครูที่มีการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

- การสังเกต - แบบสังเกต 

 
  7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น  
7.2  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ  วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น  
7.3  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เต็มตามธรรมชาติและศักยภาพอย่างเต็มที่ 
7.3  ครูมีการใช้สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 

                          ลงชื่อ     สุวดี    เงินถาวร   ผู้เขียนโครงการ          
                                   (นางสาวสุวดี    เงินถาวร)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
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                                                        ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ          

 
  

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  14 
ชื่อโครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนงานงบประมาณ สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน  17,000  บาท 

     รวม                     จ านวน  17,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล  

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2580 มีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ โดยมี
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”แผนพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปี 2560-2564 มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีวามรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ 4 ระดับ คือ 
ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  โดยใช้ข้อสอบกลางเพ่ือ
วัดพัฒนาการของเด็กในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษา ทั้งนี้เพ่ือตรวจสอบทั้ง
ความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้และความรู้ที่ผู้เรียนมีในปีสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้น คือ ม.3 และ ม.6 
และยังมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรากฏว่า
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ทุกระดับในภาพรวมนับตั้งแต่ ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพ้ืนที่ และระดับชาติ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ   รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึง
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จ าเป็นต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุก
ระดับชั้น เพ่ือให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นสูงขึ้น 
3. เพ่ือจัดกิจกรรมที่สนับสนุน และเอ้ืออ านวยให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทาง 

วิทยาศาสตร์ของตนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  อย่างเต็มความสามารถท่ีมีอยู่ 

3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1. นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

2. นักเรียนชั้น ม.3  และ ม.6  ร้อยละ 60  มีผลการทดสอบระดับชาติในรายวิชา 
วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

3.2 ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นตามเกณฑ์ 

2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นตามเกณฑ์  
3. นักเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

เพ่ิมข้ึน อันส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ในระดับดี    
 

4. การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 ส ารวจความต้องการในการใช้วัสดุ อุปกรณ์การ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
1.3 บันทึกเสนอขอซื้อวัสดุ - อุปกรณ์   การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ 
1.4 ด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
1.5 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

พค. 63 – มีค. 64 ครกูลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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4. การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 ส ารวจความต้องการในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงานกลุ่มสาระ   การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
1.3 บันทึกเสนอขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ส านักงานกลุ่มสาระ   การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1.4 ด าเนินการพัฒนางานกลุ่มสาระ   การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
1.5 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

พค.63 – มีค.64 ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

 
5. งบประมาณ จ านวน  17,000  บาท 
  

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  - - 6,000 12,000 
2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน - - 5,000 5,000 

รวม 17,000 
     
 6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชา

วิทยาศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
ทดสอบ แบบทดสอบ 

2 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็น
สูงขึ้น 

ทดสอบระดับชาติ แบบทดสอบระดับชาติ 

3 ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง 

สังเกต แบบสังเกต 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
2. นักเรียนชั้น ม.3  และ ม.6  ร้อยละ 60  มีผลการทดสอบระดับชาติในรายวิชา

วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
 

                          ลงชื่อ     พิศิษฐ์  ด าเกลี้ยง ผู้เขียนโครงการ          
                                   (นายพิศิษฐ์  ด าเกลี้ยง)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
 
 
                                                        ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ          

 
  

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  15 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนงานงบประมาณ สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน  23,000  บาท 

     รวม                     จ านวน  23,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2580 มีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ โดยมี
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”แผนพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปี 2560-2564 มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีวามรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 2542 มาตราที่6 การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม อยู่อย่างเป็นสุข  

ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีทั้งการเรียนในห้องเรียน และการ
เรียนนอกห้องเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ผ่ านกระบวนการเรียนการสอน การฝึก การปฏิบัติจริ งจากสถานการณ์ต่ างๆ ซึ่ งทาง
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เล็งเห็นความส าคัญของ
การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนอกสถานศึกษา จึงได้มีโครงการทัศนศึกษาส าหรับนักเรียนที่ศึกษา
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากความส าคัญของการจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ และเพ่ือ
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แผนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงเขียนโครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทาศาสตร์ 
2.  วัตถุประสงค์   
 

 1.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของจริงทั้งใน
ท้องถิ่น  และนอกท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาสาระในหลักสูตร 
 2.  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทางชีวภาพ และบูรณา
การเข้ากับวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  ตามเนื้อหาสาระในหลักสูตร  และใช้แหล่งเรียนรู้ห้องเรียน
ธรรมชาติในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
 3.  เพ่ือเสริมสร้างความเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน  ให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึก
ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  และ
การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา  ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติให้ท าได้  คิด
เป็น  ท าเป็น  รักการอ่าน  และเกิดความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
3. เป้าหมาย 
 

 3.1 ด้านปริมาณ 
1.  ร้อยละ  80  ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์   
2.  ร้อยละ  80  ของนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ได้เข้าร่วมค่าย

วิทยาศาสตร์   
 

3.2 ด้านคุณภาพ 
1.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  ด้านการวิเคราะห์  สังเคราะห์การ

ค้นพบด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตามศักยภาพของแต่ละคน 
2.  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ของจริงทั้งในท้องถิ่นและนอก

ท้องถิ่น  ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระในหลักสูตร 
3.  นักเรียนได้เสริมสร้างความเป็นนักวิทยาศาสตร์  ได้มีโอกาสฝึกทักษะกระบวนการคิด  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้ไป
ใช้ในการแก้ปัญหา 

 
4. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
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5.  การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  วันวิทยาศาสตร์ 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2.  ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม/
เตรียมความพร้อมของบุคลากร 
3.  ด าเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
4.  สรุปผล  และรายงานการจัดกิจกรรม 

สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 2  ค่ายวิทยาศาสตร์ 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2.  ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม/
เตรียมความพร้อมของบุคลากร 
3.  ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
4.  สรุปผล  และรายงานการจัดกิจกรรม 

มิถุนายน 2563 
- 

มีนาคม 2564 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

 
6. งบประมาณ จ านวน  23,000  บาท 
  

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 วันวิทยาศาสตร์ - - 3,000 3,000 
2 กิจกรรมที่ 2 ค่ายวิทยาศาสตร์ 2,000 8,000 10,000 20,000 

รวม 23,000 
     
7. การติดตามประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ  80  ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง
วิทยา  ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์   

สอบถาม 
สังเกต 
ทดสอบ 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 

2. ร้อยละ  80  ของนักเรียนห้องเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ได้เข้าร่วมค่าย
วิทยาศาสตร์   

สังเกต 
ประเมิน 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  ด้านการวิเคราะห์  สังเคราะห์  การ
ค้นพบความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตามศักยภาพของแต่ละคน 
 2. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
บูรณาการเข้ากับวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  ตามเนื้อหาสาระในหลักสูตร  และใช้แหล่งเรียนรู้
ห้องเรียนธรรมชาติในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
 3. นักเรียนได้เสริมสร้างความเป็นนักวิทยาศาสตร์  มีโอกาสได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด  
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้ไป
ใช้ในการแก้ปัญหา  ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น ท าเป็น  รักการอ่าน  
และเกิดความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
                          ลงชื่อ     พิศิษฐ์  ด าเกลี้ยง ผู้เขียนโครงการ          
                                   (นายพิศิษฐ์  ด าเกลี้ยง)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
 
 
                                                        ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ          

 
  

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  16 
ชื่อโครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนงานงบประมาณ สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน         31,000 บาท 

     รวม                     จ านวน         31,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ  นางฐิรกานต์    สุขยา และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
1.  หลักการและเหตุผล 
           การจัดการศึกษาในทุกยุคทุกสมัยล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การพัฒนานักเรียนให้เป็น

คนดี คนเก่ง มีความสุข  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การจัดการ

ศึกษาต้องมีการบูรณาการความรู้และทักษะด้านต่างๆให้เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่มีเจตนารมณ์เน้นย้ าว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม

และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และเพ่ือเป็นการสนองตอบ

จุดเน้นข้อที่ 1 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ต้องการให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน  5  กลุ่มสาระวิชาหลักเพ่ิมขึ้น ประกอบกับจุดเน้นของโรงเรียนทุ่งสงวิทยาในข้อที่ 1 ด้าน

ผู้เรียน ต้องการให้นักเรียนเป็นคนดี เก่ง มีทักษะชีวิตและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
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ความสุข แต่จากผลการทดสอบในระดับชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมในปีการศึกษา 2560 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายภาครายปี ยังอยู่ในระดับต่ า ดังนั้น

เพ่ือเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระให้สูงขึ้น เพ่ือพัฒนานักเรียนเต็มตาม

ศักยภาพ และเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์  

 1)  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมให้สูงขึ้น 

2) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
       1) นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.2 ด้านคุณภาพ 
                  1) นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอยู่ในระดับ น่าพอใจ (ผลการเรียนระดับ 2.5 )  
 
4.  การด าเนินงาน 

กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ประชุมกลุ่มสาระเพ่ือศึกษา สภาพปัจจุบัน 
ปัญหาการจัดการเรียนรู้ เสนอแนวทางการ
แก้ปัญหา วางแผนการท างาน 

13 – 17 พฤษภาคม  2563 ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระ 
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กิจกรรมที่ 1  พุทธมามกะ   

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนการจัดกิจกรรม ส ารวจจ านวนนักเรียน
ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และนักเรียนที่นิมนต์
พระสงฆ์ 

16  พฤษภาคม – 30 
มิถุนายน 2563 

นางศุภณัฏฐ์ สิริ
กาญจน์ 
นางกรณ์ภัสสรณ์ สุข
รุ่งเรือง 

2. จัดกิจกรรมพุทธมามกะ   มิถุนายน 2563 ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 

3. ประเมินผลการด าเนินการ 7 – 10  กรกฎาคม  
2563 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 

4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 7 – 10  กรกฎาคม  
2563 

นางศุภณัฏฐ์ สิริ
กาญจน์ 
นางกรณ์ภัสสรณ์ สุข
รุ่งเรือง 

 

กิจกรรมที่ 2  จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ส ารวจความต้องการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
12 – 15 พฤษภาคม  
2563 

นางฐิรกานต์  สุขยา 
นายสุชาติ  โรวัฒน ์

2. งานพัสดุของกลุ่มสาระเขียนรายงานขอซื้อ
ผ่านแผนงานโรงเรียน พัสดุ  

18 - 22  พฤษภาคม 
2563 

นางสาวรัติยา  ทองสีนุช 
 

3. เบิกสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จัดซื้อโดยงานพัสดุ
โรงเรียน มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

นางสาวรัติยา  ทองสีนุช 
 

4. ประเมินผลการด าเนินการ 1 – 10  ตุลาคม  2563 ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 
5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 1 – 10  ตุลาคม  2563 นางสาวรัติยา  ทองสีนุช 
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กิจกรรมที ่ 3  ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
เลือกสถานที่ โดยพิจารณาประโยชน์ที่จะเกิด
กับนักเรียนเป็นหลัก 

9 – 13 
พฤศจิกายน  
2563 

นางสาวรัติยา  ทองสีนุช 
นางกรณ์ภสัสรณ์   
สุขรุ่งเรือง 

2. รับสมัครนักเรียนกลุ่มสนใจ ชี้แจงท าความ
เข้าใจ กติกาข้อตกลงเพ่ือประโยชน์สูงสุดใน
การศึกษานอกสถานที่ 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 

3. ขออนุญาตน านักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา
ต่อผู้มีอ านาจอนุญาต 

16 – 20 
พฤศจิกายน 
2563 

นางสาวรัติยา  ทองสีนุช 
นางกรณ์ภสัสรณ์   
สุขรุ่งเรือง 

4. ติดต่อประสานสถานที่ที่จะน านักเรียนไปศึกษา 16 – 20 
พฤศจิกายน 
2563 

นางสาวรัติยา  ทองสีนุช 

5. ประสานงานยืนยันกับเจ้าของสถานที่ที่จะน า
นักเรียนไปศึกษา 

23-27 
พฤศจิกายน 
2563 

นางสาวรัติยา  ทองสีนุช 

6. จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 5 – 11   
ธันวาคม 2563 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 

5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 21– 25 ธันวาคม  
2563 

นางอัจฉราภรณ์    คงแป้น 
นางฐิรกานต์  สุขยา 

 

กิจกรรมที่  4  บอร์ดความรู้ 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน

ของกลุ่มสาระ บอร์ดห้องกลุ่มสาระ 
12 – 24 พฤษภาคม  
2563 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 

2. รายงานขอซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ สาระความรู้ที่จ าเป็น 3 - 7  มิถุนายน 
2563 

นางสาวรัติยา  ทองสีนุช 
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กิจกรรมที่  4  บอร์ดความรู้ 
 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3. ปรับห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยการ
จัดบอร์ดนิทรรศการความรู้ เน้น ความรู้เรื่อง 
อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง วันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา อ่ืน ๆตามความเหมาะสม 

3  มิถุนายน – 30  
กันยายน  2563 

ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระ 

4. ประเมินผลการด าเนินการ 1 – 10  ตุลาคม  
2563 

ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระ 

5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 1 – 10  ตุลาคม  
2563 

นางอัจฉราภรณ์    
คงแป้น 
นางฐิรกานต์  สุข
ยา 

 
5. งบประมาณ จ านวน         31,000 บาท  
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1  พุทธมามกะ   - - 1,000 1,000 
2 กิจกรรมที่ 2  จัดซื้อสื่อ วัสดุ 

อุปกรณ์ 
- - 6,000 6,000 

3 กิจกรรมที่ 3  บอร์ดความรู้ - - 1,500 1,500 
4 กิจกรรมที่ 4  ศึกษาแหล่งเรียนรู้

นอกสถานศึกษา 
- 22,500 - 22,500 

รวม 31,000 
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     6. การติดตามประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม อยู่ในระดับน่าพอใจ 

- ทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
ปลายภาค ปลายปี
การศึกษา 

- ส ารวจนักเรียนที่มีผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยร้อยละ 60 ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

- แบบทดสอบภาคความรู้ 
ภาคปฏิบัติ แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ แบบ
ตรวจผลงานต่าง ๆ  

- แบบส ารวจรายการ 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    7.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร เต็มตามศักยภาพ 
ความสามารถและความถนัดของตนเอง 

7.2  นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

7.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา สาสนา และวัฒนธรรม 

 
 

                          ลงชื่อ     ฐิรกานต์    สุขยา ผู้เขียนโครงการ          
                                   (นางฐิรกานต์    สุขยา)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
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                                                        ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ          

 
  

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  17 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนงานงบประมาณ สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น  เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน  9,000 บาท 
เงินกิจกรรม  จ านวน  - บาท 
     รวม   จ านวน  9,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันความต้องการที่จะยกมาตรฐานความรู้สู่ระดับสากลแพร่หลายไปทั่วทุกภูมิภาคของ

โลก เพราะทุกประเทศต่างตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล นั่นคือถ้าพลเมืองมีการศึกษา มีความ

เชี่ยวชาญจะส่งผลต่อการพัฒนาชาติให้เจริญไม่เสียเปรียบชาติอ่ืน ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูป

การศึกษาในช่วงศตวรรษที่ 2 ที่มีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้นักเรียน

ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมนานาอารยประเทศ ดังนั้นการจัด

การศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้าน

วิชาการและมีทักษะที่จ าเป็นในการท างาน การอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน และเพ่ือเป็นการเตรียมความ

พร้อมให้เยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในอนาคต กลุ่มสาระการเรียนรู้
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สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระที่มีเนื้อหาสาระว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มี

ความสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตนเองให้

เข้ากับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยม

ที่เหมาะสม การจัดการเรียนรู้จึงเน้นการให้เกิดการเรียนรู้ ความคิดรวบยอดและหลักการควบคู่ไปกับ

การฝึกปฏิบัติ จากความส าคัญของการศึกษาและความส าคัญของสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ที่เน้นให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ เฉพาะด้าน  

จึงจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการขึ้น โดยมีกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนได้

พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ ได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ 

เพ่ือให้นักเรียนได้ประเมินศักยภาพของตนเองเมื่อเทียบกับผู้อ่ืนซึ่งจะน าไปสู่ความภาคภูมิในใน

ตนเอง และพัฒนาตนเองให้มีความเป็นเลิศยิ่ง ๆขึ้นไป 

2.  วัตถุประสงค์  
 1)  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านทักษะทางวิชาการวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 2)  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถท่ีเป็นเลิศด้านวิชาการวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
         1) นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมทาง
วิชาการและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
         2) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสร้างสรรค์ 
ต่าง ๆ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับสูงกว่าสถานศึกษา มี
ทักษะผ่านเกณฑ์ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
                    1) นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมทาง
วิชาการและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ร้อยละ 80 
  2) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม
สร้างสรรค์ต่าง ๆ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีทักษะผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 60 



141 
 

4.  การด าเนินงาน  
 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมกลุ่มสาระเพ่ือศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา

การจัดการเรียนรู้ เสนอแนวทางการแก้ปัญหา วาง

แผนการท างาน 

12 – 15 พฤษภาคม  

2563 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 

กิจกรรมที ่1 สุดยอดคนเก่งวิชาสังคมศึกษา 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือก าหนด

ขอบเขตของเนื้อหาใน 5 สาระ 

12 – 31 พ.ค. 2563 นางฐิรกานต์  สุขยา 

นางสาวรัติยา  ทองสีนุช 

2 ออกแบบกิจกรรม 1 – 10 มิ.ย. 2563 ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 

3 รับสมัครกลุ่มสนใจ  19 – 30  มิ.ย.2563 ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 

4 จัดกิจกรรมคัดสรร สุดยอดคนเก่งวิชาสังคม

ศึกษา 

1 – 24 ก.ค.2563 ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 

5 ประเมินผลการด าเนินการ 3 – 7 ส.ค.2563 ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 

6 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 10 – 14  ส.ค.2563 นางฐิรกานต์  สุขยา 

นางสาวรัติยา  ทองสีนุช 

กิจกรรมที่ 2  ค่ายเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

1 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือก าหนด

ขอบเขตของเนื้อหาใน 5 สาระ สรุปครู

ผู้รับผิดชอบแต่ละสาระ 

12 – 29 พ.ค.2563 นางสาวรัติยา   ทองสีนุช 

นางศุภณัฎฐ์  สิริกาญจน ์

2 รายงานขอซื้อ หนังสือ สื่อ เอกสารให้ความรู้ 22 – 30 มิ.ย.2563 ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 

3 ติวเตรียมความพร้อมให้กับตัวแทนนักเรียนที่

จะเข้าร่วมแข่งขันทักษะ 

พ.ค.63–มี.ค.64 ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 

4 น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.ค.63–มี.ค.64 ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 

5 ประเมินผลการด าเนินการ 1 – 10  ต.ค.2563 ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 

6 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 1 – 10  ต.ค.2563 นางฐิรกานต์  สุขยา 

นางอัฉราภรณ์  คงแป้น 
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5. งบประมาณ  

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1  สุดยอดคนเก่งสังคม

ศึกษา 

- - 4,000 4,000 

2. กิจกรรมที่ 2  ค่ายเตรียมความพร้อม

แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

- - 5,000 5,000 

รวม 9,000 

 

6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับรางวัล

การประกวดแข่งในระดับต่าง ๆ กับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม สูงขึ้น 

ส ารวจ แบบส ารวจรายการ 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1  นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความเป็นเลิศท้ังกิจกรรมทักษะทางวิชาการ และกิจกรรม

สร้างสรรค์ต่าง ๆ เต็มตามศักยภาพ ความสามารถและความถนัดของตนเอง 

7.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา สาสนา และวัฒนธรรม 

7.3 โรงเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 
 

                          ลงชื่อ     ฐิรกานต์    สุขยา ผู้เขียนโครงการ          
                                   (นางฐิรกานต์    สุขยา)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
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                                                        ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ          

 
  

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  18 
ชื่อโครงการ  ชวนรู้เรื่องอาเซียน 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนงานงบประมาณ สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน         10,000 บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน   4,500 บาท 
เงินนอกงบประมาณ จ านวน               - บาท 
     รวม                     จ านวน         14,500 บาท 

ผู้รับผิดชอบ  นางฐิรกานต์ สุขยา (ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนทุ่งสงวิทยา) 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล  
 การจัดการศึกษาในทุกยุคทุกสมัยล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การพัฒนานักเรียนให้มี
ความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และการด ารงชีพอย่าง
เป็นสุขในสังคมซึ่งสอด คล้องกับปัจจุบันที่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 
เกิดขึ้น นั่นคือ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข  และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ การจัดการศึกษาต้องมีการบูรณาการความรู้และทักษะด้านต่างๆ ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องตามกลยุทธ์ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยาและเป็นไปตามนโยบายและการด าเนินงานของ
ประชาคมอาเซียนมีความส าคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงต่อพลเมืองอาเซียนทั้งด้านการเมืองและความ
มั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นในฐานะพลเมืองอาเซียน นักเรียนจึงควรมี
ความรู้เกี่ยวกับสมาคมและประชาคมอาเซียน ประเทศและประชากรของชาติสมาชิกอาเซียน เพราะ
เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับเราโดยตรง ตลอดจนเราจะได้สามารถใช้ชีวิตและท างานร่วมกับคน
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ต่างวัฒนธรรม ต่างภาษาได้อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งท าให้นักเรียนตระหนักและเห็น
ความส าคัญของอาเซียน มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของอาเซียน มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเทศในอาเซียน และสามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน รวมทั้งรู้จักการเตรียมตัวเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนจากการรวมตัวกันแบบประชาคมอาเซียน 
 

2.  วัตถุประสงค์  

 1)  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความสามารถและความถนัดของตนเอง 

 2)  เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านวิชาการให้เต็มศักยภาพและสามารถน าไปใช้ในการศึกษา

ต่อในระดับที่สูงขึ้น 

          3)  เพื่อจัดท าและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน 

 4) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเก่ียวกับประชาคมอาเซียนแก่นักเรียน 

 5) เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่สังคมอาเซียน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  มีความรู้เกี่ยวกับสมาคม  
และประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 80  
 

3.2 ด้านคุณภาพ 

      1. นักเรียนสามารถใช้ชีวิตและท างานร่วมกับคนต่างวัฒนธรรม ต่างภาษา ได้อย่าง

เข้าใจซึ่งกันและกันตามศักยภาพและความสามารถของตน 

      2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเก่ียวกับประชาคมอาเซียนแก่ตนเอง 
 

4.  การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 มุมอาเซียน 
1.1 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
1.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคม ทุกระดับชั้นมอบหมาย
งานให้นักเรียนแต่ละห้องจัดมุมกิจกรรมในห้องเรียน 
 

พ.ค. 63 – ก.พ. 64 ศูนย์อาเซียนและ 
กลุ่มสาระสังคมฯ 
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4.  การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.3 โดยเนื้อหาการจัดกิจกรรมแยกเป็น 2 ประเด็น 
        - ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
        - ความเคลื่อนไหวในรอบแต่ละเดือนของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
1.4 สรุปและรายงานผล 

    

กิจกรรมที่ 2 สัปดาห์อาเซียน 
2.1 รวบรวมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
2.2 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระร่วมวางแผนน าเสนอ
กิจกรรมอาเซียนของแต่ละกลุ่มสาระ และชี้แจง
นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมกิจกรรม 
2.3 จัดกิจกรรม 
       - ทดสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
       - แข่งขันทักษะอาเซียน 
       - กิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระ 
2.4 สรุปและรายงานผล 

พ.ค. – ก.ย. 63 
พ.ค. – ก.ค. 63 

ศูนย์อาเซียนและ
กลุ่มสาระท้ัง 8 กลุ่ม 

กิจกรรมที่ 3 บูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
3.1 ประชุมวางแผนการบูรณาการอาเซียนในแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
3.2 ด าเนินกิจกรรม 
3.3 ประเมินกิจกรรม 
3.4 สรุปและรายงานผล  

พ.ค. 63 – ก.พ. 64 
มิถุนายน 63 
สิงหาคม 63 
กันยายน 63 
กันยายน 63 

กลุ่มสาระท้ัง 8 กลุ่ม   

กิจกรรมที่ 4 ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียน (ศูนย์อาเซียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช) 

4.1 ร่วมประชุม 

4.2 คัดเลือกตัวแทนนักเรียน 

4.3 ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียน 

4.4 สรุปและรายงานผล 

ตามก าหนดการ

ของศูนย์อาเซียน

โรงเรียนเมือง

นครศรีธรรมราช 

ศูนย์อาเซียนและ

กลุ่มสาระสังคม

ศึกษา ฯ ร่วมกับ 

กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 
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5. งบประมาณ จ านวน         14,500 บาท 
  

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 มุมอาเซียน - - 4,000 4,000 

2 สัปดาห์อาเซียน - - 8,000 8,000 

3 บูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ - - - - 

4 ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียน 2,000 500 - 2,500 

รวม 14,500 

 

6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 นักเรียนสามารถใช้ชีวิตและท างานร่วมกับคน

ต่างวัฒนธรรม ต่างภาษา ได้อย่างเข้าใจซึ่งกัน

และกันตามศักยภาพและความสามารถของตน 

สังเกต แบบสังเกต 

2 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

3 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและความ

ตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ตนเอง 

ทดสอบและ

สัมภาษณ์ 

แบบทดสอบและ

แบบสัมภาษณ์ 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสามารถและความถนัดของตนเอง 

  7.2 นักเรียนที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและมีทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร

และภาษาเพ่ือนบ้านอย่างน้อย 1  ภาษา 

7.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศระดับจังหวัด/ระดับ

ภาค /ระดับประเทศ 

7.4 นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
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                          ลงชื่อ     ฐิรกานต์    สุขยา ผู้เขียนโครงการ          
                                   (นางฐิรกานต์    สุขยา)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
 
 
                                                        ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ          

 
  

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  19 
ชื่อโครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธ 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนงานงบประมาณ สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว  จ านวน         5,000 บาท 

     รวม                       จ านวน         5,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล 
 

สภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นไปถามกระแสของโลกาภิวัตน์ 
ความเจริญทางด้านวัตถุ ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาท มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคน
ไทยเป็นอย่างยิ่ง สภาพแวดล้อมก็มีความเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน เกิดกระแสค่านิยมที่
ส่งผลให้สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง มีผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจและส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของเยาวชนไทยที่ไม่พึงประสงค์ หากสถานศึกษาไม่ดุแลช่วยเหลือ ไม่ปลูกฝังจิตส านึกให้
อยู่ในกรอบของความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามแล้วจะท าให้เยาวชนที่จะ
เจริญเติบโต เป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติ ขาดคุณสมบัติของความเป็นบุคคลที่ดีงาม และ
เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีคุณภาพ ส่งผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าประเทศชาติต่อไป 

โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ได้ตระหนักถึงความส าคัญ และเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการ
วิถีพุทธ ขึ้น เพ่ือส่งเสริมและขัดเกลาจิตใจให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้ได้ประพฤติ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณลักษณะนิสัย 
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ศรัทธา ค่านิยม ที่ดีงาม เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม รู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลง สร้างสังคมท่ีดีมีคุณภาพต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของ 

ศาสนาที่ตนนับถือ 

1.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของอย่างคุ้มค่าตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทยและภูมิใจใน 

ความเป็นไทย 

1.4 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียนในการพัฒนาคุณธรรม  

จริยธรรมนักเรียน 
 

3.  เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไปมีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบของ 

สถานศึกษาและหลักธรรมทางศาสนา 
 3.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์8 ประการ 
 3.1.3 นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักค่านิยม 12 ประการ 
 3.1.4 นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป ประหยัดรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของอย่างคุ้มค่าตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.1.5 นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญา 

ไทย 
 

3.2 ด้านคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและสามารถเรียนรู้ที่จะ 

ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันโลกท่ีเปลี่ยนแปลง สร้างสังคมท่ีดีมีคุณภาพต่อไป 
 

4. ทรัพยากรที่ต้องการ 
 4.1 บุคลากร 
  4.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
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  4.1.2 พระสงฆ์ พระอาจารย์ 
  4.1.3 บุคลากรอ่ืนๆจากหน่วยการที่เก่ียวข้อง 

4.2 งบประมาณ 
  งบประมาณ   จ านวน  5,000 บาท 
 
5. วิธีและข้ันตอนในการด าเนินการ 
 

 5.1 สาระส าคัญของกิจกรรม 
 

     5.1.1 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
                 - วันมาฆบูชา 
  - วันวิสาขบูชา 
  - วันอาสาฬหบูชา 
  - วันเข้าพรรษา 
  - วันออกพรรษา  
      5.1.2 กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
  - วันไหว้ครู 
  - วันแม่แห่งชาติ 
  - วันพ่อแห่งชาติ 
  - วันขึ้นปีใหม่ไทย 
  - วันเด็กแห่งชาติ  
          5.1.3 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ 
  - กิจกรรมออมทรัพย์  
  - กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
  - กิจกรรมรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด (น้ า ไฟฟ้า) 
  - กิจกรรมการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ 

ด าเนินชีวิต 
      5.1.4 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

- กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาท าสมาธิระลึกถึงชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

  - กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ ประจ าทุกวันพระ 
  - กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิต ประจ าวันพระ 
  - กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมทุกระดับชั้น 
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  - กิจกรรมสวดมนต์แปลประจ าสัปดาห์ทุกวันศุกร์/นั่งสมาธิ 
  - กิจกรรมค่ายธรรมะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 
  - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่พ้ืนที่สาธารณะ วัด สถานที่ท่องเทียวต่างๆ 
  - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมต่างๆ 
  - กิจกรรมธนาคารความดี /บันทึกความดี 

- กิจกรรมการแข่งขันความสารถทางพระพุทธศาสนา เช่น แข่งขัน 
สวดมนต์  แข่งขันตอบค าถาม   เป็นต้น 

- กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและค่านิยมไทย 
- กิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

      5.1.5  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
  - กิจกรรมมารยาทไทยยิ้ม  ทักทาย   ไหว้สวย 
  - กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยการกินอยู่อย่างไทย 
  - กิจกรรมชมรมต่างๆที่เน้นความเป็นไทย 

                     - กิจกรรมร่วมรณรงค์ให้ครูและนักเรียนแต่งกายด้วยชุดขาวทุกวันพระ  
      5.1.6 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
  - กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมทุกระดับชั้น 
  - กิจกรรมโฮมรูม  
 
แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา พ.ค. 2563/มี.ค. 2564 ครูกลุ่มสาระฯสังคมฯ 
2. กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ พ.ค. 2563/มี.ค. 2564 นักเรียน 

ครูทุกคน 
3. กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยม 12 ประการ 

พ.ค. 2563/มี.ค. 2564 นักเรียน 
ครูทุกคน 

4. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์โรงเรียน
ทุ่งสงวิทยา 

พ.ค. 2563/มี.ค. 2564 นักเรียน 
ครูทุกคน 

5. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พ.ค. 2563/มี.ค. 2564 ครูกลุ่มสาระฯสังคมฯ 
6. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน พ.ค. 2563/มี.ค. 2564 ครูกลุ่มสาระฯสังคม ฯ 
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6.  งบประมาณ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ - - - - - - 
2. แต่งตั้งคณะท างาน - - - - - - 
3. ด าเนินงานตามโครงการ       

3.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุใน   
โครงการ 

- - 5,000 5,000 - 5,000 

3.2 ก าหนดขั้นตอน
ปฏิบัติงาน 

- - - - - - 

3.3 ด าเนินงานตาม
ขั้นตอน 

- -     

4. ประเมินผล - - - - - - 
5. สรุป รายงานผล - - - - - - 

รวม 5,000 
 
     7. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบของ
สถานศึกษาและหลักธรรมทางศาสนา 

- การสังเกตพฤติกรรม 
 

-แบบประเมินพฤติกรรม 
  

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์8 ประการ 

- การสังเกตพฤติกรรม 
 

-แบบประเมินพฤติกรรม 
  

3. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี
ตามหลักค่านิยม 12 ประการ 

- การสังเกตพฤติกรรม 
 

-แบบประเมินพฤติกรรม 
 

4. ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรม
ประหยัดรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของอย่างคุ้มค่า
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การสังเกตพฤติกรรม 
 

-แบบประเมินพฤติกรรม 
 

5. ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย 

- การสังเกตพฤติกรรม 
 

-แบบประเมินพฤติกรรม 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 8.1 นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาและหลักธรรม
ทางศาสนา 
 8.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์8 ประการ 
 8.3 นักเรียนมีพฤติกรรมประหยัดรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของอย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 8.4 นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักค่านิยม 12 ประการ 
 8.5 นักเรียนที่มีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย 

8.6 นักเรียนมีวิถีชีวิต กินอยู่อย่างไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 
                          ลงชื่อ     ฐิรกานต์    สุขยา ผู้เขียนโครงการ          
                                   (นางฐิรกานต์    สุขยา)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
 
 
                                                        ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ          

 
  

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

 

 

 



155 
 

โครงการที่  20  
ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศ 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนงานงบประมาณ สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน     40,000  บาท 

     รวม                     จ านวน     40,000   บาท 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุกัญญา ทองเพ่ิม  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  ก.พ. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
1.  หลักการและเหตุผล 

จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาและจากการทดสอบระดับชาติ 
พบว่าในภาพรวมผลการทดสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์
ของสถานศึกษาและต่ ากว่าเกณฑ์ของระดับชาติ ซึ่งถือเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ไม่น่าพึงพอใจ 
อันเกิดจากการจัดการเรียนการสอนที่ยังมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ 

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเล็งเห็นความส าคัญของการแก้ไขปัญหานี้ จึงได้
จัดท ากิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาเซียน เพ่ือให้สามารถอยู่ใน
ประชาคมอาเซียน และสังคมโลกได้อย่างมีศักยภาพและมีความสุข 
 

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้น 
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 2.2 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 2.3 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

1) นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

        2) นักเรียนร้อยละ 70 สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

       3) นักเรียนทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน   
 

3.2 ด้านคุณภาพ 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

  2) นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 ทุกคน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ทุกคน 
 

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ พ.ค.  2563 – ก.พ. 2564 
 

6.  สถานที่ด าเนินโครงการ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

7.  การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอน   
1. ขั้นวางแผน (Plan) 
    - ประชุมครู / วางแผนการจัดกิจกรรม 
2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
    - ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check 
    - ประเมินโครงการโดยใช้
แบบสอบถาม 

พ.ค. 63 น.ส. กมลเนตร เดชสถิตย์ 
นางวารุณี จินดาวงศ์ 
และ ครูกลุ่มสาระฯทุกคน 
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7.  การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 4. ขั้นประเมินผลและรายงาน (Action) 
    - สรุป/รายงานผลต่อหัวหน้าสถานศึกษา 

    
 

กิจกรรมที่ 2 Speak out! 
1. ขั้นวางแผน (Plan) 
    - ประชุมครู / วางแผนการจัดกิจกรรม 
2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
    - ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check 
    - ประเมินโครงการโดยใช้แบบสอบถาม 
4. ขั้นประเมินผลและรายงาน (Action) 
    - สรุป/รายงานผลต่อหัวหน้าสถานศึกษา 

พ.ค. 63 - ก.พ. 64 นาง มยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ย 
นาง ณัฐวดี แสงป้อม 
และ ครูกลุ่มสาระฯ
ทุกคน 
 

กิจกรรมที่ 3 วันคริสต์มาส 
1. ขั้นวางแผน (Plan) 
    - ประชุมครู / วางแผนการจัดกิจกรรม 
2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
    - ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check 
    - ประเมินโครงการโดยใช้แบบสอบถาม 
4. ขั้นประเมินผลและรายงาน (Action) 
    - สรุป/รายงานผลต่อหัวหน้าสถานศึกษา 

 ธ.ค. 63 นางจิรนันท์ แซม
มงคล 
น.ส. กุลนันท์ ขุนทอง
จันทร์ 
นาย พินิจ ทองมณี  
และ ครูกลุ่มสาระฯ
ทุกคน 
 

กิจกรรมที่ 4 วันตรุษจีน 
1. ขั้นวางแผน (Plan) 
    - ประชุมครู / วางแผนการจัดกิจกรรม 
2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
    - ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check 
    - ประเมินโครงการโดยใช้แบบสอบถาม 
4. ขั้นประเมินผลและรายงาน (Action) 
    - สรุป/รายงานผลต่อหัวหน้าสถานศึกษา 

ก.พ. 64 นาง ณัฐวดี แสงป้อม 
น.ส. สุกัญญา ทอง
เพ่ิม 
และ ครูกลุ่มสาระฯ
ทุกคน 
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7.  การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันส าคัญทางภาษาอังกฤษ (ฮาโลวีน วันขอบคุณพระเจ้า วันวาเลนไทน์) 
1. ขั้นวางแผน (Plan) 
    - ประชุมครู / วางแผนการจัดกิจกรรม 
2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
    - ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check 
    - ประเมินโครงการโดยใช้แบบสอบถาม 
4. ขั้นประเมินผลและรายงาน (Action) 

พ.ค. 63 - ก.พ. 64 น.ส. กุลนันท์ 
ขุนทองจันทร์ 
นางจิรนันท์ แซม
มงคล 
และ ครูกลุ่มสาระฯ
ทุกคน 
 

 

8. งบประมาณ จ านวน  40,000  บาท 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอน - - 21,800 21,800 
2 กิจกรรมที่ 2 Speak out! - - 3,000 3,000 
3 กิจกรรมที่ 3 วันคริสต์มาส - - 11,000 11,000 
4 กิจกรรมที่ 4 วันตรุษจีน - - 3,000 3,000 
5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันส าคัญทาง

ภาษาอังกฤษ 
- - 1,200 1,200 

รวม - - 40,000 40,000 
รวม 40,000 

 

9. รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์   
 

ล าดับ 
ที ่

รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ จ านวน 
(หน่วย) 

หน่วย 
(บาท) 

จ านวน 
(บาท) 

1.  ล าโพง  1  2,500 2,500  
2. กาวลาเท็กซ์ 16 ออนซ์ 4 50 200 
3. กระดาษการ์ดหอม 2 130 260 
4. กระดาษอาร์ตมัน A4 180 แกรม 2 200 400 
5. กระดาษชาร์ทสี 10 18 180 
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9. รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์   
 

ล าดับ 
ที ่

รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ จ านวน 
(หน่วย) 

หน่วย 
(บาท) 

จ านวน 
(บาท) 

6. ปกพลาสติกใส 2 250 500 
7. กระดาษแรกซีน 8 50 400 
8. เทปกาว 8 50 400 
9. เทปใส 6 50 300 
10. แฟ้มใส่เอกสาร 5 170 850 
11. หมุดสี 2 55 110 
12. ลวดแม็ก เบอร์ 3 8 15 120 
13. สีไม้ 10 148 1,480 
14. กรรไกร 10 80 800 
15. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย 50 150 7,500 
16. ของตกแต่งต้นคริสต์มาส 3 300 900 
17 ของตกแต่งสถานที่วันคริสต์มาส 1 1,840 1,840 
19. ต้นคริสต์มาส สูง 180 ซม. 1 1,450 1,450 
20. กระดาษแดง-เขียว-ทอง-ขาว 10 20 200 
21. สมุดบันทึก 50 30 1,500 
22. ปากกาแดง-น้ าเงิน 5 100 500 
23 กระดาษห่อของขวัญ 20 10 200 
24 ขนมรางวัลกิจกรรมคริสต์มาส 6 195 1,170 
25 ขนมในกิจกรรมแซนต้าแจกความสุข 100 20 2,000 

26 ของรางวัลชุดเครื่องเขียน 30 50 1,500 
27 กระดาษพิมพ์เกียรติบัตร 2 200 400 
28 โคมไฟจีน 9 200 1,800 
29 อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่วันตรุษจีน 1 1,300 1,300 
30 ชุดแซนต้า แซนตี้ 2 500 1,000 
31 ไวนิล 3 480 1,440 
32 ดิกชันนารี ภาษาจีน 40 170 6,800 

รวม 40,000 
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10. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

-ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนปลายภาค ระดับ
สถานศึกษา 

-แบบทดสอบภาคความรู้ 
ภาคปฏิบัติ 
-แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

2. ร้อยละนักเรียนที่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

-ทดสอบการใช้ภาษา 
ภาคปฏิบัติ 
-สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

-แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
-แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

3. ร้อยละนักเรียนที่สามารถใช้
ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

-ทดสอบการใช้ภาษา 
ภาคปฏิบัติ 
-สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

-แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
-แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

4. ร้อยละนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ 

-สอบถามความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึงพอใจ 
-สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม 

5. ร้อยละนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาจีน 

-สอบถามความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึงพอใจ 
-สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างมีความสุข 
 2. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
 3. นักเรียนมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 
 
                          ลงชื่อ     สุกัญญา ทองเพ่ิม ผู้เขียนโครงการ          
                                   (นางสาวสุกัญญา ทองเพ่ิม)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
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                                                        ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ          

 
  

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  21  
ชื่อโครงการ  โครงการค่ายภาษาและทัศนศึกษา  
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนงานงบประมาณ สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยทุธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน     35,000  บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน   - บาท 
     รวม                     จ านวน     35,000   บาท 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุกัญญา ทองเพ่ิม  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  ก.พ. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้รอบด้านตลอดจนมีความเป็นสากลมาก
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเชียน ซึ่งเป็นยุคที่สังคมไทยได้พัฒนาไปเป็น
สังคมโลกและเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วผ่านสื่อต่างๆ การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
ให้ได้ผลสูงสุดนั้นจักต้องมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนควบคู่การจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา   

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ด้านทฤษฎี การปฏิบัติและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันควบคู่กันไป การจัดค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีนและการน านักเรียนไปทัศนศึกษา
นอกสถานศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางส าคัญที่ส่งผลนักเรียนได้เรียนรู้และใช้ภาษาจากสถานการณ์
จริงหรือสถานการณ์จ าลอง นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถน าความรู้ที่ได้จากประสบการณ์จริงมา
พัฒนาการเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
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2.  วัตถุประสงค์  
 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและภาษาจีนและเรียนรู้ภาษาอังกฤษและจีน
จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ความหลากหลายทางธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชวีิต และ
สิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างไปจากบริบทของบ้านและสถานศึกษาของตนเอง 

2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษและจีนในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองอัน
เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเชียน 

 
3. เป้าหมาย 
 

 3.1 ด้านปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน และ  

นักเรียนที่สนใจ จ านวนโดยประมาณ 100  คน ได้เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
3.1.2 นักเรียนในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน และ  

นักเรียนที่สนใจ จ านวนโดยประมาณ 80  คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
 

          3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน และ  

นักเรียนที่สนใจ ได้รับการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษจากการเรียนรู้นอกชั้นเรียน   
3.2.2 นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 

 
4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

นักเรียนในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน และ  
นักเรียนที่สนใจ จ านวนโดยประมาณ 100  คน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกคน 

 
5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

พ.ค.  2563 – ก.พ. 2564 
 
6.  สถานที่ด าเนินโครงการ 
 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา และ แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
 
 



164 
 

7.  การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน 
1. ขั้นวางแผน (Plan) 
    - ประชุมครู / วางแผนการจัดกิจกรรม 
2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
    - ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check 
    - ประเมินโครงการโดยใช้แบบสอบถาม 
4. ขั้นประเมินผลและรายงาน (Action) 
    - สรุป/รายงานผลต่อหัวหน้าสถานศึกษา 

พ.ค. 63 - มี.ค. 64 นาง มยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ย 
นาง ณัฐวดี แสงป้อม 
นางสาว กมลเนตร 
เดชสถิตย์ 
และ ครูกลุ่มสาระฯ
ทุกคน 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 7 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
1. ขั้นวางแผน (Plan) 
    - ประชุมครู / วางแผนการจัดกิจกรรม 
2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
    - ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check 
    - ประเมินโครงการโดยใช้แบบสอบถาม 
4. ขั้นประเมินผลและรายงาน (Action) 
    - สรุป/รายงานผลต่อหัวหน้าสถานศึกษา 

พ.ค. 63 - มี.ค. 64 น.ส. สุกัญญา  
ทองเพ่ิม 
นาง กุลนันท์  
ขุนทองจันทร์ 
นาง จิรนันท์ 
 แซมมงคล 
นาย พินิจ เทพมณี 
และ ครูกลุ่มสาระฯ
ทุกคน 

 
8. งบประมาณ จ านวน  35,000  บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน 5,000 5,000 5,000 15,000 
2  กิจกรรมที่ 7 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 3,000 12,000 5,000 20,000 

รวม 8,000 17,000 10,000 35,000 
รวม 35,000 
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9. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษและเรียนรู้
ภาษาอังกฤษจากแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

-ประเมินความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. นักเรียนได้เรียนรู้ความ
หลากหลายทางธรรมชาติ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างไปจากบริบท
ของบ้านและสถานศึกษาของ
ตนเอง 

-สังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรม 

-แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

3. นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์
จ าลองอันเป็นแนวทางในการ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเชียน 

-ทดสอบการใช้ภาษา 
ภาคปฏิบัติ 
-สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

-แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
-แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

10.1 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

10.2 นักเรียนได้เรียนรู้ความหลากหลายทางธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมท่ี
แตกต่างไปจากบริบทของบ้านและสถานศึกษาของตนเอง 

10.3 นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองอันเป็นแนวทางใน
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเชียน 
 

 
                          ลงชื่อ     สุกัญญา ทองเพ่ิม ผู้เขียนโครงการ          
                                   (นางสาวสุกัญญา ทองเพ่ิม)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
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                                                        ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ          

 
  

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  22 
ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  

และห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนงานงบประมาณ สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน     48,800  บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน   - บาท 
     รวม                     จ านวน     48,800   บาท 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุกัญญา ทองเพ่ิม  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  ก.พ. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
1.  หลักการและเหตุผล 
          การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญประการ
หนึ่งที่จะเป็นปัจจัยเสริมให้การบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ ห้องปฏิบัติการทางภาษา อังกฤษ 
ภาษาจีน และ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงในด้าน
สภาพแวดล้อมภายในห้องท างานให้แลดูสะอาดตาพร้อมทั้งจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่มีความ
เหมาะสมและทันสมัยพร้อมให้บริการแก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนซึ่งเป็นการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่องเป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการ
จัดท าโครงการนี้ คณะผู้จัดท าได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการด าเนินงานอีกด้วย 
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2.  วัตถุประสงค์  
 

   2.1 ห้องปฏิบัติการ และ ห้องกลุ่มสาระฯ สะอาด สวยงามมีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง
อยู่ในสภาพที่ใช้การ ได้ดี และมีแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับผู้เรียน 
   2.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญาได้ 
  2.3 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้ 
   2.4 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา และ ห้องกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
 1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา และ ห้องกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 100 

2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
การสอน และ เทคโนโลยี ร้อยละ 100 

3.2 ด้านคุณภาพ 
   1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา และ ห้องกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับดีเยี่ยม   
 2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
การสอน และ เทคโนโลยี ได้ในระดับดีเยี่ยม 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 ทุกคน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ทุกคน 
 

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
พ.ค.  2563 – ก.พ. 2564 

 

6.  สถานที่ด าเนินโครงการ 
    ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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7.  การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาฯ 
และห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. ขั้นวางแผน (Plan) 
- วางแผนโครงการที่จะน าเสนอ 
- ส ารวจข้อมูลพื้นฐานในการท าโครงการ 
- เขียนโครงการ 
- เสนอโครงการ 
 

มี.ค. 63 นางสาว สุกัญญา ทองเพ่ิม 
นางสาว กมลเนตร เดชสถิตย์ 
และ ครูกลุ่มสาระฯทุกคน 
 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
- ครูร่วมกันส ารวจปัญหาและจุดที่ต้องปรับปรุงใน
ห้อง 
-ครูด าเนินการจัดซื้อของและเขียนค าร้องซ่อมแซม
ปรับปรุงห้อง 
- ครูและนักเรียนร่วมพัฒนาและปรับปรุงห้อง 
 

มี.ค. 63 - 
ม.ค. 64 

นาง มยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ย 
นาง ณัฐวดี แสงป้อม 
และ ครูกลุ่มสาระฯทุกคน 
 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
- ออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึง
พอใจในการใช้ห้องเรียน 
- ส ารวจความเรียบร้อยของงานว่าตรงตามที่ได้
วางแผนไว้หรือไม่ และด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 

ก.พ. 64 นางสาว กุลนันท์ ขุนทองจันทร์ 
นาย พินิจ ทองมณี 
และ ครูกลุ่มสาระฯทุกคน 

4. ขั้นประเมินผลและรายงาน (Action) 
- สรุปผลการด าเนินงาน  และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานผู้ที่เก่ียวข้อง 
- เก็บผลการประเมินเป็นข้อมูล  วิเคราะห์ เพ่ือ
ประกอบการวางแผนครั้งต่อไป         
 

ก.พ. - มี.ค. 
64 

นาง จิรนันท์ แซมมงคล 
นาง วารุณี จินดาวงศ์ 
และ ครูกลุ่มสาระฯทุกคน 
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8. งบประมาณ จ านวน  48,800  บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาฯ และห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

- - 48,800 48,800 

รวม - - 48,800 48,800 
รวม 48,800 

 
9. รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์   
 

ล าดับ 
ที ่

รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ จ านวน 
(หน่วย) 

หน่วย 
(บาท) 

จ านวน 
(บาท) 

1. บอร์ดประกาศตู้กระจก ขนาด 90x120 ซม. 2 8,500 17,000 
2.  ชั้นวางหนังสือ 2 1,500 3,000 
3 ทีวี TCL พร้อม ติดตั้ง 1 23,000 23,000 
4 โปสเตอร์ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 10 30 300 
5 ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์  1 5,500 5,500 

 
10. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
การใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
และ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  

-สอบถามความพึงพอใจ -แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สามารถ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้โดยใช้
สื่อการสอน และ เทคโนโลยี  

-บันทึกการใช้สื่อ -แบบบันทึกการใช้สื่อ 
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11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

   11.1 ห้องปฏิบัติการ และ ห้องกลุ่มสาระฯ สะอาด สวยงามมีสิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียงอยู่ในสภาพที่ใช้การ ได้ดี และมีแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับผู้เรียน 
   11.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญาได้ 
   11.3 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้ 
  11.4 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา และ ห้องกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 
                          ลงชื่อ     สุกัญญา ทองเพ่ิม ผู้เขียนโครงการ          
                                   (นางสาวสุกัญญา ทองเพ่ิม)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
 
 
                                                        ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ          

 
  

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  23  
ชื่อโครงการ          โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชมรม  

TO BE NUMBER ONE    โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
แผนงานงบประมาณ     สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12    กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง    

กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน            มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         จ านวน 20,000  บาท 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุกัญญา  ทองเพิ่ม และ คณะกรรมการด าเนินงาน  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
1.  หลักการและเหตุผล 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นชมรมที่ส่งเสริมกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งสามารถจัดตั้งขึ้นได้ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ 
และชุมชน รูปแบบกิจกรรมตามยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ของโครงการ ได้แก่ กิจกรรมใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างกระแส  กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และ 
กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
ชมรม เช่น การจัดกิจกรรมดนตรี, กีฬา , การประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ การอบรมให้ความรู้
เรื่องยาเสพติด การจัดกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ฝึกอาชีพเพ่ือหารายได้ การอบรม
พัฒนาคุณธรรม กิจกรรมบริการให้ค าปรึกษา บริการฝึกคิดแก้ปัญหาพัฒนา EQ  ครอบครัวสัมพันธ์ 
การสร้างเครือข่ายเยาวชน ฯลฯ 
 เพ่ือให้ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ได้เป็นศูนย์กลางในการจัด
กิจกรรมให้กับนักเรียนและผู้สนใจ และเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชมรม ผู้เสนอโครงการ
จึงได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียน      
ทุ่งสงวิทยา 
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2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมชมรมเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชมรมและแผนการด าเนิน กิจกรรมที่ได้

วางไว้ 

 2.2 เพ่ือให้นักเรียนและผู้สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา 

 2.3 เพ่ือให้กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ได้สร้างผลงานเป็นที่

ประจักษ์แก่ชุมชน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 
     นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกคน 
3.2 ด้านคุณภาพ 
      ชมรมได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชมรมและแผนการด าเนินกิจกรรม เกิด 

ประสิทธิผลสูงสุด 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 ทุกคน ครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งสงวิทยาทุกคน 

 

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
พ.ค.  2563 – ก.พ. 2564 

6.  สถานที่ด าเนินโครงการ 
 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

7.  กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน (Plan) 
- วางแผนโครงการที่จะน าเสนอ 
- ส ารวจข้อมูลพื้นฐานในการท าโครงการ 
- ส ารวจนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
- เขียนโครงการ 
- เสนอโครงการ 

มี.ค. 2563 
 
 
 

 

นางสาวสุกัญญา  ทองเพิ่ม 
และ คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
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7.  กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วัน
ส าคัญ 
- ให้ความรู้หน้าเสาธงและเสียงตามสาย 
- เดินรณรงค์เนื่องในวันส าคัญเกี่ยวกับยาเสพติดและวาระ
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชมรมในโอกาสต่างๆ 
- ด าเนินงานการจัดแสดงของชมรมในวันส าคัญ 

 
 

พ.ค. 63 – 
มี.ค. 64 

 
 

 
 

นางสาวสุกัญญา  ทองเพิ่ม 
และ คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 2 ขบวนพาเหรดรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วัน
กีฬาสีภายใน 
- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ชุด สื่อรณรงค์ ก่อนวันเดินขบวน และ
คัดเลือกผู้ร่วมเดินขบวน 
- ฝึกซ้อมการเดินขบวน 
- ร่วมเดินขบวนพาเหรดรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันกีฬาสี
ภายใน 

ก.ค. 63 
 

นางสาวสุกัญญา  ทองเพิ่ม 
และ คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
 

กิจกรรมที่ 3 จ าหน่ายสินค้าวันวาเลนไทน์ และ 
วันปัจฉิมนิเทศ 
- ส ารวจความต้องการของตลาด ค านวณต้นทุน-ก าไร 
จุดคุ้มทุน 
- จัดหาสินค้าตามงบประมาณและความต้องการของตลาด 
- ด าเนินการจัดจ าหน่ายสินค้าโดยสมาชิกชมรม 

ม.ค. - ก.พ. 
64 
 

นางสาวสุกัญญา  ทองเพิ่ม 
และ คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
 

กิจกรรมที่ 4 การประกวดและกิจกรรมอ่ืนๆภายนอก
สถานศึกษาที่จัดขึ้นโดยองค์กรภายนอกหรือชมรมทูบีนัม
เบอร์วัน นครศรีธรรมราช 
- ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกตามโอกาส 
รับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามกิจกรรมที่รับสมัคร 
- ด าเนินการฝึกซ้อม ร่วมกิจกรรมอบรมเพ่ือชี้แจงข้อตกลง
กับหน่วยงานที่เปิดรับสมัคร 
- สมาชิกชมรมเข้าร่วมการประกวด 

พ.ค. 63 - 
มี.ค.64 

 

นางสาวสุกัญญา  ทองเพิ่ม 
และ คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
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7.  กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 
โดยวิทยากรภายนอก 
- ติดต่อวิทยากรจากภายนอกให้ความรู้แก่นักเรียน 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ ความพร้อมสถานที่ ให้พร้อมก่อนวัน
อบรม 
- วิทยากรด าเนินงานอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน 
- คณะกรรมการด าเนินงาน ดูแลการอบรมให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

มิ.ย. 2563 
 

นางสาวสุกัญญา  ทองเพิ่ม 
และ คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษของ
นักเรียน 
-  ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภายนอกว่ามีกิจกรรม 

ประกวดใดบ้างที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมได้ 
-  ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงาน 

ภายนอก 

-  จัดกิจกรรมประกวดความสามารถพิเศษให้กับนักเรียน
ภายในโรงเรียน 

ม.ค.-ก.พ. 64 
 

นางสาวสุกัญญา  ทองเพิ่ม 
และ คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
- ออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการ 
- ส ารวจความเรียบร้อยของงานว่าตรงตามที่ได้วางแผนไว้
หรือไม่ และด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

มี.ค. 2564 
 

 

นางสาวสุกัญญา  ทองเพิ่ม 
และ คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
4. ขั้นประเมินผลและรายงาน (Action) 
- สรุปผลการด าเนินงาน  และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานผู้ที่เก่ียวข้อง 
- เก็บผลการประเมินเป็นข้อมูล  วิเคราะห์ เพ่ือประกอบการ
วางแผนครั้งต่อไป         

มี.ค. 2564 
 

นางสาวสุกัญญา  ทองเพิ่ม 
และ คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
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8. งบประมาณ  
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้วันส าคัญ 

1,000 - 2,000 3,000 

2 กิจกรรมที่ 2 ขบวนพาเหรดรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด กิจกรรมกรีฑาสีภายใน 

- - 3,000 3,000 

3 กิจกรรมที่ 3 จ าหน่ายสินค้าวันวาเลนไทน์ และ 
วันปัจฉิม  

- - 3,000 3,000 

4 กิจกรรมที่ 4 การประกวดกิจกรรมภายนอก
สถานศึกษาท่ีจัดขึ้นโดยชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 

- 1,000 2,000 3,000 

5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้เรื่องยา
เสพติด โดยวิทยากรภายนอก 

2,000 2,000 2,000 6,000 

6 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ของนักเรียน 

- 1,000 1,000 2,000 

รวม 3,000 4,000 13,000 20,000 
 
9. การประเมินโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนและผู้สนใจได้เข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา 

ประเมินจ านวนนักเรียนและ

ผู้สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรม   

1. แบบประเมินผลกิจกรรม 

2. กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER 
ONE โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ได้สร้าง
ผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน 

1.สอบถามความคิดเห็นและ
หรือ ความพึงพอใจ 

 

1. แบบสอบถามความคิดเห็น
และหรือ ความพึงพอใจ 
2. ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรม 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         10.1 การจัดกิจกรรมชมรมเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชมรมและแผนการด าเนินกิจกรรมที่ได้ 

วางไว้ 
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         10.2 นักเรียนและผู้สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดข้ึนตลอดปีการศึกษา 

         10.3 กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ได้สร้างผลงานเป็นที่ 

ประจักษ์แก่ชุมชน 

 
 
                          ลงชื่อ     สุกัญญา ทองเพ่ิม ผู้เขียนโครงการ          
                                   (นางสาวสุกัญญา ทองเพ่ิม)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
 
 
                                                        ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ          

 
  

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่   24 
ชื่อโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนงานงบประมาณ สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน 40,000         บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน     -             บาท 

รวม                      จ านวน  40,000        บาท 

งบประมาณ  40,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบ  นางเพ็ญศรี  หนูหนอง และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  2563 - มีนาคม  2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดให้สถานศึกษายึด

หลักการจัดการศึกษาว่า  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดี  และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ  และให้สอดคล้องตามนโยบายของโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  เน้นวิธีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น  ท าเป็น  ให้เกิดการเรียนรู้ทุก
เวลาและ  ผู้เรียนได้รับการพัฒนา   มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดและสามารถแข่งขันในระดับต่าง ๆ   
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การเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบัน จ าเป็นต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ที่
คงทน เติมเต็มความต้องการของผู้เรียนได้ตามศักยภาพ นักเรียนมีความสุขในการเรียน มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนวิชาภาษาไทย  การเรียนการสอนภาษาไทยจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีทักษะและความรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาไทยจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

2. วัตถุประสงค์  
2.1   เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น 
2.2   เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ  วิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น 
2.3   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามธรรมชาติและศักยภาพ 
2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนให้มีมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

      1) นักเรียนร้อยละ70 มีการพัฒนาทักษะภาษาไทย 
 3.2 ด้านคุณภาพ 

      1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกชั้นเฉลี่ย 
อย่างน้อยร้อยละ 50  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

      2) ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ภาษาไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ของปีการศึกษา  25622 

      3) ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามธรรมชาติและศักยภาพอย่างน้อยร้อยละ 80   

4. การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

เสนอโครงการ พ.ค. 2563 นางเพ็ญศรี  หนูหนอง  
ด าเนินการจัดกิจกรรม พ.ค. 2563 – มี.ค.

2564 
 

2.1  กิจกรรมเช้านี้ที่หน้าเสาธง พ.ค. 2563 – มี.ค.
2564 

นางกาญจนา  เลิศล้ า  

2.2 กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน พ.ค. 2563 – มี.ค.
2564 

นางจินดา  ไตรภูมิ   
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4. การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

2.3 กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาทักษะภาษาไทย พ.ค. 2563 –  มี.ค.
2564 

นางจินตรัตน์  ทิพย์สุขุม 

2.4 กิจกรรมวันสุนทรภู่ พ.ค. 2563 – มี.ค.
2564 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

2.5 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พ.ค. 2563 – มี.ค.
2564 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

2.6 กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาไทย พ.ค. 2563 – มี.ค.
2564 

นางเพ็ญศรี  หนูหนอง 

  
5. งบประมาณ  40,000  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1.  กิจกรรมเช้านี้ที่หน้าเสาธง - - - 1,000 - 1,000 
2. กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาการ

เรียนการสอน 
- - - 30,000 - 30,000 

3. กิจกรรมหมอภาษาพัฒนา
ทักษะภาษาไทย 

- - - 1,000 - 1,000 

4. กิจกรรมวันสุนทรภู่ - - - 4,000 - 4,000 
5. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน    2,000  2,000 
6. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

ภาษาไทย 
   2.000  2,000 

รวม - -  40,000 - 40,000 
      

6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยทีม่ีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับดี 

- ทดสอบ 
- ส ารวจจ านวนนักเรียน 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับดี 

-  แบบทดสอบวัด 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  แบบส ารวจรายการ 



181 
 

6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

2. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ระดับชาติของผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยที่เพ่ิมข้ึน 

-ทดสอบระดับชาติ แบบทดสอบระดับชาติ 

 3. ร้อยละผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มตามธรรมชาติและศักยภาพ 

 การส ารวจ แบบส ารวจ 

 
  7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น  
7.2  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ  วิชาภาษาไทยสูงขึ้น  
7.3  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เต็มตามธรรมชาติและศักยภาพอย่างเต็มที่ 

 
                          ลงชื่อ     เพ็ญศรี  หนูหนอง ผู้เขียนโครงการ          
                                       (นางเพ็ญศรี  หนูหนอง)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
 
                                                        ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ          

 
  

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่   25 
ชื่อโครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   และเทคโนโลยี 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนงานงบประมาณ สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน 40,000         บาท 

รวม                      จ านวน  40,000        บาท 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  2563 - มีนาคม  2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดให้สถานศึกษายึด
หลักการจัดการศึกษาว่า  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดี  และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ  และให้สอดคล้องตามนโยบายของโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  เน้นวิธีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น  ท าเป็น  ให้เกิดการเรียนรู้ทุก
เวลาและ  ผู้เรียนได้รับการพัฒนา   มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดและสามารถแข่งขันในระดับต่าง ๆ   

จากผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมา  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการ
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สอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของสังคมและหลักสูตร  โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
และกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดจนการเพ่ิมทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บุคลากรที่
ความเป็นครูมืออาชีพ และมีสื่ออุปกรณ์ท่ีเพียงพอและทันสมัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความเป็น
สากล 

2. วัตถุประสงค์  
1)  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านวิชาชีพให้สูงขึ้นมุ่งสู่ความเป็นสากล 
2)  เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

      -  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ  80    -    
      -  มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพียงพอ ร้อยละ 100 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
      -  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      -  มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 

4. การด าเนินงาน  
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 บ ารุงรักษาสวนไผ่และติดตั้งระบบให้
น้ าเรือนเพาะช า 
1. ประชุม วางแผน                            
2. เสนอขอจัดซื้อวัสดุต่างๆ 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ 
4. ประเมินผล/สรุป รายงาน  
5. ปรับปรุงแก้ไข 

   พ.ค. 63 - มี.ค.  64 ครูกลุ่มสาระฯ 
 

กิจกรรมที่ 2  ปลูกผักสวนครัว 
1. ประชุม วางแผน                            
2. เสนอขอจัดซื้อวัสดุต่างๆ 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ 
4. ประเมินผล/สรุป รายงาน  
5. ปรับปรุงแก้ไข 

   พ.ค. 63  - มี.ค.  64 ครูกลุ่มสาระฯ 
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4. การด าเนินงาน  
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 3 ช่างเชื่อม 
1. ประชุม วางแผน                            
2. เสนอขอจัดซื้อวัสดุต่างๆ 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ 
4. ประเมินผล/สรุป รายงาน  
5. ปรับปรุงแก้ไข 

   พ.ค. 63  - มี.ค.  64 ครูกลุ่มสาระฯ 
 

กิจกรรมที่ 4 ติดตั้งระบบน้ าในห้องคหกรรม 
1. ประชุม วางแผน                            
2. เสนอขอจัดซื้อวัสดุต่างๆ 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ 
4. ประเมินผล/สรุป รายงาน  
5. ปรับปรุงแก้ไข 

   พ.ค. 63  - มี.ค.  64 ครูกลุ่มสาระฯ 
 

กิจกรรมที่ 5 งานประดิษฐ์ 
1. ประชุม วางแผน                            
2. เสนอขอจัดซื้อวัสดุต่างๆ 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ 
4. ประเมินผล/สรุป รายงาน  
5. ปรับปรุงแก้ไข 

   พ.ค. 63 - มี.ค.  64 ครูกลุ่มสาระฯ 
 

กิจกรรมที่ 6 คอมพิวเตอร์ 
1. ประชุม วางแผน                            
2. เสนอขอจัดซื้อวัสดุต่างๆ 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ 
4. ประเมินผล/สรุป รายงาน  
5. ปรับปรุงแก้ไข 

   พ.ค. 63  - มี.ค.  64 ครูกลุ่มสาระฯ 
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5. งบประมาณ  50,000  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประ 
มาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 บ ารุงรักษาสวนไผ่และติดตั้ง
ระบบให้น้ าเรือนเพาะช า 

1. ซื้อปุ๋ยบ ารุง 

2. ติดตั้งท่อระบบให้น้ าเรือนเพาะช า 

   
3,000 

 
3,000 

 
- 

 
3,000 

2 กิจกรรมที่ 2  ปลูกผักสวนครัว 
1. ซื้อดินและปุ๋ยคอก 
2. ซื้อเมล็ดผัก 
3. ถุงด า,กระถาง 
4.กรรไกรตัดกิ่ง 

 
 

 

 
 

 
3,000 
2,000 
1000 
1000 

 
3,000 
2,000 
1000 
1000 

 
 

 
- 

 
 
 
 

7,000 
3 กิจกรรมที่ 3  ช่างเชื่อม 

1.  เลื่อยจิ๊กซอ 
2.ที่ยิงตะปู 
3.ที่ตัดเหล็ก 

   
6000 
2500 
5000 

 
6000 
2500 
5000 

 
 
- 

 
 

13,500 

4 กิจกรรมที่ 4 ติดตั้งระบบน้ าในห้องคห
กรรม 
1. ซื้อวัสดุ 
2. อ่างล้างจาน 

   
4,000 

 
4,000 

 
- 

 
4,000 

5 กิจกรรมที่ 5 ประดิษฐ์ 
1.  ซื้อวัสดุ 

   
3,500 

 
3,500 

-  
3,500 

6 กิจกรรมที่ 6 คอมพิวเตอร์ 
วัสดุ-อุปกรณ์ 

   
5,000 

 
5,000 

-  
5,000 

7 กิจกรรมที่ 7 วัสดุส านักงาน   4,000 4,000  4,000 
รวม -    - 40,000 
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    6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะด้านวิชาชีพให้สูงขึ้นมุ่งสู่ความเป็น
สากล 

ผลการเรียน (ปพ.) ครูกลุ่มสาระ 

2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ 

สื่อการเรียนการสอน 
เครื่องมือในการท าการเกษตร 

ครูกลุ่มสาระ 

 3 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะด้านวิชาชีพให้สูงขึ้นมุ่งสู่ความเป็น
สากล 

ผลการเรียน (ปพ.) ครูกลุ่มสาระ 

 

  7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนมีสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านวิชาชีพสูงขึ้น 
7.2 ครูและบุคลากรมีสื่อและนวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มี 

ประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างเพียงพอ 
 

                          ลงชื่อ     สุทธินี   ทวนด า ผู้เขียนโครงการ          
                                       (นางสาวสุทธินี   ทวนด า)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
 
                                                        ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ          

 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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ชื่อโครงการ   26 
ชื่อโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนงานงบประมาณ สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน     40,000  บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน  -           บาท 

     รวม                     จ านวน  40,000  บาท 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล  

โรงเรียนเป็นองค์กรของสังคม มีบทบาทหน้าโดยตรงในด้านการพัฒนามนุษย์ คือ มีหน้าที่

พัฒนาเยาวชน ดูแลส่งเสริมด้านกิจกรรมต่าง ๆ โดยกิจกรรมด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์  ดนตรี  

นาฏศิลป์)เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  การพัฒนาการเรียนการสอน

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ จึงมีส่วนส าคัญที่จะสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้มีความส าเร็จ

ลุล่วง เป็นที่น่าสนใจ อีกทั้งนักเรียนได้มีแนวทางในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งส่งผลการเรียนในอนาคตเป็น

วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ มีระบบการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นส่วนหนึ่งที่

สามารถส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งภายนอก

และภายในโรงเรียน มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ ส่งเสริม
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การเป็นคนดี เก่งและมีความสุข เพ่ือนักเรียนได้ร่วมรักษาศิลปหัตถกรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์   
    2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก 

2.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติผู้อ่ืน 
2.3 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม 

จินตนาการ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   1) มีวัสดุ สื่อ รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนบริการแก่นักเรียน ร้อยละ 90 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   2) นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

ร้อยละ 90 
 
4. การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนาทักษะทางดนตรี พ.ค. 63 – มี.ค.64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2. พัฒนาทักษะทางทัศนศิลป์ พ.ค. 63 – มี.ค.64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
3. พัฒนาทักษะทางนาฏศิลป์ พ.ค. 63 – มี.ค.64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
4. พัฒนาสื่ออุปกรณ์ พ.ค. 63 – มี.ค.64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
5. จัดซื้อวัสดุส านักงาน พ.ค. 63 – มี.ค.64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
6. ค่ายวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ พ.ค. 63 – มี.ค.64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
7. ดนตรี-นาฏศิลป์ไทยเที่ยงวัน พ.ค. 63 – มี.ค.64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
8. ซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรี 
และจัดซื้อชุดวงโยธวาทิต 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

9. ปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

ต.ค. 63 – มี.ค.64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

10. ค่ายเตรียมความพร้อมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 

ต.ค. 63 – มี.ค.64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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   5. งบประมาณ  38,000    บาท 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 พัฒนาทักษะทางดนตรีสากล - - 10,000 10,000 
2 พัฒนาทักษะทางดนตรีไทย   10,000 10,000 
3 พัฒนาทักษะทางทัศนศิลป์ - - 10,000 10,000 
4 พัฒนาทักษะทางนาฏศิลป์ - - 10,000 10,000 
5 พัฒนาสื่ออุปกรณ์ - - - - 
6 จัดซื้อวัสดุส านักงาน - - - - 
7 ค่ายวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ - - - - 
8 ดนตรี-นาฏศิลป์ไทยเที่ยงวัน - - - - 
9 ซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรี 

และจัดซื้อชุดวงโยธวาทิต 
- - - - 

10 ปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

- - - - 

11 ค่ายเตรียมความพร้อมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 

- - - - 

รวม - - 40,000 40,000 
 
6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
2. 

มีวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ไว้บริการแก่
นักเรียน นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง
วิทยา มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 

ส ารวจ/ตรวจสอบ 
สอบถาม 
การสังเกต 

แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 

 
7. รายละเอียดงบประมาณการใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาทักษะทางดนตรีสากล 

ล าดับที่ รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
จ านวน 

(หน่วย) 

หน่วย 

(บาท) 

จ านวน 

(บาท) 

1. ตู้แอมป์กีตาร์ 1  ตัว 10,000 10,000 

รวมทั้งสิ้น 10,000 
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รายละเอียดงบประมาณการใช้จ่ายใน กิจกรรมพัฒนาทักษะทางดนตรีไทย 
 

ล าดับที่ รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
จ านวน 

(หน่วย) 

หน่วย 

(บาท) 

จ านวน 

(บาท) 

1. ขิม 7 หย่อง 1  ตัว 7,000 7,000 

2 สายเอกซอด้วง 20 เส้น 50 1,000 

3 ไม้ตีระนาดเอก (ไม้นวม) 1 คู ่ 700 700 

4 ไม้ตีระนาดทุ้ม (ไม้นวม) 1 คู ่ 700 700 

5 ไม้ตีฆ้องวงใหญ่(ไม้นวม) 1 คู ่ 600 600 

รวมทั้งสิ้น 10,000 

 
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางทัศนศิลป์  
 

ล าดับที่ รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
จ านวน 

(หน่วย) 

หน่วย 

(บาท) 

จ านวน 

(บาท) 

1. ขาตั้งวาดรูป 2 อัน 1,000 2,000 
10.  เฟรมผ้าใบขนาด 60X80  1 ลัง 3,500 3,500 

11 กระดาษร้อยปอด์นแผ่นใหญ่  1 แพ็ค 2,000  2,000 

15 สีอคีลิค 1 โหล 2,500 2,500 

รวมทั้งสิ้น 10,000  บาท  
 

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางนาฏศิลป์  

ล าดับที่ รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
จ านวน 

(หน่วย) 

หน่วย 

(บาท) 

จ านวน 

(บาท) 

1. ชุดพ้ืนเมืองภาคใต้  8 ชุด 1,250 10,000 

รวมทั้งสิ้น 10,000 

 

 

 



191 
 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก 
7.2 นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติผู้อื่น 
7.3 นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ    ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/

นันทนาการตามจินตนาการ 
 
                          ลงชื่อ     บุษบา  สุทธิมาศ ผู้เขียนโครงการ          
                                       (นางบุษบา  สุทธิมาศ)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
 
                                                        ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ     
      

 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  27 
ชื่อโครงการ               พัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนงานงบประมาณ สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน         40,000 บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน        - บาท 

รวม                      จ านวน         40,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ  นางปรียา  บุญให้ผล  

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
1. หลักการและเหตุผล 

 สุขภาพถือเป็นเรื่องส าคัญส าหรับการด ารงชีวิต  เหมือนกับค าขวัญที่  “ สุขภาพดีไม่มีขาย  

ถ้าอยากได้  ต้องออกก าลังกาย ”การออกก าลังกายท าให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงส่งผลให้มีโอกาสใน

ทุกเรื่อง ไม่ว่าเรื่องการเรียน การงาน และความเป็นอยู่อย่างมีความสุขในสังคม ดังนั้นการเล่นกีฬา

หรือการออกก าลังกายเป็นประจ าท าให้สุขภาพดีมีความสุขการจัดการเรี ยนรู้สาระการเรียนรู้สุข

ศึกษาและพลศึกษาจะเป็นตัวช่วยส่งเสริม  ปลูกฝัง  ให้เยาวชนรักการออกก าลังกาย  และออกก าลัง

กายอย่างถูกวิธี และเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ให้รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

รู้จักวางแผนการท างาน ส่งเสริมให้เป็นคนมีระเบียบวินัยให้รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุ

ถึงหลักการดังกล่าว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา  และ
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ต้องได้รับการสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์อย่างเพียงพอ นักเรียนได้รับความสะดวกในการฝึกทักษะและ

ประสบการณ์อย่างทั่วถึง 
 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา 
 3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

3. เป้าหมาย  

 3.1 ด้านปริมาณ 
       1) นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาจ านวน 900 คนมีอุปกรณ์กีฬาเล่นอย่างเพียงพอ 

3.2 ด้านคุณภาพ 

                  1) นักเรียนมีความรู้ ทักษะ สมรรถภาพ คุณธรรม ในสาระการเรียนรู้สาระสุขศึกษา
และ พลศึกษา 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  

 วันเริ่มต้นโครงการ  พฤษภาคม  2563  วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2564 
 

6. สถานที่ด าเนินโครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

7. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 
 1. วางแผน (plan) 

1.1 เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

     1.2  เชิญครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาประชุม
วางแผนเพื่อด าเนินการตามโครงการ 

 
พ.ค. 63- 
ก.ค. 63 

 
ครูปรียา  

 บุญให้ผล 
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7. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 2. ด าเนินการ (Do) 
    2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 
3. ตรวจสอบ (Check) 
    3.1  สังเกต  
    3.2  ตอบแบบสอบถาม 
4. ประเมินผลและรายงาน (Action) 
    4.1  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

    

 

7. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 2 ซื้อวัสดุส านักงาน 
1. วางแผน (plan) 

1.1 เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

     1.2  เชิญครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาประชุม
วางแผนเพื่อด าเนินการตามโครงการ 
2. ด าเนินการ (Do) 
    2.1 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
3. ตรวจสอบ (Check) 
    3.1  สังเกต  
    3.2  ตอบแบบสอบถาม 
4. ประเมินผลและรายงาน (Action) 
    4.1  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่อหัวหน้า
สถานศึกษา  

 
พฤษภาคม  2563 

- 
กรกฎาคม 

2563 

 

มีนาคม  2564 

 
ครูปรียา   
บุญให้ผล 
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8. งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 

เรียนฟรี 
15 ปี 

ระดม
ทรัพยากร 

อ่ืน ๆ 

1. กิจกรรมที่ 1  พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษา 

37,890    

2. กิจกรรมที่ 2  ซื้อวัสดุส านักงาน 2,110    
รวม 40,000 

 

9. รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์   
กิจกรรมที่ 1  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 

ล าดับ 
ที ่

รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
จ านวน 
(หน่วย) 

หน่วย 
(บาท) 

จ านวน 
(บาท) 

1.  แชร์บอลมิกาซ่า No1800  10  ลูก 435  4,350 
2. วอลเล่ย์บอลมิกาซ่าหนังอัด รุ่น MVA330 10  ลูก 990 9,990 
3. แฮนด์บอลยางมิกาซ่า รุ่น 4000 10  ชุด 450 4,500 
4. ฟุตซอลหนังเย็บมิกาซ่า  รุ่น Fsc62 10  ลูก 730 7,300 
5. บาสเก็ตบอลยางมิกาซ่า รุ่น  1000 10  ลูก 515 5,150 
6. ปั๊มลมยี่ห้อ  PUMA   1 เครื่อง 5,000 5,000 
7 ไม้แบดมินตัน 8  อัน 200 1,600 

รวมทั้งสิ้น 37,890 
 

9. รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์   
กิจกรรมที่ 2  ซ้ือวัสดุส านักงาน  

ล าดับ 
ที ่

รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
จ านวน 
(หน่วย) 

หน่วย 
(บาท) 

จ านวน 
(บาท) 

1. ชั้นวางของเอนกประสงค์ 2 500 1,000 
2. หมึกเติม  (ด า  ชมพู  เหลือ  ฟ้า) 1  ชุด   758 720 
3. กาว  UHU  ชนิดหลอด  125  มล. 3 130 390 

รวมทั้งสิ้น 2,110 
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10. การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
เครื่องมือวัด 

และประเมินผล 
1  กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

วิชาพลศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึน 

แบบทดสอบ , 
แบบประเมิน 

2 กิจกรรมซื้อวัสดุส านักงาน มีอุปกรณ์ส านักงาน
ใช้อย่างเพียงพอ 

แบบประเมินผลกิจกรรม 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  นักเรียนมีสื่อวิชาสุขศึกษาและมีอุปกรณ์กีฬาอย่างเพียงพอ 

 2.  นักเรียนพัฒนาทักษะพฤติกรรมทางสุขศึกษาและพลศึกษาทุกด้าน 

 3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

      
                          ลงชื่อ     ปรียา  บุญให้ผล ผู้เขียนโครงการ          
                                       (นางปรียา  บุญให้ผล)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
 
                                                        ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ     
      

 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่    28 
ชื่อโครงการ   การนิเทศภายในแบบคู่สัญญา 
แผนงานงบประมาณ  บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีิต 
สนองกลยุทธ์ สพฐ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.12  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริม 

ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  ให้มีคุณภาพตามตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล  

สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   
งบประมาณทั้งสิ้น          เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน 2,000         บาท 

     รวม                      จ านวน  2,000        บาท 

งบประมาณ   2,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   นางกฤติกา  จ านง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม  2563 - มีนาคม  2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 หมวด 7 ครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  มาตรา 52 ส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง  โดยการก ากับให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย์  รวมทั้งบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีความพร้อม และเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าการ
อย่างต่อเนื่อง  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน  
พัฒนาสมรรถนะของครู และบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือพัฒนาระบบการวัดประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน และระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา   

    การนิเทศการศึกษาเป็นหัวใจหลักของการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เต็มศักยภาพ  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้นจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องน าระบบการนิเทศภายในเข้ามาใช้ควบคู่กับการบริหารอย่าง
จริงจัง เป็นระบบ ครบวงจร  และในการพัฒนาการเรียนการสอนทางโรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้น าระบบ
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การนิเทศแบบคู่สัญญาเข้ามาใช้ในการพัฒนาการศึกษา  ซึ่งเป็นรูปแบบที่ครูสามารถพัฒนาตนเอง
และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่ง  เพราะเป็นการสร้างระบบที่ครูจะได้ร่วมกัน
จัดการเรียนรู้ร่วมกัน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงคุณภาพงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ครูจะ
ได้ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนอันส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร 

   การนิเทศการศึกษานั้นควรตั้งอยู่บนหลักการของประชาธิปไตย  คือ  การเคารพซึ่งกัน
ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ จึงจะท าให้การนิเทศการศึกษานั้นประสบผลส าเร็จ โรงเรียนทุ่งสง
วิทยาได้เห็นความส าคัญของการนิเทศภายในสถานศึกษาจึงได้ก าหนดโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
            2.1  เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน และ

สามารถน าไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

    2.2   เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และน ามาพัฒนางานการจัด

กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.3   เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้เต็มศักยภาพตามมาตรฐาน 

3. เป้าหมาย 
          3.1 ด้านปริมาณ 
               3.1.1  โรงเรียนมีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่เป็นระบบและมีข้ันตอน 

               3.1.2  ครูทุกคนได้รับการนิเทศ สนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนรู้ 

               3.1.3  ครูทุกคนรับการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง  

         3.2  ด้านคุณภาพ 

               3.2.1  รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา มีระบบและเป็นขั้นตอน 

               3.2.2  ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ 

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 

               3.3.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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4. การด าเนินงาน 
 

ล าดับที่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะครูเพ่ือสร้างความรู้ความ

เข้าใจ 
มีนาคม 2563 ผู้อ านวยการ 

2 จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ มีนาคม 2563 นางกฤติกา  จ านง 
3 - ประชุมครูในโรงเรียน  ชี้แจง  

มอบหมาย 
  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
- จัดท าคู่มือการนิเทศภายในแบบ
คู่สัญญา 

พฤษภาคม 2563 - ผู้อ านวยการ 
 

- นางกฤติกา  จ านง 

4 ด าเนินกิจกรรมการนิเทศภายในแบบ
คู่สัญญา 

พฤษภาคม 2563 – 
มีนาคม 2564 

ครูทุกคน 

5 ติดตาม  ก ากับ  แก้ปัญหา  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
นโยบาย 

พฤษภาคม 2563 – 
มีนาคม 2564 

นางกฤติกา  จ านง 

6 - ประเมินผลโครงการ 
- สรุปและรายงานผลต่อผู้อ านวยการ   

กันยายน 2563, 
มีนาคม 2564 

นางกฤติกา  จ านง 

   
 5. งบประมาณ  2,000  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 จัดท าคู่มือการนิเทศภายใน

แบบคู่สัญญา 
- - 1,600 1,600 - 1,600 

2 จัดท าการประเมินโครงการ - - - - - - 
3 จัดท ารายงานผลต่อ

ผู้อ านวยการ   
- - 400 400 - 400 

รวม - - 2,000 2,000 - 2,000 
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6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนการสอน ประสิทธิภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

การสังเกต 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
สอน 

2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เอกสารผลการเรียน แบบรายงานผลการเรียน
ของผู้เรียน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           7.1  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
                          ลงชื่อ     กฤติกา  จ านง ผู้เขียนโครงการ          
                                       (นางกฤติกา  จ านง)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
 

 
                                                        ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ     
      

 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่   29  
ชื่อโครงการ  โรงเรียนมาตรฐานสากล 
แผนงานงบประมาณ สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

    กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วมใน 
การบริหารจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่    
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน 35,000         บาท 

   รวม                      จ านวน  35,000        บาท 

งบประมาณ  35,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบ  นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ , น.ส.กมลเนตร เดชสถิตย์, 

นางณัฐวดี  แสงป้อม และครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  2563 - มีนาคม  2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ สพฐ.น ามาใช้เป็นมาตรการ

เร่งด่วนในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ด้วยการให้โรงเรียนใน
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และเพ่ิมเติมสาระการเรียนรู้ความ
เป็นสากล ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการเพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา เช่น ผลคะแนน O-NET PISA TIMSS ของนักเรียนอยู่ใน
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ระดับต่ า ซึ่งการด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากลให้ประสบความส าเร็จได้จะต้อง มีการพัฒนา
หลายมิติไปพร้อมๆกัน และต้องด าเนินการทั้งระบบ คือด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการ มีจุดมุ่งหมายและทิศทางท่ีชัดเจน   

โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ยกระดับการจัดการ
เรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และยกระดับการบริหารจัดการด้วยคุณภาพ จึงได้
เตรียมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA และ เตรียมการน าเสนอการเรียนการสอน 
IS ของนักเรียนแต่ละรายวิชาขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
2.1   เพ่ือเตรียมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA 
2.2   เพ่ือเตรียมการน าเสนอการเรียนการสอน IS ของนักเรียนแต่ละรายวิชา 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

1) นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาทุกคน 
         2) ครแูละบุคลากรโรงเรียนทุ่งสงวิทยาทุกคน 
 3.2 ด้านคุณภาพ 

1) นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
2) ครูทุกคนมีสมรรถนะตามาตรฐานวิชาชีพ 
 

4. การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับ ScQA 

1.  ประชุม วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.   เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
3.   จัดท ารูปเล่มรายงาน 
4.   ตรวจสอบความสอดคล้องของรายงานกับเกณฑ์  
     รางวัลต่างๆ 
5.   ปรับปรุงแก้ไขให้รายงานมีความถูกต้องสมบูรณ์ 

พ.ค. 63 –  
มี.ค. 64 

นางไพรวรรณ  เพชรสงค์  
น.ส.กมลเนตร เดชสถิตย์ 

นางณัฐวดี  แสงป้อม 
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4. การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2  การน าเสนอการเรียนการสอน IS ของ
นักเรียนแต่ละรายวิชา                
1.  ประชุม วางแผน ประสานงาน  
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.  นักเรียนน าเสนอการเรียนการสอน IS 
4.  ประเมินผล/สรุป รายงาน 
5.  ปรับปรุงแก้ไข 

พ.ค. 63 –  
มี.ค. 64 

นางไพรวรรณ  เพชรสงค์  
น.ส.กมลเนตร เดชสถิตย์ 

นางณัฐวดี  แสงป้อม 
 

   
5. งบประมาณ  35,000  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่  1  ประเมิน

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับ ScQA 

- 10,000 20,000 30,000 - 30,000 

2 กิจกรรมที่ 2  การน าเสนอ
การเรียนการสอน IS ของ
นักเรียนแต่ละรายวิชา 

- 1,000 4,000 5,000 - 5,000 

รวม - 11,000 24,000 35,000 - 35,000 
      
6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 ผลการประเมินโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับ ScQA อยู่
ในระดับผ่าน 

-การประเมินโรงเรียนระดับ 
ScQA 
-วัดระดับความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 

2 ผลการการน าเสนอการเรียนการ
สอน IS ของนักเรียนแต่ละ
รายวิชาอยู่ในระดับผ่าน 

-วัดระดับความพึงพอใจ แบบประเมิน 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1  ผลการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA อยู่ในระดับผ่าน 
7.2  ผลการการน าเสนอการเรียนการสอน IS ของนักเรียนแต่ละรายวิชาอยู่ในระดับผ่าน 
 

 
                          ลงชื่อ     ไพรวรรณ  เพชรสงค์  ผู้เขียนโครงการ          
                                       (นางไพรวรรณ  เพชรสงค์)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
 

 
                                                        ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ     
      

 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

 
           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  30 
ชื่อโครงการ  เมล็ดพันธุ์วิทยาศาสตร์  (Science  Seed) 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนงานงบประมาณ สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน        23,650 บาท 

     รวม                     จ านวน        23,650 บาท 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนไว้ 3 ระดับ คือ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ ทั้งนี้เพ่ือ
ตรวจสอบทั้งความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้และความรู้ที่ผู้เรียนมีในปีสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้น คือ ม.3 
และ ม.6 และยังมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ทุกระดับในภาพรวมนับตั้งแต่ ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับชาติ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ   โร งเรียนทุ่งสงวิทยา  จึง
จ าเป็นต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุก
ระดับชั้น เพ่ือให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระฯเป็นไปตามเกณฑ์ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
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3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติในรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
5. เพื่อเสริมประสบการณ์ความรู้แก่นักเรียนที่มีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ให้มีความสามารถ 

มากยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
6. เพ่ือจัดกิจกรรมที่สนับสนุน และเอ้ืออ านวยให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทาง 

วิทยาศาสตร์ของตนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  อย่างเต็มความสามารถท่ีมีอยู่ 
7. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และผลการทดสอบรวบยอด 

ระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ให้สูงขึ้น  
8.  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
9.  เพ่ือให้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
10. เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสทดสอบวัดความรู้กับหน่วยงานภายนอก 

3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1. นักเรียนชั้น ม.1  โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ร้อยละ 80  มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

2. นักเรียนชั้น ม.1  โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   
ร้อยละ 80  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

3. นักเรียนชั้น ม.1  โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   
ร้อยละ 80  มีผลการทดสอบระดับชาติในรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
 

3.2 ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์รายวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น  การจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

2. นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยามีความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นตาม 
หลักสูตร  นักเรียน มีผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป    

3. นักเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
เพ่ิมข้ึน อันส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ในระดับดี    
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5.  การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตร์ 
1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 ส ารวจความต้องการในการใช้วัสดุ อุปกรณ์การ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
1.3 บันทึกเสนอขอซื้อวัสดุ - อุปกรณ์   การทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 
1.4 ด าเนินกิจกรรม 
1.5 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

พค. 63 – มีค. 64 ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
6. งบประมาณ  จ านวน   23,650   บาท 
  

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมตามโครงการเมล็ดพันธุ์
วิทยาศาสตร์ (Science  Seed) 

7,200 10,400 6,050 23,650 

รวม 23,650 
     
7. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่

ละกลุ่มสาระฯเป็นไปตามเกณฑ์ 
ทดสอบ แบบทดสอบ 

2 นักเรียนชั้น ม.1  โครงการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  มีผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ 

ทดสอบระดับชาติ แบบทดสอบระดับชาติ 
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 7. การติดตามประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

3 ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง 

สังเกต แบบสังเกต 

4  ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นบูรณาการในการเรียนการสอน 

สังเกต แบบสังเกต 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนชั้นม.1  โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ร้อยละ  
80   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เพิ่มข้ึน 
 2.  นักเรียนชั้นม.1  โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ร้อยละ  
80    มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

3. นักเรียนชั้นม.1  โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ร้อยละ 
80 มีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
           4. นักเรียนชั้นม.1  โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ร้อยละ 
80  ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการในการเรียนการสอน 
 
                          ลงชื่อ   วันเพญ็   ชุมพร้อมญาติ     ผู้เขียนโครงการ          
                                       (นางวันเพ็ญ   ชุมพร้อมญาติ)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
 

                                                        ลงชื่อ   อมรรัตน์  แขดวง    ผู้เสนอโครงการ 
             (นางอมรรัตน์  แขดวง) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ     

 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที ่   31 
ชื่อโครงการ              พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ศตวรรษท่ี 21 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 3 สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ให้มีคุณภาพตามตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล  
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 

สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน   30,000 บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน     -             บาท 
รวม                          จ านวน  30,000  บาท 

ผู้รับผิดชอบ  นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว และคณะกรรมการงานบุคลากร   
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 – มี.ค. 2564 
.....................................................................................................................................................  
 

 1. หลักการและเหตุผล 
 

โรงเรียนทุ่งสงวิทยาเป็นสถานศึกษาขนาดกลางที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่เป็น    ก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตลอดถึงสนับสนุนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล ใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ ดูแล และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ศักยภาพ พร้อมให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
ตลอดถึงหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมใน  การสนับสนุนการจัดการศึกษา          
เพ่ือพัฒนานักเรียนต่อไป อีกทั้งเป็นการดูแล ส่งเสริมให้ทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการท างานมี
ความเสียสละและ อุทิศตนอย่างเต็มที่ในการ ปฏิบัติราชการ ด้วยเหตุนี้ฝ่ายบริหารงานบุคคลจึงได้
จัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการ ท างานโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับโรงเรียนและหน่วยงานเครือข่ายได้รับ            
การยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์  
 

2.1 เพ่ือพัฒนาระบบงานบุคลากร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
2.2 เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ทั้งในและนอกสถานศึกษา  
2.3 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่  

 

3. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ  
         ครแูละบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ คิดเป็นร้อยละ  80 เปอร์เซ็นต์ 
ขึ้นไป 
 

 เชิงคุณภาพ  
                  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา
โรงเรียน และสามารถก าหนดแนวทางเพ่ือการปฏิบัติและพัฒนางานในหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  

4.  การด าเนนิงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์ 
1.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
1.2 ส ารวจรายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็น 
1.3  จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็น 
1.4  ออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ 
1.5  สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
1.6  รายงานผลการด าเนินโครงการต่อผู้อ านวยการ 

 

พ.ค. 2563 
ส.ค. 2563 

นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว 
คณะกรรมการงาน
บุคลากร   
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4.  การด าเนนิงาน (ต่อ) 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมที่ 2  การขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
1.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
1.2 ส ารวจรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
ขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
1.3  จัดท าเอกสารค าขอ 
1.4  ออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ 
1.5  สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
1.6  รายงานผลการด าเนินโครงการต่อผู้อ านวยการ 

พ.ค. 2563 
เม.ย. 2564 
 
 

นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว 
คณะกรรมการงาน
บุคลากร   
 
 
 
 
 

3. กิจกรรมที่ 3 การขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ 
1.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
1.2 ส ารวจรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ 
1.3  รวบรวมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการขอมี/เลื่อน
วิทยฐานะ 
1.4  ออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ 
1.5  สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
1.6  รายงานผลการด าเนินโครงการต่อผู้อ านวยการ 

พ.ค. 2563 
เม.ย. 2564 
 

นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว 
คณะกรรมการงาน
บุคลากร   

4. กิจกรรมที่ 4 การเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา        
4. รวบรวมคะแนนผลการประเมิน 
5. สรุปและรายงานผลต่อผู้อ านวยการ 

พ.ค. 2563 
เม.ย. 2564 
 

นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว 
คณะกรรมการงาน
บุคลากร   
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4.  การด าเนนิงาน (ต่อ) 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมที่ 5 การสรุปวันมาปฏิบัติราชการของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
1.4 ด าเนินการสรุปวันมาปฏิบัติราชการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษารายวัน/รายเดือน/ราย 6 เดือน   
1.5 สรุปและรายงานผลต่อผู้อ านวยการ 

พ.ค. 2563 
เม.ย. 2564 
 

นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว 
คณะกรรมการงาน
บุคลากร   

 

5. งบประมาณ  30,000  บาท 
 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินงาน  
รวม ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ - - 30,000 - 30,000 

กิจกรรมที่ 2  การขอรับเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ 

 
- 

 
- 

 
- 

-  
- 

กิจกรรมที่ 3 การขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ - - - - - 

กิจกรรมที่ 4 การเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
- 

 
- 

 
- 

-  
- 

กิจกรรมที่ 5 การสรุปวันมาปฏิบัติราชการ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- 

รวม - - - - 30,000 
 

6. การติดตามประเมินผล  
 

ที ่  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน  เครื่องมือที่ใช้  
1.  1. ผลการปฏิบัติงาน 

2. ผลการประเมินความพึง
พอใจ 

1. รายงานการอบรมของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2. ประเมินความพึงพอใจ 

1. แบบรายงานการอบรมของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 สามารถพัฒนาระบบงานบุคลากร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
7.2  ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล  
7.3  ข้าราชการครูและบุคลากร มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

 
  
                          ลงชื่อ     นางลมัย    รัตนมณี       ผู้เขียนโครงการ          
                                         (นางลมัย    รัตนมณี)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
 
 
 

                                                        ลงชื่อ   นางปวีณ์นุช    แป้นแก้ว   ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางปวีณ์นุช    แป้นแก้ว) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานบุคคล     

 
 

 
                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            

                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที ่  32 
โครงการ    อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 3 สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ให้มีคุณภาพตามตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล  
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 

สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน   50,000 บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน     -             บาท 
รวม                          จ านวน  50,000  บาท 

ผู้รับผิดชอบ  นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว และคณะกรรมการงานบุคลากร   
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 – มี.ค. 2564 
.....................................................................................................................................................  
 

 1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27(3) 

กล่าวไว้ว่าให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็น
ผู้ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าประสงค์ของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการ
เรียนรู้    จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอก สถานศึกษา เพ่ือให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่
มี            การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษา ต้องมีการเตรียมความพร้อมครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  โครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ อีกทั้งเป็น การสร้างขวัญ ก าลังใจ ความสมัคร
สมานสามัคคี ความเป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถน าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กรและงานราชการสืบต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือพัฒนาระบบงานบุคลากร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
2.2 เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ทั้งในและนอกสถานศึกษา  
2.3 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่  

 

3. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ  

       ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยาทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา ในหลักสูตร
ที่ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 
 

 เชิงคุณภาพ  
                  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา
ตนเอง และสามารถก าหนดแนวทางเพ่ือการปฏิบัติและพัฒนางานในหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  

4.  การด าเนนิงาน (ต่อ) 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม  อบรมพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
1.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
1.2 ส ารวจรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
เข้าอบรมตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา 
1.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม 
1.4  ออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ 
1.5  สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
1.6  รายงานผลการด าเนินโครงการต่อผู้อ านวยการ 

พ.ค. 2563 
เม.ย. 2564 

นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว 
คณะกรรมการงาน
บุคลากร     
 
 
 
 
 
 

 
 



216 
 

5. งบประมาณ  50,000  บาท 
 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินงาน  
รวม ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

กิจกรรม  อบรมพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

- 50,000
- 

  50,000 

รวม 50,000 
 
6. การติดตามประเมินผล  
 

ที ่  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน  เครื่องมือที่ใช้  
1.  1. ผลการปฏิบัติงาน 

2. ผลการประเมินความพึง
พอใจ 

1. รายงานการอบรมของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2. ประเมินความพึงพอใจ 

1. แบบรายงานการอบรมของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพตามมาตรฐานก าหนด น าผลจาก
การไปศึกษาดูงานมาพัฒนาตนเองและหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  
                          ลงชื่อ     นางลมัย    รัตนมณี       ผู้เขียนโครงการ          
                                         (นางลมัย    รัตนมณี)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
 
 
 

                                                        ลงชื่อ   นางปวีณ์นุช    แป้นแก้ว   ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางปวีณ์นุช    แป้นแก้ว) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานบุคคล     
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                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            

                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที ่  33 
โครงการ    ศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 3 สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ให้มีคุณภาพตามตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล  
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 

สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน   100,000 บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน     -             บาท 
รวม                          จ านวน  100,000  บาท 

ผู้รับผิดชอบ  นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว และคณะกรรมการงานบุคลากร   
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 – มี.ค. 2564 
.....................................................................................................................................................  
 

 1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27(3) 

กล่าวไว้ว่าให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดย
การให้ไปศึกษาฝึกอบรมดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนทั้งในด้าน
ความคิด การท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การไปศึกษาดูงานสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
อ่ืน สามารถน าแบบอย่างที่ดีและเหมาะสมมาประยุกต์และพัฒนาสถานศึกษาหรือการเรียนการสอน 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น 
 2.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางศึกษาน าสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงพัฒนา
ตนเองและหน่วยงาน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยาไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  
เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนตามที่โรงเรียนก าหนด 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าผลที่ได้จากการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานมา
พัฒนาตนเองและหน่วยงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
4.  การด าเนนิงาน (ต่อ) 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม  ศึกษาดูงานของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ติดต่อสถานศึกษาท่ีจะไปศึกษาดูงาน        
4. ติดต่อพาหนะ/ที่พัก/อาหาร 
5. ประชุม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบภาระงาน 
6. อบรมสัมมนาการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
7. การไปศึกษาดูงาน 
8. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล 

พ.ค. 2563 
เม.ย. 2564 
 
 

นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว 
คณะกรรมการงาน
บุคลากร   
 
 
 
 
 

 
5. งบประมาณ  270,000  บาท 
 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินงาน  
รวม ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

กิจกรรม  ศึกษาดูงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

   100,000 100,000 

รวม 100,000 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

1. จากแบบประเมินความ 
พึงพอใจ 

1. แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบงานบุคลากร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  

7.2  ครูและบุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 
                          ลงชื่อ     นางลมัย    รัตนมณี       ผู้เขียนโครงการ          
                                         (นางลมัย    รัตนมณ)ี                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
 
 
 

                                                        ลงชื่อ   นางปวีณ์นุช    แป้นแก้ว   ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางปวีณ์นุช    แป้นแก้ว) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานบุคคล     

 

 
                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            

                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที ่  34 
โครงการ    งานเลี้ยงต้อนรับ-เลี้ยงส่งข้าราชการคร ู
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 3 สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ให้มีคุณภาพตามตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล  
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 

สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน   50,000 บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน     -             บาท 
รวม                          จ านวน  50,000  บาท 

ผู้รับผิดชอบ  นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว และคณะกรรมการงานบุคลากร   
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 – มี.ค. 2564 
.....................................................................................................................................................  
 

 1. หลักการและเหตุผล 
  ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความส าเร็จในการพัฒนาทุก
ด้านของการศึกษา  เพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน  การบริหารงานโดยการจัดการให้ร่วมกันท างานเป็นทีมและด้วยความพึง
พอใจ  ขวัญและก าลังใจมี อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอยา่งมาก  เพราะเป็นสภาพ
จิตใจและพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงให้ เห็นถึงลักษณะและความรูสึกที่มีต่อการปฏิบัติงาน  
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสูง  หากขวัญและก าลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่ มี
ประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร  ในทางตรงกันขามบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถไม่โดดเด่นแต่มีขวัญ
ก าลังใจที่ดี  การปฏิบัติงานอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่า  ดังนั้นการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับ-
เลี้ยงส่งข้าราชการครู  จึงเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ  โรงเรียนกาฬทุ่ง
สงวิทยา  มีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการสรางขวัญและก าลังใจ บุคลากรเป็นอย่างดี  จึง
ไดจ้ัดท าโครงการนี้ขึ้น    
 

 2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.2 เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ  
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 2.3 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งที่ดี  มีความภาคภูมิใจ 
 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยาไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  
เข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับ-เลี้ยงส่งข้าราชการครู   
 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างานดีขึ้นปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

4.  การด าเนนิงาน (ต่อ) 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม เลี้ยงต้อนรับ-เลี้ยงส่งข้าราชการครู   
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ติดต่อสถานศึกษาท่ีจะไปศึกษาดูงาน        
4. ติดต่อพาหนะ/ที่พัก/อาหาร 
5. ประชุม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบภาระงาน 
6. อบรมสัมมนาการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
7. การไปศึกษาดูงาน 
8. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล 

พ.ค. 2563 
เม.ย. 2564 
 
 

นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว 
คณะกรรมการงาน
บุคลากร   
 
 
 
 
 

 
5. งบประมาณ  50,000  บาท 
 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินงาน  
รวม ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

กิจกรรม  เลี้ยงต้อนรับ – เลี้ยงส่ง 
ข้าราชการครู   

   50,000 50,000 

รวม 50,000 
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6.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

1. จากแบบประเมินความ 
พึงพอใจ 

1. แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  ครูและบุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 
                          ลงชื่อ     นางลมัย    รัตนมณี       ผู้เขียนโครงการ          
                                         (นางลมัย    รัตนมณี)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
 
 
 

                                                        ลงชื่อ   นางปวีณ์นุช    แป้นแก้ว   ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางปวีณ์นุช    แป้นแก้ว) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานบุคคล     

 

 
                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            

                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที ่  35 
โครงการ    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วม 
    ในการบริหารจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 

สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน   20,000 บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน     -             บาท 
รวม                          จ านวน  20,000  บาท 

ผู้รับผิดชอบ  นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว และคณะกรรมการงานบุคลากร   
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 – มี.ค. 2564 
.....................................................................................................................................................  
 

 1. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความจ าเป็นและส าคัญอย่ายิ่งต่อการจัด

การศึกษาของประเทศ เพราะเป็นการศึกษาเพ่ือปวงชน ส าหรับประชาชนคนไทยทุกคน และ
ครอบคลุมการศึกษา     ภาคบังคับ ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศทุกด้านตาม
เจตนารมณ์ในพระราชบญัญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ก าหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีบทบาท และความส าคัญต่อการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นอย่างมาก รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
และสภาพปัญหาความต้องการของแต่ละท้องถิ่น   ประกอบในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้หมดวาระลง และได้มีสรรหา  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ชุดใหม่ขึ้นในทุกสถานศึกษา  ดังนั้น โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจึงได้ตระหนัก และเห็นความส าคัญถึง
บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
สถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท า



225 
 

หน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจหลักของการท างานร่วมกับ
สถานศึกษาในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาร่วมกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดการ
ประชุมอันเป็นความร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือก ากับการด าเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศและนโยบาย 
  2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
  3. เพ่ือประสานการท างานระหว่างสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ  
           1. จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างน้อยภาค

เรียน   ละ 2 ครั้ง 
ด้านคุณภาพ  

                  1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 
 

4. การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม การจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 เสนอโครงการ 
1.3 ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษา   
1.4 ด าเนินการประชุมคณะกรรมการตาม
โครงการสถานศึกษา  อย่างน้อยภาคเรียนละ   
2 ครั้ง 
1.5  ประเมินผล 
1.6 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

พ.ค.  2560 – 
มี.ค. 2561 

 นางปวีณ์นุช  แป้น
แก้ว 
คณะกรรมการ 
งานบุคลากร   
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5. งบประมาณ   20,000  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1.   กิจกรรม การจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

- 20,000 - 20,000 

รวม    20,000 
 
6. การติดตามประเมินผล  
 

ที ่  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน  เครื่องมือที่ใช้  
1.  1. ผลการปฏิบัติงาน 

2. ผลการประเมินความพึง
พอใจ 

1. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
2. ประเมินความพึงพอใจ 

1.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
และคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 
  
 
                          ลงชื่อ     นางลมัย    รัตนมณี       ผู้เขียนโครงการ          
                                         (นางลมัย    รัตนมณี)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
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                                                        ลงชื่อ   นางปวีณ์นุช    แป้นแก้ว   ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางปวีณ์นุช    แป้นแก้ว) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานบุคคล     

 

 
                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            

                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที ่  36 
ชื่อโครงการ              ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 3 สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ให้มีคุณภาพตามตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล  
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 

สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน   20,000 บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน     -             บาท 
รวม                          จ านวน  20,000  บาท 

ผู้รับผิดชอบ  นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว และคณะกรรมการงานบุคลากร   
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 – มี.ค. 2564 
.....................................................................................................................................................  
 

 1. หลักการและเหตุผล 
   

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2545  หมวด 7  ได้กล่าวเกี่ยวกับครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ที่มุ่งเน้นให้ครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง  มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากรประจ าการ
อย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  และให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ   

ดังนั้นการพัฒนา “ องค์กร”  จึงเป็นหัวใจส าคัญประการหนึ่งส าหรับการบริหารราชการยุค
ใหม่  มีหลักการที่ส าคัญ คือ เพ่ิมพลังอ านาจการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะสู่การ
ท างานเป็นเลิศ  ตลอดจนส่งเสริมโอกาสก้าวหน้าในการท างาน มีการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการท างานกับหน่วยงานภายในและภายนอก  สร้างเสริมบรรยากาศการ
ท างานที่ดี และมุ่งม่ันในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งการการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านจริยธรรม คือ การพัฒนาจิตส านึกในการท างาน มีความ
ตระหนักในตนเอง มีความเห็นใจผู้อ่ืน สุดท้าย คือ ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน  ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้ เกิดประสบการณ์ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่ง
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น าไปสู่ “คุณภาพการบริการ”  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญมุ่ง
ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา     
 โรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้จัดท าโครงการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประชุม วางแผนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เหมาะสม
กับการจัดกิจกรรม โดยเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน มีการรับรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งการติดตามผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การจัดการประชุมบุคลากรจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง 
เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิผลต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยาเป็นสถานศึกษามีการ

ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งสง
วิทยา  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความก้าวหน้าในงานราชการ 

 
3. เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุ่งสงวิทยาทุกคน 
เชิงคุณภาพ  
  

           1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 
 
4. การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมประชุมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 เสนอโครงการ 
1.3 ด าเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
1.4  ประเมินผล 
1.5  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เม.ย. 2563 
ก.ย. 2564 
 
 

 

 นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว 
คณะกรรมการ 
งานบุคลากร   

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1
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5. งบประมาณ  
จ านวน   20,000 บาท 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. กิจกรรม  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 20,000  20,000 

รวม    20,000 
  
6. การติดตามประเมินผล  
 

ที ่  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน  เครื่องมือที่ใช้  
1.  1. ผลการปฏิบัติงาน 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
1.  รายงานผลการประชุม 
2. ประเมินความพึงพอใจ 

1.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

7.1 สามารถพัฒนาระบบงานบุคลากร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
7.2  ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล  
7.3  ข้าราชการครูและบุคลากร มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

 
 
                          ลงชื่อ     นางลมัย    รัตนมณี       ผู้เขียนโครงการ          
                                         (นางลมัย    รัตนมณี)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา        
                       
 
 

                                                        ลงชื่อ   นางปวีณ์นุช    แป้นแก้ว   ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางปวีณ์นุช    แป้นแก้ว) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานบุคคล     
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                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
 
 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  37 
ชื่อโครงการ  การบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
     สถานศึกษา  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน         20,000 บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน   - บาท 

     รวม                     จ านวน         20,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือผลิตคนที่มีคุณภาพและผู้เรียนทีได้รับการศึกษา
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน  มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษามีความทั่วถึงเป็นธรรม 
สอดคล้องกับความต้องการความจ าเป็นและนโยบายการผลิตและการพัฒนาก าลังคนรองรับการ
พัฒนาประเทศ สามารถตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  
พัฒนาระบบ ICT มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ รวดเร็ว ทั่วถึงครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
การศึกษาและท้องถิ่น หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล และ
ประชากรทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงเสมอภาคและเป็น
ธรรม 
 และเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 12 ที่สอดคล้องกัน คือต้องการให้
ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ประชากรวัย
เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง และเสมอภาค ครูจัดการ
ศึกษาพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
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ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก มีระบบการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายบริหารงบประมาณจึงได้จัดท าโครงการบริหารงบประมาณ
ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับการบริหารการจัดการศึกษา และการบริหาร
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการใช้งบประมาณ เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือจัดท าโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา จุดเน้นของ
สถานศึกษา 
 2. เพ่ือจัดท าแผนการใช้งบประมาณส าหรับการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการใช้
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการประจ าปี 
 3. สถานศึกษาสามารถควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ และ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง 
 4. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่ถูกต้องตามแนวทาง
ที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้จัดท าข้ึนใหม่ 
 5. เพ่ือให้การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งเป็นการป้องกันและลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
สิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงาน 
 6. เพ่ือให้มีข้อมูลและการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
ทันต่อเวลาและเชื่อถือได้ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต 
  1) สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
และการบริหารงบประมาณ จ านวน 20 เล่ม เผยแพร่แก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2) สถานศึกษามีแผนการใช้งบประมาณ เพื่อตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การใช้งบประมาณ  จ านวน  5 เล่ม 
  3) โรงเรียนมีการด าเนินงาน มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน มีมาตรการลดความผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล สิ้นเปลืองหรือการ
ทุจริตในหน่วยงาน 
และการก ากับติดตามการแก้ปัญหามาใช้ในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  4) โรงเรียนมีการด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
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3.2 ผลลัพธ์ 
  1) สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือก ากับ การบริหาร
จัดการศึกษาและการบริหารงบประมาณ 
  2) สถานศึกษามีแผนการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือก ากับ ตืด
ตามและประเมินผลการเบิกจ่ายเงิน 
  3) ร้อยละ 80 ของครูที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และการ
จัดท าเอกสารการควบคุมภายใน 
  4) โรงเรียนสามารถควบคุม ก ากับ ติดตาม ลดระดับความเสี่ยงเดิมให้อยู่ในระดับที่
พึงพอใจ 
  5) โรงเรียนมีการด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในได้ถูกต้องตามรูปแบบ
ชองแบบ ปอ. และ ปย. และรายงานทันเวลาที่ก าหนด 
 
4.  การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 การทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ประจ าปี 2562 - 2564 

เมษายน – พฤษภาคม 
2563 

นางวารุณี  จินดาวงศ์ 
 และคณะ 

กิจกรรมที่ 2 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2563 

เมษายน – พฤษภาคม 
2563 

นางลมัย รัตนมณี 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 3 การจัดท าแผนการใช้งบประมาณ 
เพ่ือตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้เงิน 

ทุกไตรมาส นางลมัย รัตนมณี 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

ทุกไตรมาส นางวารุณี  จินดาวงศ์ 
 และคณะ 

 
กิจกรรมที่ 1 การทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปี 2562 – 2564 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมฝ่ายบริหารเพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานงาน ปี 2563 

เมษายน 63 ผู้อ านวยการโรงเรียน
และฝ่ายบริหาร 

2.ปรับปรุงกลยุทธ์ จุดเน้นให้สอดคล้องกับ
นโยบายต้นสังกัด 

เมษายน 63 นางวารุณี  จินดาวงศ์ 
และคณะ 
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กิจกรรมที่ 1 การทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปี 2562 – 2564 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3.ชึ้แจงครูและบุคลากรเพ่ือความเข้าใจตรงกัน เมษายน 63 ผู้อ านวยการโรงเรียน
และฝ่ายบริหาร 

4.สรุป ประเมินผล เมษายน 63 นางวารุณี  จินดาวงศ์ 
และคณะ 

 
กิจกรรมที่ 2 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมฝ่ายบริหารก าหนดนโยบายโรงเรียน เมษายน 63 ผู้อ านวยการโรงเรียน
และฝ่ายบริหาร 

2.ประมาณการงบประมาณของโรงเรียน เมษายน 63 ผู้อ านวยการโรงเรียน
และฝ่ายบริหาร 

3.จัดท าเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

เมษายน 63 นางลมัย รัตนมณี 
และคณะ 

4.ประชุมชี้แจงประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ เมษายน 63 
นางวารุณี  จินดาวงศ์ 

และคณะ 
5.หัวหน้างาน / หัวหน้ากลุ่มสาระ ประชุม
คณะท างานเพ่ือก าหนดปัญหา แนวทางพัฒนา
ร่วมกันเขียนแผนปฏิบัติการ 

เมษายน 63 
นางวารุณี  จินดาวงศ์ 

นางลมัย รัตนมณี 

6.หัวหน้างาน / หัวหน้ากลุ่มสาระ พิจารณา
งบประมาณในประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

เมษายน 63 
นางลมัย รัตนมณี 

และคณะ 

7.งานแผนงานหลอมแผน จัดพิมพ์ และจัดรูปเล่ม เมษายน 63 
นางลมัย รัตนมณี 

และคณะ 
8.ส่งแผนปฏิบัติการ / โครงการ/ ปฏิทิน
ปฏิบัติงานและรายการวัสดุ – ครุภัณฑ์ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พฤษภาคม 63 
นางลมัย รัตนมณี 

และคณะ 

9.ติดตามการด าเนินการจัดท าโครงการ การ
จัดท าปฏิทิน จัดท าแผนการใช้เงินตามโครงการ 

พฤษภาคม 63 
นางลมัย รัตนมณี 

และคณะ 

10.สรุป ประเมินผล ก.ย. 63 - มี.ค. 64 
นางลมัย รัตนมณี 

และคณะ 
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กิจกรรมที่ 3 การจัดท าแผนการใช้งบประมาณ ประเมินผลการใช้เงินประจ าปีงบประมาณ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน พฤษภาคม 63 นางลมัย รัตนมณี 
และคณะ 

 
2.จัดเตรียมแบบฟอร์มการประเมินผลงาน/
โครงการ 

พฤษภาคม 63 

3.ชี้แจงการประเมินผลงาน/โครงการ แก่หัวหน้า
งาน/กลุ่มสาระ/ฝ่าย 

มกราคม 64 

4.ส่งแบบฟอร์มการประเมินผลงาน/โครงการ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มกราคม 64 

5.รวบรวมการประเมินผลงาน/โครงการ ของ
หน่วยงานต่าง ๆ 

มีนาคม 64 

6.ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามปฏิทิน 

มีนาคม 64  

7.ส่งการประเมินผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในโรงเรียน 

มีนาคม 64 

 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.ขออนุมัติโครงการ กันยายน 63 นางวารุณี  จินดาวงศ์ 
นางลมัย รัตนมณี 

และคณะ 
 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการท างานตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน 

กันยายน 63 

3.จัดท าหนังสือแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

กันยายน 63 

4.จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในการประชุม กันยายน 63 นางวารุณี  จินดาวงศ์ 
นางลมัย รัตนมณี 

และคณะ 5.ประชุมปฏิบัติการสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

กันยายน 63 

6.บุคลากรทุกระดับน ามาตรการในการป้องกัน
ความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

กันยายน 63 
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

7.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการ
ควบคุมภายในและปรับปรุงให้เหมาะสม 

กันยายน 63 นางวารุณี  จินดาวงศ์ 
นางลมัย รัตนมณี 

และคณะ 8.สรุปและรายงานผลการควบคุมภายในให้ 
สพฐ./คตง./สตผ. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 

กันยายน 63 

9.สรุป ประเมินผล และรายงานผลการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายใน 

กันยายน 63 

 
5. งบประมาณ 
   

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 การทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2562 - 2564 

500 - - 500 

2 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2563 

4,000 500 10,500 15,000 

3 การจัดท าแผนการใช้งบประมาณ 
ประเมินผลการใช้เงินประจ าปี 2563 

500 - - 500 

4 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

200 500 440 1,140 

รวม 5,200 1,000 10,940 17,140 
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6. รายการวัสดุที่ใช้ 

กิจกรรมที่ 1 ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2562 - 2564 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มแผนพัฒนาคุณภพ

การศึกษา 
5 เล่ม 100 500 

 

กิจกรรมที่  2 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 น้ าดื่มและอาหารว่าง 1 วัน 40 คน 25 1,000 
2 หมึกพริ้นเตอร์ ส าหรับ brother j200 1 ชุด 2,000 2,000 
3 ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มแผนปฎิบัติการ 20 เล่ม 250 5,000 
4 กระดาษปกขนาด A4 2 ห่อ 150 300 
5 ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้ 5,000 5,000 

 
กิจกรรมที่ 3 การจัดท าแผนการใช้งบประมาณ ประเมินผลการใช้เงินประจ าปีงบประมาณ 
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มแผนการใช้

งบประมาณ 
20 เล่ม 150 3,000 

 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 แฟ้มสอดไส้ตราช้าง 5 แฟ้ม 80 400 
2 ไส้แฟ้ม A4 11 ร ู 2 แพ็ค 20 40 
3 น้ าดื่มและอาหารว่าง 20 25 500 
4 ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มรายงาน 2 เล่ม 100 200 

รวม 1,140 
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     7. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 

-ความร่วมมือของครู บุคลากรในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-ประสิทธิภาพของแผน 

 
ตรวจสอบ 
การส่งแผนฯ 
ประเมินแผนฯ 

 
แบบรายงาน 
การส่งแผนฯ 
แบบประเมิน 

2 การจัดท าแผนการใช้งบประมาณ 
ประเมินผลการใช้เงินประจ าปีงบประมาณ 
-การเบิก จ่ายเงินเป็นไปตามแผนการใช้เงิน 
-ประสิทธิภาพของแผนการใช้เงิน 

ตรวจสอบ 
ประเมินผล 

แบบตรวจสอบ 
แบบประเมินผล 

3 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

ตรวจสอบ 
ประเมินผล 

แบบประเมินผล 
แบบรายงาน 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 สถานศึกษาได้จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
ทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพ 

8.2 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ ในรูปแบบที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่รวมถึงระดับและประเภทของผู้เรียน 
 
                          ลงชื่อ     นางลมัย    รัตนมณี       ผู้เขียนโครงการ          
                                         (นางลมัย    รัตนมณี)                                                          
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา        
 
 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  38 
ชื่อโครงการ  พัฒนางานการเงิน บัญชีและพัสดุ 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
     สถานศึกษา  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน         65,000 บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน   - บาท 

     รวม                     จ านวน         65,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
              พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 60 (8)  กล่าวถึงความส าคัญใน

การบริหารงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นของผู้เรียน  ทั้งนี้การ

บริหารงานให้เป็นไปโดยค านึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ปัจจัยน าเข้าที่

ส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กร คือ วัสดุ  อุปกรณ์  เพราะหากสถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ ที่ดี

อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ย่อมอ านวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ

การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

 การจัดระบบงานทุกงานอย่างมีระบบจะช่วยให้การขับเคลื่อนขององค์กรไปได้อย่างมี

ประสิทธิ์ภาพ  งานพัสดุเป็นอีกงานหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มุ่งสู่เป้าหมาย  เพราะฉะนั้นการ

จัดระบบงานพัสดุให้มีระบบ  มีขั้นตอน  จะเป็นตัวช่วยให้การบริหารงานฝ่าย /งาน /กลุ่มสาระการ

เรียนรู้  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ให้การด าเนินงานของงานการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียน ด าเนินงานไปอย่าง

ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพเพ่ิมประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร เพราะเป็นงานที่ส าคัญส่งเสริม

การบริหารงานของโรงเรียน มีระเบียบค าสั่ง ของส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระเบียบ

กระทรวงการคลังที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้งเป็นขวัญก าลังใจในการท างานของบุคลากรใน

เรื่องการเบิกเงินเดือน เงินค่าจ้าง และสวัสดิการทุกประเภท หากการด าเนินงานขัดข้องไม่สามารถ

ด าเนินการได้ มีผลกระทบต่อการบริหารงานของโรงเรียนเป็นอย่างมาก  จึงได้จัดท าโครงนี้พอเพียง  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  

2.  วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดซื้อ จัดหา วัสดุ  ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ได้ตรงตามความต้องการ

และเพียงพอ 

2.เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการเก็บเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารการเงิน  

3. เพ่ือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

1.ร้อยละ 60 ของบุคลากรได้รับบริการอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

2.ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสถานศึกษามีความพึงพอใจที่ได้รับบริการจาก 
บุคลากรในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
1. บุคลากรในกลุ่มงานบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ 

บุคลากรในโรงเรียนมากข้ึน 
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4.  การด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซือ้วัสดุ ครุภัณฑ์ ของฝ่ายบริหารงบประมาณ 

ขั้นเตรียมงาน 

    1.ส ารวจความต้องการในการซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ในฝ่ายบริหารงบประมาณ 

    2. ประชุมกรรมการเขียนโครงการ 

    3. เสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ 

 

พฤษภาคม 63 

 

พฤษภาคม 63 

พฤษภาคม 63 

 

นางสาวสุภาพร  มณโีชต ิ

 
นางสาวสุภาพร  มณโีชต ิ

นางสาวสุภาพร  มณโีชต ิ

ขั้นปฎิบัติงาน 

  1. ด าเนินการจัดซื้อ พัสดุและครุภัณฑ์ 

 

มิถุนายน  63 

 

 

นายณัฐพันธ์ ชงากรณ ์

ขั้นสรุปผลและประเมินผล 

   1. ประเมินผล 

   2. สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 

มีนาคม 63 

 
นางสาวสุภาพร  มณโีชต ิ

นางสาวสุภาพร  มณโีชต ิ

 
5. งบประมาณ 
   

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ของฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

- - 65,000 65,000 

รวม - - 65,000 65,000 

      
6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 บุคลากรในฝ่ายบริหารงบประมาณมี

ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่

บุคลากรในโรงเรียนมากข้ึน 

การส ารวจ แบบส ารวจ 
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6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
2 1.ร้อยละ 60 ของบุคลากรได้รับ

บริการอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

2.ร้อยละ 80 ของบุคลากรใน

สถานศึกษามีความพึงพอใจที่ได้รับ

บริการจากบุคลากรในฝ่าย 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 

 

 
7. รายการวัสดุที่ใช้ 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ของฝ่ายบริหารงบประมาณ  
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  1 เครื่อง 25,000 25,000 

2 เครื่องส ารองไฟ 1 เครื่อง 2,000 2,000 

3 เครื่องพริ้นเตอร์  brother 6,500 6,500 6,500 

4 คีบอร์ด 1 อัน 350 350 

5 เม้าส์ 1 ตัว 250 250 

6 หมึก EPSON L3110  (สี)  4  สี 8 ขวด 450 3,600 

7 หมึกพิมพ์ hp รุ่น Q 2612 A   6 หลอด 1,200 7,200 

8 หมึกพิมพ์ brother J125 8 ขวด 450 3,600 

9 แฟ้มเจาะตราช้าง A4 2 นิ้ว 20 แฟ้ม 75 1,500 

10 แฟ้มเจาะตราช้าง A4 3 นิ้ว 10 แฟ้ม 100 1,000 

11 สมุดเงินสด 6 เล่ม 50 300 

12 กาว 2 หน้าบาง ยาว 3 เมตร 6 อัน 80 480 

13 กาว 2 หน้าหนา ยาว 5 เมตร 6 อัน 250 1,500 

14 คลิปด า เบอร์ 108 3 กล่อง 6 216 

15 คลิปด า เบอร์ 109 3 กล่อง 5 180 

16 คลิปด า เบอร์ 110 3 กล่อง 4 144 
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ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 

17 เทปใสม้วนใหญ่ กว้าง 1.5 นิ้ว 5 ม้วน 150 750 

18 ไส้แฟ้ม A4 1 โหล 25 300 

19 ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 10 2 ตัว 220 440 

20 ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 3 2 ตัว 85 170 

21 ซองสีน้ าตาล A4 50 ซอง 3 150 

22 ซองสีน้ าตาลขยายข้าง A4 50 ซอง 4 200 

23 ตะแกรงใส่เอกสาร  3 อัน 100 300 

24 สมุดเบอร์ 2 แบบมีเส้นหุ้มปก 20 เล่ม 45 900 

25 กระดาษท าปก 210 แกรม (สขีาว) A4 6 รีม 250 1,500 

26 กระดาษการ์ดสีท าปก 210 แกรม คละสี 6 รีม 200 1,200 

27 กระดาษสติกเกอร์ สีเขียว ขนาด A4  1 ห่อ 250 250 

28 กระดาษอาร์ตมันหน้าเดียว 160แกรม  A4 1 ห่อ 220 220 

29 กระดาษโฟโต้ 220 แกรม 100 แผ่น A4 1 รีม 350 350 

30 กระดาษแบลงค์ (บางๆ) สีเหลือง/ ชมพู A4 2 ห่อ 75 150 

31 สก๊อตเทปใสแกนใหญ่ 1 นิ้ว 3 ม้วน 35 105 

32 แผ่นพลาสติกท าปกเอกสาร ขนาด A4 1 ห่อ 220 220 

33. เยื่อกาวสองหน้า กว้าง 1นิ้ว 6 ม้วน 35 210 

34 เยื่อกาวสองหน้า กว้าง 1/2 นิ้ว 6 ม้วน  20 120 

35 ใบมีดตราม้า ขนาดใหญ่ 4 แผง 100 400 

36 กรรไกรตราช้าง 8 นิ้ว  4 เล่ม 45 180 

37 ปากกาเขียนไวท์บอร์ด สีน้ าเงิน(หัวตัด) 6 ด้าม 45 270 

38 ไม้บรรทัดเหล็ก ขนาด 1 ฟุต 2 อัน 120 240 

39 แฟ้มหนีบหัว )สีพื้นคละสี  10 อัน 45 450 

40 โต๊ะพับขาได้ ขนาด ขนาด60*180*75  1 ตัว 1,500 1,500 

41. สีเมจิก 12 สี 2 หัว เส้นใหญ่  ตราม้า 1 กล่อง 95 95 

42. กบเหลาดินสอ ขนาดกลาง ตั้งโต๊ะ 1 กล่อง 250 250 
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ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 

43. เครื่องดึง/หนีบเข็มแม็กซ์ออกจากกระดาษ 2 ตัว 80 160 

44. เหล็กเสียบบิล 4 ตัว 25 100 

 รวม 65,000 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการงานบริหาร

งบประมาณ 

  2. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ

บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
 
 

  ลงชื่อ  สุภาพร  มณีโชติ    ผู้เสนอโครงการ 

      (นางสาวสุภาพร  มณีโชติ) 

                                    ต าแหน่ง หัวหน้าการเงิน     

 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน    
  

 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที ่  39 
ชื่อโครงการ  เงินประกันส่วนนายจ้าง 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
     สถานศึกษา  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน   45,240   บาท 

เงินรายได้  จ านวน   20,040   บาท 
     รวม                     จ านวน   65,280         บาท 

ผู้รับผิดชอบ  นางวารุณี  จินดาวงศ์   
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 – มี.ค. 2564 
.....................................................................................................................................................  
 

1. หลักการและเหตุผล    
 

  งานประกันสังคมด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533 แก้ไขเพ่ิมเติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาก าหนดระยะเวลาเริ่มด าเนินการจัดเก็บ
เงินสมทบเพื่อการให้ ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ. 2546  การประกันสังคม คือ การสร้าง
หลักประกันในการด ารงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้และจ่ายเงิน สมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม  เพ่ือรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย   คลอด
บุตร  ทุพพลภาพ  ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน เพ่ือให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมี
รายได้อย่างต่อเนื่อง  เงินประกันส่วนนายจ้าง เป็นเงินที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยเงิน
ของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสะสม“ และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วน
หนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ” กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นลักษณะของสวัสดิการที่นายจ้างมีให้กับลูกจ้าง
เพ่ือเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ โดย
อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐผ่านกฎหมายที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ” 
ความส าคัญของ การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ นอกจากจะท าให้ลูกจ้างมีการออมอย่างต่อเนื่อง มี
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วินัย และมีนายจ้างช่วยออมแล้วยังมีการน าเงินไปบริหารให้เกิดดอกผลงอกเงยโดยผู้บริหารมืออาชีพ 
และดอกผลที่เกิดขึ้นจะน ามาเฉลี่ยให้กับสมาชิกกองทุนทุกคนตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ใ น
กองทุน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือเป็นกองทุนให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตน ให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเม่ือต้องประสบ
อันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่ใช่เนื่องจากการท างาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร 
สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน 

 
 

3. เป้าหมาย  
 

เชิงปริมาณ 
  1. เป็นกองทุนให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตน ให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อต้อง
ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่ใช้เนื่องจากการท างาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร 
สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงานส าหรับลูกจ้าง  จ านวน  12  คน 
 

เชิงคุณภาพ  
     1. เป็นกองทุนให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตน ให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อต้อง
ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่ใช้เนื่องจากการท างาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร 
สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงานส าหรับลูกจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมที่ 1 จ่ายเงินประกันส่วนนายจ้าง 
1.1  ส ารวจรายชื่อและจ านวนลูกจ้าง 
1.2  ค านวณเงินค่าประกันรายบุคคล 
1.3  ด าเนินการจ่ายเงินค่าประกันส่วนนายจ้าง
รายบุคคล 
1.4  สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

เม.ย. 2563 
ก.ย. 2564 

นางวารุณี จินดาวงศ์ 
นางสุภาพร ไชยรัตน์ 
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5. งบประมาณ  65,280  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงิน 

นอก 
งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้ 
สอย 

วัสดุ รวม 

1.  กิจกรรมเงินประกันส่วนนายจ้าง 
- จ่ายเงินประกันส่วนนายจ้าง  

 
65,280 

 
 

 
 

 
65,280 

- - 

รวม                            65,280 - - 

  
6. การติดตามประเมินผล  
 

ที ่  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน  เครื่องมือที่ใช้  
1.  1. ผลการปฏิบัติงาน 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
1. รายงานการจ่ายเงิน
ประกันส่วนนายจ้าง 
2. ประเมินความพึงพอใจ 

1. แบบรายงานจ่ายเงินประกัน
ส่วนนายจ้าง 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เป็นหลักประกันแก่ผู้ประกันตน ให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อต้องประสบอันตราย 
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่ใช้เนื่องจากการท างาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร 
ชราภาพและว่างงาน 

 
  ลงชื่อ  สุภาพร  มณีโชติ    ผู้เสนอโครงการ 

      (นางสาวสุภาพร  มณีโชติ) 

                                    ต าแหน่ง หัวหน้าการเงิน     

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน    
  

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  40 
ชื่อโครงการ  โครงการควบคุมก ากับดูแลการใช้สาธารณูปโภค 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
     สถานศึกษา  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน      401 ,200 บาท 

เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน      200,000 บาท 

     รวม                     จ านวน       601,200 บาท 

ผู้รับผิดชอบ  นางวารุณี  จินดาวงศ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล 
การด าเนินงานในการขับเคลื่อนองค์กร  ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส าคัญ คือ เงิน ซึ่งกระบวนการใน

การใช้จ่ายเงินจะถูกต้อง เป็นระบบ ทันเวลา ดังนั้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เป็นระบบถูกต้องตาม

ระเบียบของกระทรวงการคลัง และกฎหมายที่เก่ียวข้อง การควบคุมก ากับดุแลการใช้สาธารณูปโภค 

จึงเป็นสิ่งที่องค์กร จะต้องปฏิบัติเป็นกระบวนการ ที่เอ้ือต่อการด าเนินงานขององค์กรที่โปร่งใส แนว

ทางการพัฒนางานของกระทรวงศึกษาธิการ  การประกันคุณภาพการศึกษา  ให้โรงเรียนเร่ง

ด าเนินการพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขอ งก

ระบวนการบริหารการศึกษา  เพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 งานสาธารณูปโภคจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบการบริการบุคลากรใน

สถานศึกษาให้ได้รับความสุข  สะดวกสบาย  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีวิสัยทัศน์

กว้างไกล 
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2.  วัตถุประสงค์  
2.1. เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  และได้รับประโยชน์

อย่างคุ้มค่า  

2.2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

- โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า น้ าประปา น้ าดื่ม ที่ได้มาตรฐาน   

           -  มีโทรศัพท ์โทรสาร,โทรศัพท์ภายในให้ในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก

ได้สะดวก     

3.2 ด้านคุณภาพ 
- โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า น้ าประปา น้ าดื่ม ที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ  

            -  มีโทรศัพท์ให้บริการได้สะดวกรวดเร็ว 

4.  การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมชี้แจงโครงการ  นางวารุณี จินดาวงศ์ 

และคณะ 
 
 
 
นางณัฐวดี  แสงป้อม 
 
 

2.จัดท าโครงการและแต่งตั้ง  
3.เสนอขออนุมัติโครงการ  
4.ด าเนินการ 
- ค่าใช้บริการค่าไฟฟ้า 

- ค่าใช้บริการน้ าประปา 

- ค่าใช้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน 

- ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

- ค่าใช้บริการไปรษณีย์ 

 
1 พ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 

1 พ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 

1 พ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 

1 พ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 

1 พ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 

5.รายผลการด าเนินโครงการ 31 มี.ค. 64 
6.สรุปผลการด าเนินโครงการ 31 มี.ค. 64 
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5. งบประมาณ  
  

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าสาธารณูปโภค ใช้สอย วัสดุ 

1 ด าเนินการ 
- จ่ายค่าไฟฟ้า 

- ค่าน้ าประปา 

- ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน 

- ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
- ค่าใช้บริการไปรษณีย์ 

 
576,000 
4,000 
4,200 

 

5,000 
12,000 

   
 
 
 
 

รวม 601,200 - - 601,200 
      
6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมี
สภาพที่เอ้ือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องและคุ้มค่า และยาวนาน
ตลอดไป 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบประเมินโครงการ 

2 สร้างนิสัยให้รู้จักประหยัดในด้าน
การใช้สาธารณูปโภคต่าง 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบประเมินโครงการ 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1. โรงเรียนสามารถลดปริมาณการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคหรือเพ่ิมข้ึนไม่เกินอัตราร้อยละ 5  

7.2 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักและร่วมมือกันในการประหยัดพลังงาน 
7.3 โรงเรียนมีน้ าประปา และไฟฟ้า โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตใช้ได้ตลอดปีการศึกษา 
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                              ลงชือ่     ณัฐวดี  แสงป้อม       ผูเ้ขียนโครงการ             

       (นางณัฐวดี  แสงป้อม)                                     

  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                      

     
         

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน    
  
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที ่  41 
ชื่อโครงการ  โครงการค่าน้ ามันรถยนต์ และค่าซ่อมบ ารุงดูแลรักษารถยนต์ 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
     สถานศึกษา  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน    75,000 บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน           -   บาท 
        รวม                      จ านวน    75,000         บาท 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุภาพร  มณีโชติ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 – มี.ค. 2564 
.....................................................................................................................................................  
 

1. หลักการและเหตุผล    
 

 รถยนต์เป็นยานพาหนะที่มีความจ าเป็น และเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในแต่ละปีบุคลากรของโรงเรียนได้มีการใช้ยานพาหนะใน
การเดินทางไปราชการ  และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ อยู่บ่อยครั้ง จึงมีความจ าเป็น
จะต้องมีการควบคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ท าให้การใช้
รถยนต์ของโรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและมีความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ต้องมีการ
บ ารุงดูแลรักษายานพาหนะของโรงเรียนให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา  
ได้แก่ การตรวจสภาพซ่อมบ ารุงและตรวจเช็คอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้มีมีสมรรถนะที่ดีและพร้อมใช้
ตลอดเวลา 
2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือควบคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น ให้ถูกต้องเป็นระเบียบ 
2. เพ่ือให้มีการตรวจสภาพซ่อมบ ารุงและตรวจเช็คอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้มีมีสมรรถนะที่ดี

และพร้อมใช้ตลอดเวลา 
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3. เพ่ือจัดระบบการให้บริการด้านยานพาหนะในโรงเรียนให้มีความคล่องตัว  มี 
ความปลอดภัย  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น     

 

3. เป้าหมาย  
 

เชิงปริมาณ 
  1. เลือกใช้เชื้อเพลิงที่ประหยัดและเหมาะสมกับสภาพของเครื่องยนต์ของรถตู้
โรงเรียน จ านวน 1 คัน 

2. ซ่อมแซมดูแลรถตู้ของโรงเรียน  พร้อมใช้งานได้ จ านวน  1  คัน 
เชิงคุณภาพ  

1. เลือกใช้เชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่นที่ประหยัดและเหมาะสมกับสภาพของ
เครื่องยนต์ของรถ 

2. รถยนต์ของโรงเรียนอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะใช้งาน มีความปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ 

 
4. การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง/ตรวจสภาพรถ
และซ่อมแซมรถตู้โรงเรียน 
1.1  ส ารวจดูสภาพโดยทั่วไปของรถตู้ท่ีใช้ 
1.2  ก าหนดงานหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานขับรถ  
ดูแลและให้บริการ 
1.3  ตรวจเช็คสภาพรถก่อนบริการ และหลังบริการ
ให้อยู่ในสภาพที่มีประสิทธิภาพ  เหมาะสม  ปลอดภัย
ในการบริการ 
1.4  เติมน้ ามันรถยนต์ 
1.5  ติดต่ออู่ – บริษัทซ่อมรถ ในการบริการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษารถตู้ให้อยู่ในสภาพปรกติ ดี ทั้งก่อนใช้และ
หลังใช้ทุกครั้ง 
1.7 รายงาน แก้ไขข้อบกพร่องที่พบปัญหา 
 

พ.ค.2563 
มี.ค. 2564 

นางวารุณี   
 จินดาวงศ ์
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5. งบประมาณ  75,000  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงิน 

นอก 
งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้ 
สอย 

วัสดุ รวม 

1.  กิจกรรมที่ 1  ค่าน้ ามันรถยนต์ 
และค่าซ่อมบ ารุงดูแลรักษา
รถยนต์ 
- จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง  
- น้ ามันหล่อลื่น  
- ตรวจสภาพรถและซ่อมแซม

รถตู้โรงเรียน 
 

 
 
 
75,000 

 
 
 
- 

 
 
 
  

 
 
 
75,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

รวม                               75,000 - - 

 
6. การติดตามประเมินผล  
 

ที ่  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน  เครื่องมือที่ใช้  
1.  1. ผลการปฏิบัติงาน 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
1. รายงานการใช้รถยนต์ 
2. ประเมินความพึงพอใจ 

1. แบบรายงานผลการใช้รถยนต์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีการควบคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น ให้ถูกต้องเป็นระเบียบ 
2. มีการตรวจสภาพซ่อมบ ารุงและตรวจเช็คอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้มีมีสมรรถนะที่ดีและ

พร้อมใช้ตลอดเวลา 
3. มีการจัดระบบการให้บริการด้านยานพาหนะในโรงเรียนให้มีความคล่องตัว  มีความ

ปลอดภัย  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น     
 
  ลงชื่อ  สุภาพร  มณีโชติ    ผู้เสนอโครงการ 

      (นางสาวสุภาพร  มณีโชติ) 

                                    ต าแหน่ง หัวหน้าการเงิน     
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                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน    
  
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  42 
ชื่อโครงการ  งานธนาคารโรงเรียน 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม  
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ด้วยระบบวงจรคุณภาพแบบบูรณาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน      
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 

สถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน   บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน     10,000  บาท 

     รวม                     จ านวน     10,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกันญารัตน์  ทองค า 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563–  มี.ค. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ

ประชาชนในทุก ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ด า เนินไปในทางสาย

กลาง เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกใน ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งภายในสภาวการณ์ปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่เห็นคุณค่า ไม่มี เหตุผล ฟุ่มเฟือย ลุ่มหลงในค่านิยมทางวัตถุ และ

เทคโนโลยีทั้งที่ยังไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้  พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการ
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เลี้ยงดูมากขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนขาดการเตรียมความพร้อมสาหรับการ ด าเนินชีวิตในอนาคต จึง

ท าให้เมื่อถึงเวลาจ าเป็นที่จะต้องใช้เงิน ไม่สามารถหาเงินได้ท าให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อน โรงเรียนทุ่งสง

วิทยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทาง ในการแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการ

กับหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และจัดให้

มีโครงการธนาคารโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสิน สาขา ศูนย์การค้าไทย

สมบูรณ์ จัดตั้งธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจ าลอง ที่ด าเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียนมีครู

ผู้รับผิดชอบ และ พนักงานธนาคารออมสินเป็นที่ปรึกษา มีนักเรียนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน 

โดยนักเรียนผู้ปฏิบัติงานใน  ธนาคารโรงเรียน เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดีมีความรับผิดชอบ มี

ความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย สัมพันธ์ ดีซึ่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารโรงเรียนประกอบด้วยนักเรียน

เป็นผู้ปฏิบัติงาน ท าหน้าที่ผู้จัดการ  พนักงานการเงิน พนักงานบัญชีพนักงานติดต่อ และพนักงานลง

รายการ ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมให้ นักเรียนรู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน มีทักษะและเป้าหมายที่

ชัดเจนใน การออม เห็นคุณค่าของการ ออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้จักคุณค่าของเงิน

และสิ่งของ มีวิธีคิดที่จะ พิจารณาในการใช้ เงิน รู้จักการออม รู้จักกระบวนการออมเงิน สามารถน า

กระบวนการต่างๆดังกล่าวข้างต้นไป  ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสมกับวัย รู้จักการใช้

เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด อันจะส่งผลให้การด าเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถด ารงชีวิตแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียง  

2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างาน สามารถน าไปใช้
ใน ชีวิตประจ าวันได้  

3. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียรพยายาม 
ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบในการท างาน และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  

4. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีข้ันตอน  
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจ าเป็น  
6. ช่วยให้นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
      1. ร้อยละ 100 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน 

      2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ในปีการศึกษา2561  มีเงินออมเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ 

      3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการบริหาร การ

บริการ และการท างานอย่างมีข้ันตอน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการท างานของธนาคาร

โรงเรียน 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
      1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ทุกคนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม รู้จักการใช้

จ่ายเงิน 

      2. นักเรียนทุกคนมีการวางแผนจัดการด้านการเงินและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 

ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย  

      3.  นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการบริหาร การบริการ และการ

ท างานอย่าง มีข้ันตอน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการท างานของธนาคารโรงเรียน 

4.  การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

วางแผน (p)  

ประชุมนักเรียนชุมนุมธนาคารโรงเรียนเพ่ือวาง

แผนการท างาน ก าหนดบทบาทและ หน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนและก าหนดปฏิทิน

ปฏิบัติงานให้ชัดเจน 

พ.ค. 63 น.ส. กันยารัตน์ ทองค า 
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4.  การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินงานตามกิจกรรม (D) 

อบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน 
ประกอบด้วยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงาน ท าหน้าที่
ผู้จัดการ พนักงานการเงิน พนักงานบัญชีพนักงาน
ติดต่อ และพนักงานลงรายการเพื่อให้ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง ประชาสัมพันธ์วันและเวลาเปิดท า
การของธนาคารโรงเรียนให้นักเรียนทกคนได้
รับทราบ 
จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรม 
ของธนาคารโรงเรียน 
ด าเนินการกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
(รับฝาก-ถอน) ตามปฏิทินการท างานของธนาคาร 
โรงเรียน 

พ.ค. 63- เม.ย. 64 น.ส. กันยารัตน์ ทองค า 

จนท.ธนาคารออมสิน  

คณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม (C) 
       เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สาขาศูนย์การค้า

ไทยสมบูรณ์ทุ่งสง  ร่วมประชุมกับครูและ

เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน เพื่อ ทบทวนการ

ด าเนินงาน บันทึกการประชุมแล้ว น าผลการ

ประชุมมาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 

มี.ค. 64 น.ส. กันยารัตน์ ทองค า 

คณะกรรมการ 

 

สรุปผลและประเมินผล (A) 

ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงานโดย

ท าแบบรายงานการจัดกิจกรรม และน าบัญชี 

รายรับ – รายจ่ายของธนาคารโรงเรียนรายงานให้

ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 

มี.ค. 64 น.ส. กันยารัตน์ ทองค า 

คณะกรรมการ 

 

 

 
 
 



261 
 

5. งบประมาณ  
  

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ - - 10,000 10,000 
รวม - - 10,000 10,000 

 
6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 1. นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ตาม หลักสูตรจากการ

จัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

- ผลการประเมิน

คุณลักษณะ อันพึง

ประสงค์ของนักเรียน 

- เกณฑ์การประเมิน

คุณลักษณะอัน พึง

ประสงค์ของนักเรียน 

 2. ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในจัด

กิจกรรมธนาคาร โรงเรียน 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึง

พอใจ 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัด อดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน  
2. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการท างาน สามารน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
4. นักเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  มีความรับผิดชอบ และมคีวามสามัคคี  
5. นักเรียนมีความรู้ในด้านการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีข้ันตอน  
 
 

  ลงชื่อ  กัญญารัตน์   ทองค า   ผู้เขียนโครงการ              

                            (นางสาวกัญญารัตน์   ทองค า)                                       

  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                       
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                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน    
  
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  43 
ชื่อโครงการ  ระดมทุนและทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนงานงบประมาณ บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม  
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ด้วยระบบวงจรคุณภาพแบบบูรณาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน      
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 

สถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น  เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน  25,000  บาท 

เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน  275,000 บาท 

     รวม   จ านวน  370,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  หมวดที่ 8  ซึ่งกล่าวถึง ทรัพยากรและ

การลงทุนเพ่ือการศึกษา มาตรา 48 ให้มีการระดมทรัพยากร และการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน 

และทรัพย์สินทั้งของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน เอกชน 

องค์การเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และ

ต่างประเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้การจัดการศึกษา

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีความร่วมมือกันระหว่างบ้าน 
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องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ใน

ชุมชน 

ดังนั้นกลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา จึงได้เห็นความส าคัญของการระดม

ทรัพยากรเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการศึกษา และสนองนโยบาย จึงได้ร่วมมือกับชุมชนจัดท า โครงการ

ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาขึ้น เพื่อจัดสรร จัดหาทรัพยากรน ามาใช้ในการจัด

การศึกษา  

2.  วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือระดมทุน และทรัพยากรจากคณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ 
และเอกชนจัดหาทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาในรูปแบบผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 
 2. เพ่ือให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับทุนการศึกษา มีโอกาสได้รับการพัฒนา
คุณภาพการเรียนของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือให้นักเรียน คณะครูและประชาชนทั่วไปได้ใช้สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 4. เพ่ือให้โรงเรียนจัดหาครูที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามสาขาวิชา และมีบุคลากรเพียง
พอที่จะช่วยสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต 
  1) ผู้ปกครอง ชุมชน และสถาบันต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและระดม
ทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้นักเรียน
มีมาตรฐานตามที่ก าหนด 
  2) ผู้ปกครอง ชุมชนและสถาบันต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและระดมทุน
เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  3) โรงเรียนมีครู และบุคลากรภายในโรงเรียนที่มีความรู้ ความสามารถอย่าง
เพียงพอ ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 ผลลัพธ์ 
  1) ได้รับการสนับสนุนระดมทุนและทรัพยากรตามวัตถุประสงค์ 
  2) ได้ระดมทุนจัดหาวัสดุอุปกณ์ สื่อเทคโนโลยี ประจ าห้องเรียนและโรงเรียน 
  3) โรงเรียนได้น างบประมาณและทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุนจากการระดมทุน
ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
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  4) โรงเรียนมีครูภาษาต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา  มีนักการภารโรงอย่าง
เพียงพอ 
 
4.  การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1ระดมทุนและมอบทุนการศึกษา  

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมงาน 
1. ประชุมครู วางแผนคณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน 

3. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

4. เสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ 

เมษายน 63 ผู้อ านวยการโรงเรียน
และฝ่ายบริหาร 

ขั้นปฏิบัติงาน 
1. รับเงินระดมทุนจาก ผู้ปกครอง ชุมชน 

และสถาบันต่าง ๆ  

2. ใช้เงินตามวัตถุประสงค์เพ่ือการให้

ทุนการศึกษาในวันส าคัญ ดังนี้ 

- วันไหว้ครู  จ านวน 40 ทุน ทุนละ 

1,000 บาท 

- วันสถาปนาโรงเรียน จ านวน 30 ทุน 

ทุนละ 1,000 บาท 

- อ่ืน ๆ 

 
พฤษภาคม63 

- 
มีนาคม 64 

นางวารุณี จินดาวงศ์  
และคณะ 

ขั้นสรุปผลและประเมินผล 
1. สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

2. ประเมินผล 

มีนาคม 64 นางวารุณี จินดาวงศ์  
และคณะ 
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กิจกรรมที่ 2ระดมทุนพัฒนาการเรียนการสอน (เงินรายได้สถานศึกษา) 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมงาน 
1. ประชุมครู วางแผนคณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง 

2. ประชุมกรรมการเขียนโครงการ 

3. เสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ 

เมษายน 63 ผู้อ านวยการโรงเรียน
และฝ่ายบริหาร 

ขั้นปฏิบัติงาน 
1. จ่ายเงินเดือนให้กับครู ดังนี้ 

1.1 ครูสอนภาษาอังกฤษ  จ านวน 1 คน

ได้รับเงินเดือน 25,000 บาท/เดือน 

2. จัดท าหลักฐานการจ่ายเงินเดือน 

 
พฤษภาคม 63 

- 
มีนาคม 64 

นางวารุณี จินดาวงศ์ 
และคณะ 

ขั้นสรุปผลและประเมินผล 
1. สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

2. ประเมินผล 

มีนาคม 64 นางวารุณี จินดาวงศ์  
และคณะ 

 
กิจกรรมที่ 3ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมงาน 
1. ประชุมครู วางแผนคณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน 

3. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

4. เสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ 

เมษายน 63 
ผู้อ านวยการโรงเรียน

และฝ่ายบริหาร 
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กิจกรรมที่ 3ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นปฏิบัติงาน 
1. จัดระดมทุนและทรัพยากรในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น 
- ขอรับบริจาคจากหน่วยงานต่าง องค์กรต่าง  
- จัดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 
2. ด าเนินการจัดซื้อ จัดหา ซ่อมแซม ปรับปรุง
ห้องเรียน และโรงเรียน 

พฤษภาคม 63 
- 

มีนาคม 64 

นางวารุณี จินดาวงศ์  
และคณะ 

ขั้นสรุปผลและประเมินผล 
1. สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

2. ประเมินผล 
มีนาคม 64 

นางวารุณี จินดาวงศ์  
และคณะ 

 

 
5. งบประมาณ  
  

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1  
ระดมทุนและมอบทุนการศึกษา 

- 70,000 - 70,000 

2 กิจกรรมที่ 2  
ระดมทุนพัฒนาการเรียนการสอน 

275,000 - - 275,000 

3 กิจกรรมที่ 3  
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

- 15,000 10,000 25,000 

รวม 275,000 85,000 10,000 370,000 
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6. การติดตามประเมินผล 
กิจกรรมที่ 1 ระดมทุนและมอบทุนการศึกษา 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. ผู้ปกครอง ชุมชนและสถาบันต่าง ๆ ในชุมชน 
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและระดม
ทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน 
2. นักเรียนมีความประพฤติดี ผลการเรียนดี มี
ความรับผิดชอบ ได้รับคัดเลือกให้รับ
ทุนการศึกษา 

 
การส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

ผลลัพธ์ 
1. คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้น าชุมชน ศิษย์เก่าให้การ
สนับสนุนทุนการศึกษา 

 
ประเมินผล สังเกต 

 
แบบประเมินผลและ
แบบสังเกต 

 

 
กิจกรรมที่ 2 ระดมทุนพัฒนาการเรียนการสอน 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. โรงเรียนระดมทุนพัฒนาการเรียนการสอน 
วัสดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีประจ าห้องเรียน และ
โรงเรียน 

 
การส ารวจ 
สอบถาม 

 
แบบส ารวจ 

แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ 
1. โรงเรียนมีครู และบุคลากรภายในโรงเรียนที่มี
ความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ 

 
การส ารวจ 
สอบถาม 

 
แบบส ารวจ 

แบบสอบถาม 
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กิจกรรมที่ 3 ระดมทุนพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. ผู้ปกครอง ชุมชนและสถาบันต่าง ๆ ในชุมชน 
มีส่วนร่วม ในการสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษา 

 
การส ารวจ 
สอบถาม 

 
แบบส ารวจ 

แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ 
1. โรงเรียนมีทรัพยากรเพียงพอช่วยให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การส ารวจ 
สอบถาม 

 
แบบส ารวจ 

แบบสอบถาม 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

7.2 โรงเรียนสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีคุณภาพตาม
เกณฑ์การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            

                                                   (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                           ต าแหนง่  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา              

 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน    
  
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที ่  44 
ชื่อโครงการ  จัดหาลูกจ้างชั่วคราว/ครูต่างชาติ(ภาษาอังกฤษ) 
แผนงานงบประมาณ บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐาน     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
   สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น  เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน     429,780 บาท 

เงินรายได้  จ านวน     770,220   บาท 
รวม   จ านวน   1,200,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ  นางวารุณี   จินดาวงศ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 – มี.ค. 2564 
..................................................................................................................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล  
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลนั้น  นอกเหนือจากการจัดเนื้อหา

และหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพแล้ว  บุคลากรทางการศึกษายัง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ประเด็นหนึ่งที่สถานศึกษาต้องให้
ความส าคัญในการจัดการศึกษาก็คือ อัตราส่วนของครูต่อนักเรียน  ควรต้องเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดโดยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
แต่ในปัจจุบันโรงเรียนทุ่งสงวิทยามีครูเกษียณอายุราชการและมีอัตราก าลังขาดแคลนครูในบาง
สาขาวิชา 

ดังนั้นเพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานชาติ และมาตรฐาน
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องตามคุณลักษณะและ
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนจึงต้องสรรหาบุคลากรมาสนับสนุนการเรียนการสอนโดยจัดจ้างบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถมาทดแทนอัตราก าลังที่ต่ ากว่าเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้บังเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดท าโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริม เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดจ้างครูผู้สอนและบุคลากรส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เพียงพอกับความ
ต้องการของโรงเรียน 
 2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

1. จัดจ้างครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ (อังกฤษ) จ านวน  1  คน
ระหว่าง 

เดือนพฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 
2. จัดจ้างคนงาน – ภารโรง  จ านวน  5  คน 

 

ด้านคุณภาพ 
 1. สามารถจัดหาครูผู้สอน บุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาได้เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 2. ครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยาทุกคน 

 
5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันเริ่มต้นโครงการ  วันที่   1   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 วันสิ้นสุดโครงการ   วันที่  30  เดือน  เมษายน      พ.ศ. 2564 
 
6.  สถานที่ด าเนินโครงการ 
 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ต าบลควนกรด  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
80110 
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7. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 

 
ที ่

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน
โครงการ 

ระยะ 
เวลา 

สนองตาม
มาตรฐาน

สถานศึกษาข้อที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หลักฐาน 
อ้างอิง 

1. จัดจ้างครูและบุคลากร 
1.1 ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
1.2 ส ารวจความต้องการครู
และบุคลากร 
 1.3 บันทึกเสนอ 
1.4 ด าเนินการพัฒนางาน
บริหารงานบุคคล 
1.5  ประเมินผล 
1.6 สรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล 

พ.ค.63-
เม.ย.64 

ข้อที่ 13 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1-
13.2 

1,200,000  
  นางวารุณี  
จินดาวงศ ์

 

 
8. งบด าเนินงาน 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 

เรียนฟรี 
15 ปี 

ระดม
ทรัพยากร 

อ่ืนๆ 

1. จัดจ้างครูและบุคลากร 429,780 - 770,220    
รวมทั้งสิ้น 1200,000  

 
9. การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ 

เครื่องมือวัด
และประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1. จัดจ้างครูและบุคลากร 
 

1. ลูกจ้างได้รับ
ค่าจ้างครบทุกคน 
 

1.แบบประเมิน 
2. แบบนิเทศ 

นางวารุณี  จินดาวงศ์  
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                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            

                                                   (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                           ต าแหนง่  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา              
       

  

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน    
  
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  45  
ชื่อโครงการ  พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 

สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน     64,520 บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน   - บาท 
     รวม                     จ านวน     64,520 บาท 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุกัญญา ทองเพ่ิม และ คณะกรรมการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  ก.พ. 2564 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

          สถานศึกษามีหน้าที่ในการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ดังนั้น การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนจึงมีความส าคัญในการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ 
รวมถึงเป็นสื่อประสานให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  

จากหลักการดังกล่าว เห็นสมควรให้มีการจัดท าโครงการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
เพ่ือให้มีการสื่อสารที่สามารถเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของ
โรงเรียน ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา บุคลากร และ นักเรียน ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
ตลอดจนสาธารณะชน ได้รับรู้ข่าวสารด้านการจัดการศึกษา ของ โรงเรียน และเพ่ือ ประชาสัมพันธ์ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและสาธารณะชนได้ทราบอย่าง 

กว้างขวางต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์  
 

2.1  เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ  
2.2  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณชน  
2.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
2.4 เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
 1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ ร้อยละ 100 

2. โรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณชน ร้อยละ 
100 

3. โรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ร้อยละ 100 
 
3.2 ด้านคุณภาพ 
1. โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ได้ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาคี

เครือข่าย ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 ทุกคน ครูโรงเรียทุ่งสงวิทยา ผู้ปกครอง โรงเรียน
อ่ืนๆ  

และ ชุมชน 
 
5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

พ.ค.  2563 – ก.พ. 2564 
 
 
 

6.  สถานที่ด าเนินโครงการ 
 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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7.  การด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันวางแผน (Plan) 
- วางแผนโครงการที่จะน าเสนอ 
- ส ารวจข้อมูลพื้นฐานในการท าโครงการ 
- เขียนโครงการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

มี.ค. 63 นางสาว สุกัญญา 
 ทองเพ่ิม 
และ คณะกรรมการ
ด าเนินงานทุกคน 
 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสียงตามสาย 
- จัดท าตารางการกระจายเสียงเสียงตามสายประจ าวัน/
สัปดาห์/เดือน 
-จัดท ารายการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
- แจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยกระจายเสียงหรือเสียงตามสาย 

 
มี.ค. 63 - 
ม.ค. 64 

นางสาว สุทธินี 
 ทวนด า 
นาย เศณวี 
 อ่ าครอง 
และ คณะกรรมการ
ด าเนินงานทุกคน 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดท าเวบไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ 
- จัดท าและดูแลเวบไซต์และสื่อออนไลน์ของโรงเรียน เช่น 
เฟสบุ๊ค 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน โรงเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน สื่อ
ออนไลน์ เช่น เพจเฟสบุ๊ค ป้ายประชาสัมพันธ์  
- จัดระบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ในการใช้งานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

 
มี.ค. 63 - 
ม.ค. 64 

นาย อดิศร 
อินทรสุวรรณ 
นางสาว สุกัญญา 
 ทองเพ่ิม 
และ คณะกรรมการ
ด าเนินงานทุกคน 
 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
- จัดท าวีดีทัศน์แนะน าโรงเรียน 
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น ไว
นิล ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 
มี.ค. 63 - 
ม.ค. 64 

นาย พินิจ เทพมณี 
นาย กิจศักดิ์ ชูศรี 
และ คณะกรรมการ
ด าเนินงานทุกคน 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสารสนเทศเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 
- จัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ ออกเผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ เช่น 
จดหมาย แผ่นพับ เป็นต้น 
- จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ภาคเรียนละ ๑ ฉบับ และ
ประสานงานให้ Webmaster ลงข่าวสารประชาสัมพันธ์
ทางเว็ปไซต์โรงเรียน 
- เขียนและรวบรวมข่าวรายงานความเคลื่อนไหวต่าง ๆ 
- จัดตั้งกล่องรับความคิดเห็น และรวบรวมความคิดเห็น เสนอ
ต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 - ประสานงานกับบุคลากรในงาน/ฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือขอข้อมูล 
และเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ 

 
มี.ค. 63 - 
ม.ค. 64 

นาง เพ็ญศรี หนูหนอง 
นาง จิตติมา จู้ทิ่น 
และ คณะกรรมการ
ด าเนินงานทุกคน 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องประชาสัมพันธ์ 
-จัดวางอุปกรณ์ส านักงาน ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความเป็น
ระเบียบ 
- ดูแลท าความสะอาดห้องให้สะอาดเป็นระเบียบอยู่เสมอ 

มี.ค. 63 - 
ม.ค. 64 

นางสาว สุทธินี ทวนด า 
นางสาว สุกัญญา 
 ทองเพ่ิม 
และคณะกรรมการ
ด าเนินงานทุกคน 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
- ออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
- ส ารวจความเรียบร้อยของงานว่าตรงตามที่ได้วางแผนไว้
หรือไม่ และด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

ก.พ. 64 คณะกรรมการ
ด าเนินงานทุกคน 

4. ขั้นประเมินผลและรายงาน (Action) 
- สรุปผลการด าเนินงาน  และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- เก็บผลการประเมินเป็นข้อมูล  วิเคราะห์ เพ่ือประกอบการ
วางแผนครั้งต่อไป         

ก.พ. - มี.ค. 
64 

นางสาว สุกัญญา 
 ทองเพ่ิม 
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8. งบประมาณ จ านวน  64,520 บาท 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ/หมวดรายจ่าย รวม 
  ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสียงตามสาย - - 2,000 2,000 
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดท าเวบไซต์และสื่อ

ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
- 3,000 - 3,000 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ - 2,000 7,000 9,000 
4 

 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และ
สารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

- - 48,000 48,000 

5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้อง
ประชาสัมพันธ์ 

- - 2,520 2,520 

รวม 5,000 59,520 64,520 
รวมทั้งสิ้น   64,520 

 
9. รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์   
 
 

ล าดับ 
ที ่

รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ จ านวน 
(หน่วย) 

หน่วย 
(บาท) 

จ านวน 
(บาท) 

1 สายเคเบิลเครื่องเสียง 1 2,000 2,000 
2 ไวนิลประชาสัมพันธ์ 1 7,000 7,000 
3 วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน 600 80 48,000 
4 ตู้เอกสาร 4 ชั้น ลิ้นชักใส 3 200 600 
5 กระดาษ A4 3 90 270 
6 กาวลาเท็กซ์ 16 ออนซ์ 1 50 50 
7 เทปกาว 2 50 100 
8 เทปใส 2 50 100 
9 แฟ้มใส่เอกสาร 1 170 170 
10 กรรไกร 2 80 160 
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9. รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์   
 
 

ล าดับ 
ที ่

รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ จ านวน 
(หน่วย) 

หน่วย 
(บาท) 

จ านวน 
(บาท) 

11 ปากกาแดง-น้ าเงิน 1 100 100 
12 สมุดบันทึก 10 30 300 
13 น้ ายาฉีดกระจก 5,200 ซีซี 1 200 200 
14 แผ่นซีดีเปล่า PRINCO 50 แผ่น 1 320 320 
15 แฟลชไดรฟ์ 16 GB 1 150 150 

 

หมายเหตุ ค่าวัสดุสามารถถัวจ่ายทุกรายการ 
 

10. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้
ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ 

-สอบถามความพึงพอใจ -แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. โรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียนสู่
สาธารณชน  
 

-สังเกตการมีส่วนร่วมในสื่อ
ออนไลน์ 
-สอบถามการเข้าร่วมใช้บริการ
สื่อออนไลน์ 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 

3. โรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน  

-สอบถามความพึงพอใจ -แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ  

11.2 โรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณชน  
11.3 โรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
11.4 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ได้ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาคี

เครือข่าย ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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                          ลงชื่อ     สุกัญญา ทองเพ่ิม     ผู้เขียนโครงการ          
                                     (นางสาวสุกัญญา ทองเพ่ิม)                                      
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา        
                       
 
 

                                                        ลงชื่อ         สุชาติ    โรวัฒน ์        ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายสุชาติ    โรวัฒน์) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานทั่วไป    

 
 
 
 
 
 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
 
 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  46 
ชื่อโครงการ  การจัดซื้อ - จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วน 

ร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 

สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน         340,000 บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน   - บาท 

     รวม                     จ านวน         340,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
              พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 60 (8)  กล่าวถึงความส าคัญใน

การบริหารงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นของผู้เรียน  ทั้งนี้การ

บริหารงานให้เป็นไปโดยค านึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ปัจจัยน าเข้าที่

ส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กร คือ วัสดุ  อุปกรณ์  เพราะหากสถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ ที่ดี

อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ย่อมอ านวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ

การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

 การจัดระบบงานทุกงานอย่างมีระบบจะช่วยให้การขับเคลื่อนขององค์กรไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  งานพัสดุเป็นอีกงานหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มุ่งสู่เป้าหมาย  เพราะฉะนั้นการ

จัดระบบงานพัสดุให้มีระบบ  มีขั้นตอน  จะเป็นตัวช่วยให้การบริหารงานฝ่าย /งาน /กลุ่มสาระการ

เรียนรู้  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ในการบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน จ าเป็นต้องมีวัสดุครุภัณฑ์  ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการ

ให้เพียงพอ  ซึ่งจะช่วยเอ้ือต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนจะ

ช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  โรงเรียนทุ่งสง

วิทยาได้ตระหนักในเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
   1. จัดซื้อวัสดุส านักงานให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน  นักเรียน   

ครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 

 3.2 ด้านคุณภาพ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีได้ยิ่งขึ้น 

4.  การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซือ้วัสดุ ครุภัณฑ์ โรงเรียน 

ขั้นเตรียมงาน 

    1.ส ารวจความต้องการในการซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ในฝ่ายบริหารงบประมาณ 

    2. ประชุมกรรมการเขียนโครงการ 

    3. เสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ 

 

 

พฤษภาคม 63 

 

พฤษภาคม 63 

พฤษภาคม 63 

 

 

นางสุวิไล กันตังกุล 

และคณะกรรมการ 
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4.  การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นปฏิบัติงาน 

  1. ด าเนินการจัดซื้อ พัสดุและครุภัณฑ์ 

ขั้นสรุปผลและประเมินผล 

   1. ประเมินผล 

   2. สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

มิถุนายน  63 

 

มีนาคม 64 

นางสุวิไล กันตังกุล 

และคณะกรรมการ 

 
5. งบประมาณ   

จ านวน         340,000 บาท 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงานโรงเรียน - - 340,000 340,000 
รวม - - 340,000 340,000 

  
 
  6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอ

ต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   

2. ประเมินโครงการ  

1. แบบสอบถาม 

2. แบบประเมินโครงการ 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  มีวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการบริการจัดการภายในโรงเรียนอย่าง

เพียงพอ 

 2. โรงเรียนมีวัสุดครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและพร้อมใช้งานอยู่เสมอๆ 
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                          ลงชื่อ     สุวิไล   กันตังกุล     ผู้เขียนโครงการ          
                                     (นางสุวิไล   กันตังกุล)                                      
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา        
                       
 
 

                                                        ลงชื่อ         สุชาติ    โรวัฒน ์        ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายสุชาติ    โรวัฒน์) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานทั่วไป    

 
 
 
 
 
 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
 
 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  47 
ชื่อโครงการ  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วน 

ร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 

สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน         100,000 บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน   - บาท 

     รวม                     จ านวน         100,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน  และ

พัฒนาระบบการท างานของส านักงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องมีครุภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับการศึกษาและครุภัณฑ์ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา  และ
นักเรียนในโรงเรียน  ที่มีคุณภาพ  จึงต้องมีการดูแลรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ในโรง เรียนให้มี
ประสิทธิภาพที่ใช้งานได้  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่ได้
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์  

1..เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 

       3. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  -  ครุภัณฑ์ที่ช ารุดได้รับการดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ 

 3.2 ด้านคุณภาพ 

-  ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.  การด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ พฤษภาคม 63 นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์ 
2. แต่งตั้งคณะท างาน พฤษภาคม 63 นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ   
   3.1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน มิถุนายน  63  นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์ 
   3.2 ด าเนินงานซ่อมแซมตามข้ันตอน มิ.ย. 63 – มี.ค. 64  นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์ 
4. ประเมินผล 10 -20 มีนาคม 64  นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์ 
5. สรุป รายงานผล 21 -31 มีนาคม 64  นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์ 
 
5. งบประมาณ   

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 ซ่อมแซมครุภัณฑส์ านักงานโรงเรียน - - 100,000 100,000 
รวม - - 100,000 100,000 

      
6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 การบริหารงานในโรงเรียนให้เกิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   

2. ประเมินโครงการ 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบประเมินโครงการ 

2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหายให้ใช้

งานได้ดี 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   

2. ประเมินโครงการ 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบประเมินโครงการ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครุภัณฑ์ในโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  มีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  ลงชื่อ   ณัฐพันธ์  ซงากรณ์   ผู้เขียนโครงการ              

            (นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์)                                       

      ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                        

 
                                                        ลงชื่อ         สุชาติ    โรวัฒน ์        ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายสุชาติ    โรวัฒน์) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานทั่วไป    

 
 
 
 
 
 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
 
 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  48 
ชื่อโครงการ  พัฒนางานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 

สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน     95,800 บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน    -        บาท 

รวม                      จ านวน      95,800 บาท 

ผู้รับผิดชอบ  นายเศณวี  อ่ าครอง  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล  

  ในยุคปัจจุบันการเรียนรู้ได้มีการน าเอาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ที่มีความทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ  ภายใต้ความเชื่อเกี่ยวกับศักยภาพของ
เทคโนโลยีในปัจจุบันที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยในการสนับสนุน และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเข้าถึง
แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ มากมาย หรือในโลกแห่งความรู้ (World Knowledge)  ซึ่งผู้เรียนมี
ความสามารถที่จะเรียนเวลาใด  สถานที่ใด  หรือ แม้กระทั่งจะเรียนรู้กับใครก็ได้ตามความสนใจของ
นักเรียนแต่ละคน  
  ปัจจุบันการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านผู้เรียน หรือด้านการจัด
กิจกรรมเพ่ือเสริมหลักสูตรประเภทต่าง ๆ นั้น  ปัจจัยหนึ่งที่จ าเป็นต่อการจัดกิจกรรมนั้นๆ ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ก็คืออุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา  ซึ่งถึงแม้
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้มีการพัฒนาสื่อโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษาไป
แล้วหลายจุดก็ตาม  แต่ยังมีส่วนที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ือให้การด าเนินงานในด้าน
ต่างๆของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดท าโครงการขึ้นโดยมีแนวคิดในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี  เพ่ือน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการจัดการเรียนการ
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สอน และกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน  ซึ่งถือได้ว่าเป็นภารกิจในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครู
และบุคลากรของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  เพ่ือให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์และการก้าวไปสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์   
   2.1 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ ส าหรับการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
     2.2  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตส าหรับการบริหารจัดการ ตลอดจนการ
จัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกอาคารเรียน 
  
3.เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 59 คน นักเรียน จ านวน  937  
คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1  โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษา  ส าหรับการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
      3.2.2  เพ่ิมศักยภาพ และเพ่ิมความครอบคลุมพ้ืนที่ในการให้บริการด้าน
อินเตอร์เน็ตของโรงเรียน 

 
4. การด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
 1.1 วางแผนโครงการ 

 
เม.ย.63 – พ.ค. 63 

นายสุชาติ  โรวัฒน์ 
นายสันต์  จันทนะทรัพย์ 
นายเศณวี  อ่ าครอง 
 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
 2.1 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบการจัดหา
พัสดุ 
 

 
พ.ค. 63 – มิ.ย. 63 

นายสุชาติ  โรวัฒน์ 
นายสันต์  จันทนะทรัพย์ 
นายเศณวี  อ่ าครอง 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
 3.1 ติดตามและประเมินผล การจัดชื้อจัด 
จ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
 

 
พ.ค. 63 – มิ.ย. 63 

นายสุชาติ  โรวัฒน์ 
นายสันต์  จันทนะทรัพย์ 
นายเศณวี  อ่ าครอง 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง 
(Act) 
 4.1 สรุปและรายงานผล 

 
ก.พ. 64 – มี.ค. 64 

นายสุชาติ  โรวัฒน์ 
นายสันต์  จันทนะทรัพย์ 
นายเศณวี  อ่ าครอง 

5. ขั้นเรียนรู้ (Learnimg) 
 5.1 เรียนรู้เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งาน 
การแก้ไขปัญหา 
 

 
ก.ค. 63 – ส.ค. 63 

นายสุชาติ  โรวัฒน์ 
นายสันต์  จันทนะทรัพย์ 
นายเศณวี  อ่ าครอง 

6. ขั้นบูรณาการ (Integration) 
  6.1 น าความรู้ที่มีไปแนะน ากับครูและ
บุคลากรในโรงเรียน 
 

 
ก.ค. 63 – ม.ค. 64 

นายสุชาติ  โรวัฒน์ 
นายสันต์  จันทนะทรัพย์ 
นายเศณวี  อ่ าครอง 

 
   5. งบประมาณ จ านวน   95,800บาท 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการ
ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ 

- - 43,800 43,800 

2 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตส าหรับการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ 

- 52,000 - 52,000 

รวม - 52,000 43,800 95,800 
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6. การติดตามประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 

2. 

มีวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ไว้บริการแก่ครู
และนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
ครูและนักเรียนสามารถใช้งานระบบ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมพ้ืนที่
ทุกอาคารเรียน 

ส ารวจ/ตรวจสอบ 
สอบถาม 
การสังเกต 

แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 

 
7. รายละเอียดงบประมาณการใช้จ่ายในแต่ละโครงการ/งาน 
 

7.1 กิจกรรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ 
 

ล าดับที่ รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
จ านวน 

(หน่วย) 

หน่วย 

(บาท) 

จ านวน 

(บาท) 

1. ล าโพงแบบแขวน 6 ตัว 2,600 15,600 

2. เครื่องขยายเสียง 1 ตัว 13,000 13,000 

3. สายล าโพง 100  เมตร 25 2,500 

4 สายไมค์โครโฟน 30 เมตร 30 900 

5. ตู้ wall rack  1 ตู้ 3,000 3,000 

6. หัวแจ๊ค xlr ผู้ 3 ตัว 100 300 

7. หัวแจ๊ค xlr เมีย 3 ตัว 100 300 

8. ไดนามิคไมค์โครโฟน 1 ตัว 1,500 1,500 

9. ไมค์ลอยมือถือคู่+ปรับความถี่ 1 ชุด 6,700 6,700 

รวมทั้งสิ้น (สี่หม่ืนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 43,800 
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7.2  กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตส าหรับการบริหารจัดการและ 
การเรียนรู ้
ล าดับ 

ที ่
รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ 

จ านวน 

(หน่วย) 

หน่วย 

(บาท) 

จ านวน 

(บาท) 

1. ค่าจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 
(ติดตั้งเพ่ิมเติม 6 จุด / ย้ายอุปกรณ์ 1 จุด) 

1  52,000 52,000 

รวม (ห้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 52,000 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 โรงเรียนมีอุปกรณ์โสตฯที่มีความพร้อมส าหรับการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ  
7.2 โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกอาคารเรียน 
7.3 โรงเรียนมีความพร้อมในการให้บริการด้านสถานที่กับชุมชน 

 
                          ลงชื่อ     เศณวี    อ่ าครอง     ผู้เขียนโครงการ          
                                     (นายเศณว ี   อ่ าครอง)                                      
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา        
 
 

                                                        ลงชื่อ         สุชาติ    โรวัฒน ์        ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายสุชาติ    โรวัฒน์) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานทั่วไป    

 
 
 
 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  49 
ชื่อโครงการ                 พัฒนางานสารบรรณ 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 

สถานศึกษา 
งบประมาณทั้งสิ้น          เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน   10,000 บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน          -   บาท 
        รวม                      จ านวน  10,000          บาท 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนิภาพร    ภักดีชน 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 – มี.ค. 2564 
............................................................................................................................. ........................  
 

1. หลักการและเหตุผล 

 การด าเนินงานในปัจจุบัน งานด้านสารบรรณมีบทบาทในการด าเนินงานของฝ่ายและบุคคล
ในฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้งานสารบรรณมีคุณภาพ จึงต้องมีการวางแผนการด าเนินการจัดเก็บเอกสารให้
เป็นระบบ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือที่จะให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้  

 งานสารบรรณ  เป็นงานที่ช่วยสนับสนุน  ส่งเสริมและให้บริหารในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในทุกด้าน  ซึ่งท าให้การศึกษาพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนางาน
สารบรรณนั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ในการด าเนินงาน เพ่ือให้การบริหารงานของ
โรงเรียนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีความคล่องตัวในการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลต่อองค์กร  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จึงเล็งเห็นความส าคัญ จึงได้ด าเนินการตามโครงการนี้
ขึ้นมา เพ่ือที่จะจัดรูปแบบของเอกสารที่มีความส าคัญไว้อย่างเป็นระบบ และสามารถสืบค้นและหา
ข้อมูลได้ถูกต้องและรวดเร็ว 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือพัฒนาระบบสารบรรณให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2.2  เพ่ือการจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้องเป็นระบบ 
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 2.3 เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอในการให้บริการ 
 2.4 เพ่ือพัฒนางานสารบรรณ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว ในการให้บริการ 
 
3. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ  
   1.  งานสารบรรณ มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการด าเนินงานที่เพียงพอ สามารถจัดท า
เอกสารของทางราชการได้อย่างครบถ้วน 

2.  โรงเรียนมีการจัดเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่สามารถสืบค้นได้สะดวกและรวดเร็ว 
 เชิงคุณภาพ  

- งานสารบรรณมีการพัฒนางานอย่างมีคุณภาพ   
 
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมเอกสารงานสารบรรณ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมเอกสารงานสารบรรณ 
1. ข้ันเตรียม 
1.1 ประชุมปรึกษาหารือ 

1.2 เสนอโครงการ 

1.3    ขออนุมัติโครงการ 

 
 

พ.ค. 63 
 

 

 
 

นางลมัย รัตนมณี 
 

2. ข้ันด าเนินการ 
    2.1  จัดซื้อวัสด-ุอุปกรณ์ 

มิ.ย. 63 
 

นางลมัย รัตนมณี 

3. ขั้นประเมินผล 
3.1  แบบประเมินผลกิจกรรม 
3.2 รายงานผลการด าเนินการ 

ก.ค. 63 
 

นางลมัย รัตนมณี 

 
5. งบประมาณ  
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรม เอกสารงานสารบรรณ -  - 10,000 10,000 
รวม - -   10,000 10,000 
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6. การติดตามและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 - การจัดท าเอกสารงานสารบรรณ 

- ประสิทธิภาพของงานสารบรรณ 
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานสารบรรณ 

- แบบรายงานผลโครงการ 
  

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1  งานสารบรรณมีประสิทธิภาพในการให้บริการมากยิ่งขึ้น 
 8.2  งานด้านธุรการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นระบบ และมีมาตรฐาน 

 
 
  ลงชื่อ   นิภาพร   ภักดีชน   ผู้เขียนโครงการ              

            (นางสาวนิภาพร   ภักดีชน)                                       

      ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                        

 
                                                        ลงชื่อ         สุชาติ    โรวัฒน ์        ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายสุชาติ    โรวัฒน์) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานทั่วไป    

 
 
 
 
 
 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
 
 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  50 
ชื่อโครงการ  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
แผนงานงบประมาณ     สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินนอกงบประมาณ จ านวน      10,000  บาท  

รวม                      จ านวน         10,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบ  นางณิชกมล รัตนพันธ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
............................................................................................................................. ........................  
1. หลักการและเหตุผล 
 ในสภาพสังคมและทุกประเภทเยาวชนเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญท่ีสุดความเป็นอยู่ที่ดี
ความรู้ความสามารถและพละก าลังของเยาวชน  จะเป็นตัวก าหนดอนาคตของโลกประเทศเมืองและ
หมู่บ้านดังนั้นเพื่อให้เยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพจึงควรได้รับการคุ้มครองป้องกันดูแลเอาใจใส่
ทั้งทางสุขภาพและอารมณ์ซึ่งจะท าให้สามารถเล่าเรียน  และปรับตับเข้ากับสังคมปัจจุบันได้อย่าง
เต็มที่ 
 สภาวะสุภาพดีคือสิ่งที่ประชาชนเป็นผู้สร้างข้ึนภายใต้สิ่งแวดล้อมต่างๆที่อาศัยอยู่ใน
ชีวิตประจ าวันได้แก่สถานที่ศึกษาเล่าเรียนท างานเล่นและรักสภาวะสุขภาพที่ดีเกิดจากการดูแล
สุขภาพตนเองและผู้อ่ืนสามารถตัดสินใจและควบคุมสภาวการณ์ต่างๆในชีวิตประกอบกับสังคมที่อยู่
อาศัยมีสภาวะที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีของสมาชิกในสังคมทุกคน 
 โรงเรียนนับเป็นสถานที่ที่สามารถส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่เยาวชนครอบครัวบุคลากรของ
โรงเรียนและสมาชิกในชุมชนการศึกษาและสุขภาพมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นเสมือนแต่ละ
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ด้านของเหรียญเดียวกันดังนั้นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นอยู่อย่างมี
สุขภาพดีไม่เพียงแต่นักเรียนเท่านั้นแต่เพ่ือชุมชนทั้งมวลการลงทุนในงานด้านอนามัยจึงเป็นการ
ลงทุนที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนอย่างไม่สิ้นสุดโรงเรียนทุ่งสงวิทยา มีความตระหนักถึงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้านสุขภาพร่างกาย เพราะถ้าสุขภาพดี การเรียน การรับรู้ และมีความสุขในสังคมซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๑ นักเรียนมีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพ  โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจึงได้จัดท า
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

3. เพื่อให้สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและสภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง  
 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครูกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 5. เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ ร้อยละ 85 
 2. ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพตามเกณฑ์ร้อยละ 85 
 3. ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด และสภาวะเสี่ยงตามความรุนแรง โรคภัย  

    อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ร้อยละ 85 
 4. ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ เพื่อน ครู กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  

โรงเรียนร้อยละ 85 
5. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืนร้อยละ  85 
6. ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา/

นันทนาการตามจินตนาการ  ร้อยละ  85 
 

เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
 2. ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพตามเกณฑ์ 
 3. ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่วเสพติด และสภาวะเสี่ยงตามความรุนแรง โรคภัย  

    อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  
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 4. ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ เพื่อน ครู กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
6. ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา/

นันทนาการตามจินตนาการ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
         นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาทุกคน 
 
5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
  
6.  สถานที่ด าเนินโครงการ 
 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 
7. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 เฝ้าระวังภาวการณ์
เจริญเติบโต 

 มี.ค. 2563 – 
     มี.ค. 2564 

นางณิชกมล รัตนพันธ์ 
ครูที่ปรึกษา 

กิจกรรมที่ 2  ตรวจสุขภาพของตนเอง 
พร้อมบันทึกการตรวจสุขภาพ 

 นางณิชกมล  รัตนพันธ์  
ครูที่ปรึกษา 

กิจกรรมที่ 3  ชมรม อย.น้อย   นางจิรนันท์  แซมมงคล 
กิจกรรมที่ 4  ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน    น.ส. สุกัญญา ทองเพ่ิม 
กิจกรรมที่ 5 มุมเพ่ือนใจวัยรุ่น  ครูแนะแนว 
กิจกรรมที่ 6 ปฐมพยาบาล  นางเพ็ญศรี  หนูหนอง 
กิจกรรมที่ 7 เฝ้าระวังไข้เลือดออกและ
โรคติดต่อ 

 นายสุชาติ  โรวัฒน์ 
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8.    กิจกรรมขั้นตอนด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน
(plan) 

- วางแผนโครงการที่จะน าเสนอ 
- ส ารวจข้อมูลพื้นฐานในการท าโครงการ 
- ส ารวจนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
- เขียนโครงการ 
- เสนอโครงการ 

พ.ค. 63 นางณิชกมล  
รัตนพันธ์ 

2.ด าเนินการ
(Do) 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษา 
พลานามัย 
- จัดท าแบบการเรียนรู้ 
- ด าเนินกิจกรรมเรียนรู้ตามแบบ 
- จัดเวลาในการท ากิจกรรมออกก าลังกาย 
- จัดกิจกรรมจัดสมรรถภาพทางกายพร้อมให้  
สุขศึกษาในกรณีท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 

พ.ค. 63 - เม.ย.
64 

 

นางปรียา   
บุญให้ผล 

2. กิจกรรมเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโต 
- จัดให้มีการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพของตนเอง พร้อม
บันทึกการตรวจสุขภาพ 
- ให้ความรู้ และสุขศึกษาแก่นักเรียนที่มี
ภาวะการเจริญเติบโตไม่ผ่านเกณฑ์แก่
นักเรียน  ที่มีปัญหาสุขภาพ 

พ.ค. 63 – เม.ย.
64 

 นางณิชกมล   
รัตนพันธ์ 
 ครูที่ปรึกษา 

3. กิจกรรมชมรม อย.น้อย 
- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนแกน
น า 
    - กิจกรรมเฝ้าระวังด้วยการตรวจสาร
ปนเปื้อนในโรงอาหารของโรงเรียน และ
ร้านค้าในชุมชน 
    - จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การคุ้มครอง 
ผู้บริโภคด้วยนิทรรศการ เสียงตามสาย 
เอกสารบริเวณโรงเรียนและชุมชน 

พ.ค. 63 - เม.ย.
64 

 

นางจีรนันท์  
แซมมงคล 
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8.    กิจกรรมขั้นตอนด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 

   4. กิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 
- ให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมเรื่องพิษภัยของยาเสพติด
นักเรียนแกนน า 
- สร้างความตระหนักด้วยการฝึกทักษะการปฏิเสธ 
- เข้าค่ายแก่นน าต่อต้านยาเสพติด 
- พฤติกรรมเสี่ยง 
- กิจกรรมรณรงค์เนื่องในสัปดาห์การงดสูบบุหรี่โลก
,สัปดาห์ยาเสพติดสากล , สัปดาห์เอดส์โลก 
- กิจกรรมสร้างทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อความเป็นหนึ่ง
ไม่พึงยาเสพติด , เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียน 
-ชุมนุม To  be  Number One 

พ.ค. 63 - 
เม.ย.64 
 

น.ส. สุกัญญา  
ทองเพ่ิม 

 

5. กิจกรรมมุมเพื่อนใจวัยรุ่น 
- ให้ความรู้แก่นักเรียนแกนน าเรื่องการให้  ค าปรึกษา 
- ให้ค าปรึกษารับฟัง พูดคุยกับนักเรียนที่มาขอ  ค าปรึกษา 
- จัดกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพบปัญหา 

พ.ค. 63 - 
เม.ย.64 

 

ครูแนะแนว 

6. กิจกรรมปฐมพยาบาล 
- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล 
- ให้การปฐมพยาบาลในกรณีนักเรียนและ 
ครูเจ็บป่วย พร้อมส่งต่อเมื่อรุนแรง 
- กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ 

พ.ค. 63 - 
เม.ย.64 
 

นางเพ็ญศรี   

หนูหนอง  

 7. กิจกรรมเฝ้าระวังไข้เลือดออกและโรคติดต่อ 
- กิจกรรมจัดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  ตามหลัก
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมรักษ์โรงเรียน 
- กิจกรรมท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
- ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ 

พ.ค. 63 - 
เม.ย.64 
 

นายสุชาติ   

โรวัฒน ์
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8.    กิจกรรมขั้นตอนด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 

3.ตรวจสอบ
(Check) 

ออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินการ 

เมษายน 2564 นางณิชกมล  
รัตนพันธ์ 

4.ประเมินผล
และรายงาน
(Action) 

1. สรุปผลการด าเนินงาน  และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. เก็บผลการประเมินเป็นข้อมูล  
วิเคราะห์ เพ่ือประกอบการวางแผน
ครั้งต่อไป         

เมษายน  2564   นางณิชกมล  
รัตนพันธ์ 

 
8. งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงิน 

นอก 
งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้ 
สอย 

วัส 
ดุ 

รวม 

1. กิจกรรมที่ 1 เฝ้าระวังภาวการณ์
เจริญเติบโต 

- - - - 10,000 10,000 

 กิจกรรมที่ 2  ตรวจสุขภาพของ
ตนเอง พร้อมบันทึกการตรวจ
สุขภาพ 

      

 กิจกรรมที่ 3  ชมรม อย.น้อย       
 กิจกรรมที่ 4  ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน       
 กิจกรรมที่ 5 มุมเพ่ือนใจวัยรุ่น       
 กิจกรรมที่ 6 ปฐมพยาบาล       
 กิจกรรมที่ 7 เฝ้าระวังไข้เลือดออก

และโรคติดต่อ 
      

รวม   10,000 10,000 
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9. การติดตามประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ  
2. ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพตามเกณฑ์  
3. ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจาก   สิ่งเสพติด 
และสภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง ของโรคภัย  
4. นักเรียนมีสุขภาพจิตดี  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพ่ือน ครู กล้าแสดงออก 

 

1. สังเกต, สอบถาม 
2. ชั่งน้ าหนัก วัด
ส่วนสูง 
3. ทดสอบ
สมรรถภาพ 
4. สอบถาม 
5. ตรวจปัสสาวะ 

 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต 
3. เกณฑ์มาตรฐาน 
4. เกณฑ์ทดสอบ
สมรรถภาพ 
5. แบบสอบถาม 
6. แบบตรวจ
สมรรถภาพ 

5. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
6. ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 

  

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
2. ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพ ตามเกณฑ์  
3. ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจาก   สิ่งเสพติด และสภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง ของ

โรคภัย  
4.  ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดี  มีมนุษย์สัมพันธ์    ที่ดีต่อเพ่ือน ครู กล้าแสดงออก 
5. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
6. ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา/

นันทนาการตามจินตนาการ 
 
 
                          ลงชื่อ    ณิชกมล   รัตนพันธ์     ผู้เขียนโครงการ          
                                     (นางณิชกมล   รัตนพันธ์)                                      
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา        
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                                                        ลงชื่อ         สุชาติ    โรวัฒน ์        ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายสุชาติ    โรวัฒน์) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานทั่วไป    

 
 
 
 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  51 
ชื่อโครงการ  พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ 

สิ่งแวดลอม  
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบ
วงจรคุณภาพแบบบูรณาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วน 
ร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
สถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน  591,712 บาท 

     รวม                     จ านวน     591,712 บาท 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 – มี.ค. 2564 
.................................................................................................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 
4 ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้
ทุก เวลา ส่ ง เสริมการด า เนินงาน และการจัดตั้ งแหล่ งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ                       
การประเมินผลผู้เรียน ให้สถานศึกษาพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม และพัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม
ให้มีความพร้อม ความสมบูรณ์ สะดวก ปลอดภัย รวมทั้งดูแล ติดตาม ในเรื่องสาธารณูปโภคให้ดีมี
ประสิทธิภาพใช้ได้เป็นปัจจุบัน เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักสวยรักงาม ครูมีสถานที่ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ เพียงพอ โรงเรียนมีสถานที่ที่สวยงาม ร่มรื่น สะดวก เหมาะส าหรับบริการชุมชน และไว้ให้
ทุกฝ่ายช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสืบต่อไป 
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สถานศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การพัฒนาภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้เ อ้ือต่อการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร จัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียนโดยมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
ปลอดภัย  มีกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน โดยให้ครู นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
เนื่องจากอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน อยู่ในสภาพช ารุดทรุดโทรม 
สมควรได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี จึงได้จัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และควา 

ปลอดภัย 

  2.2  เพ่ือให้โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ 

ปลอดภัย 

2.3 เพ่ือให้บริการนักเรียน บุคลากรในรงเรียน และชุมชน 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความปลอดภัยและพึงพอใจในการใช้บริการ 

ด้านคุณภาพ 

โรงเรียนจัดหา จัดสร้าง ปรับปรุงบรรยากาศ อาคารเรียน และสิ่งแวดล้อมให้มี 
ความพร้อม ความสะดวก ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4.  การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียนและ                  
อาคารประกอบ 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 
นายสุชาติ  โรวัฒน์ 

2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน และ                  
อาคารประกอบ 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 
นายสุชาติ  โรวัฒน์ 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน ภายใน
โรงเรียน ลานพระพุทธรูป และศาล                   
พระภูมิ 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 
นายสุชาติ  โรวัฒน์ 
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4.  การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

4 ปรับปรุงห้องเรียน/ ห้องพิเศษ / พ.ค. 63 – มี.ค. 64 นายสุชาติ  โรวัฒน์ 
5 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต  

อาคารเรียน 1 
พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

นายสุชาติ  โรวัฒน ์

6 ปรับปรุงติดตั้งระบบน าดื่มใหม่ 2 จุด อ.1 
และ อ.3 ปรับปรุง 2 จุด อ.2 และหน้า
โรงอาหาร 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 
นายสุชาติ  โรวัฒน์ 

7 ปรับปรุงติดตั้งพัดลมในห้องเรียน พ.ค. 63 – มี.ค. 64 นายสุชาติ  โรวัฒน์ 
8 งานอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น พ.ค. 63 – มี.ค. 64 นายสุชาติ  โรวัฒน์ 
 
5. งบประมาณ   จ านวน 591,712 บาท 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 ปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียนและ                  
อาคารประกอบ 

- - 150,000 150,000 

2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน และ                  
อาคารประกอบ 

- - 30,000 30,000 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน ภายใน
โรงเรียน ลานพระพุทธรูป และศาล                   
พระภูมิ 

- - 50,000 50,000 

4 ปรับปรุงห้องเรียน/ ห้องพิเศษ / - - 50,000 50,000 
5 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต  

อาคารเรียน 1 
- - 40,000 40,000 

6 ปรับปรุงติดตั้งระบบน าดื่มใหม่ 2 จุด อ.1 
และ อ.3 ปรับปรุง 2 จุด อ.2 และหน้าโรง
อาหาร 

- - 181,712 181,712 

7 ปรับปรุงติดตั้งพัดลมในห้องเรียน  - - 90,000 90,000 

รวม 591,712 
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6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ

ต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
สอบถาม แบบสอบถาม 

2 ร้อยละ 80 โรงเรียนมีอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมี
ความปลอดภัย 

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย 

7.2 เป็นสถานที่ให้บริการนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชน              
 
                                                        ลงชื่อ         สุชาติ    โรวัฒน ์        ผู้เขยีนโครงการ 
                     (นายสุชาติ    โรวัฒน์) 
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา        
 
 
 

                                                        ลงชื่อ         สุชาติ    โรวัฒน ์        ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายสุชาติ    โรวัฒน์) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานทั่วไป    

 
 
 
 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  52 
ชื่อโครงการ  โรงเรียนปลอดขยะ 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ 

สิ่งแวดลอม  
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบ
วงจรคุณภาพแบบบูรณาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วน 
ร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
สถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน   40,000  บาท 

     รวม                     จ านวน   40,000           บาท 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 – มี.ค. 2564 
.................................................................................................................................................... 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้
ด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับ
สนับการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ด าเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และน ากลับมาใช้ประโยชน์ การ
รวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง ปลูกจิตส านึกการลด คัดแยก และน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่
ผู้เรียน เพ่ือมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง และขยายผลต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิลต่อไป 
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 โรงเรียนจึงด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ขึ้น เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเป็นแนวคิดการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง ลดการเกิดขยะ การท าขยะให้เหลือน้อย
ที่สุด 
 2.2 เพ่ือจัดการขยะที่เหลืออย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ 
 2.3 เพ่ือกระตุ้น รณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางในการลด
ปริมาณขยะ การแยกขยะและการน าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูก
วิธี ให้กับนักเรียน 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
956 คน ครูและบุคลากร  จ านวน 62 คน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา มีพฤติกรรม ดังนี้ 
 -  นักเรียนลดการใช้ทรัพยากร 
 -  นักเรียนรู้จักแยกประเภทของขยะ 

-  นักเรียนรู้จักวิธีการก าจัดขยะท่ีถูกวิธี 
 -  นักเรียนน าขยะที่เหลือใช้กลับมาท าให้เกิดประโยชน์ 
 
4.  การด าเนินงาน 
 4.1 ขั้นเตรียมการ 
  4.1.1 โรงเรียนส ารวจสถานที่ภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาส่งเสริมการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
  4.1.2 ประชุมครู เพ่ือก าหนดแนวทาง 
  4.1.3 น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 4.2 ขั้นตอนด าเนินงาน 
  4.2.1 แต่งตั้งคระกรรมการด าเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
  4.2.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 
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  4.2.3 ประชุมคระกรรมการด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อร่วมกันวางแผน 
และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  4.2.4 ด าเนินตามแผนงานที่วางไว้ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
  กิจกรรมที่ 1 การลด การใช้ซ้ า การคัดแยกน ากลับมาใช้ประโยชน์ ได้แก่ กิจกรรม
เผยแพร่ความรู้โรงเรียนปลอดขยะ การอบรมการแยกขยะ กิจกรรมโรงเรียนปลอดขวดพลาสติก 
กิจกรรมการใช้กระดาษ ๒ หน้า กิจกรรมงานธุรการไร้กระดาษ การใช้ถุงผ้าทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน
แทนถุงพลาสติก   
  กิจกรรมที่ 2 การจัดการขยะอินทรีย์ ได้แก่ กิจกรรมท าปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษ
อาหาร กิจกรรมธนาคารใบไม้ในโรงเรียน กิจกรรมคัดแยกขยะ   
  กิจกรรมที่ 3 การจัดการขยะรีไซเคิล ได้แก่ กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จาก
เศษวัสดุเหลือใช้  กิจกรรมส่งเสริมต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การประกวดวาดภาพ 
ประกวดแต่งค าขวัญเกี่ยวกับการรณรงค์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการรณรงค์เก็บขยะในโรงเรียนและ
ชุมชน 
  กิจกรรมที่ 4 การส่งต่อขยะอันตราย ได้แก่ .จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องขยะอันตราย  
จัดกิจกรรมการเรียน การสอนแบบบูรณาการ  ให้ความรู้ เรื่องมาตรการ และพลังงานอย่างคุ้มค่า 
 
5. งบประมาณ   

จ านวน   40,000 บาท 
 
6. การติดตามประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 โ ร ง เ รี ยนมี อ าคารสถานที่ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2 ร้อยละ 80 โรงเรียนมีอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูและนักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจัดการขยะ 
 7.2 โรงเรียนมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

7.3 นักเรียนมีรายได้เสริมจากกิจกรรมการแยกขยะ 
 7.4 สภาพแวดล้อมในโรงเรียนดีขึ้น ไม่มีมลพิษสิ่งแวดล้อม 
 
 
                                                        ลงชื่อ         สุชาติ    โรวัฒน ์        ผู้เขยีนโครงการ 
                     (นายสุชาติ    โรวัฒน์) 
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา        
 
 

                                                        ลงชื่อ         สุชาติ    โรวัฒน ์        ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายสุชาติ    โรวัฒน์) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานทั่วไป    

 
 
 
 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  53 
ชื่อโครงการ  โรงเรียนสถานศึกษาปลอดภัย 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม  
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบ
วงจรคุณภาพแบบบูรณาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วน 
ร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
สถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน   30,000  บาท 

     รวม                     จ านวน   30,000           บาท 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 – มี.ค. 2564 
.................................................................................................................................................... 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยในภาวะปัจจุบันนี้มีเหตุการณ์ หรือภาวะที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ไม่ตั้งใจเป็นผลให้เกิด
ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน เป็นอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจและอาจท าให้สูญเสียชีวิตได้ ฝ่าย
บริหารทั่วไป จึงได้มีการจัดท าโครงการสถานศึกษาปลอดภัยขึ้น เพ่ือเป็นการให้ความรู้แก่บุคลากร
และนักเรียน ตลอดจนมีการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆให้มีความปลอดภัย 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติภัยและปัญหาทางเพศ 
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     2.2 เพ่ือให้สถานศึกษามีการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย ความสะอาด การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนตลอดจนผู้เรียนมีความปลอดภัยจากอันตรายและมลภาวะ
ต่างๆ 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
956 คน ครูและบุคลากร  จ านวน 62 คน เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
     3.2.2 สถานศึกษามีการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย ความสะอาด การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนตลอดจนผู้เรียนมีความปลอดภัยจากอันตรายและมลภาวะ
ต่างๆ 
 

4.  การด าเนินงาน 
 4.1 ขั้นเตรียมการ 
  4.1.1 โรงเรียนส ารวจสถานที่ภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาส่งเสริมการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนสถานศึกษาปลอดภัย 
  4.1.2 ประชุมครู เพื่อก าหนดแนวทาง 
  4.1.3 น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 4.2 ขั้นตอนด าเนินงาน 
  4.2.1 แต่งตั้งคระกรรมการด าเนินงานโครงการโรงเรียน 
  4.2.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสถานศึกษาปลอดภัย 
  4.2.3 ประชุมคระกรรมการด าเนินโครงการโรงเรียนสถานศึกษาปลอดภัย เพื่อ
ร่วมกันวางแผน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   
5. งบประมาณ 
 จ านวน   30,000 บาท 
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6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ

การจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2 ร้ อยละ  80  โ ร ง เ รี ยนมี อ าคารสถานที่ แ ละ

สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ

ปลอดภัย 

สอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติภัยและปัญหาทางเพศ 
     2.2 สถานศึกษามีการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย ความสะอาด การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนตลอดจนผู้เรียนมีความปลอดภัยจากอันตรายและมลภาวะต่าง ๆ 
 
                                                        ลงชื่อ         สุชาติ    โรวัฒน ์        ผู้เขยีนโครงการ 
                     (นายสุชาติ    โรวัฒน์) 
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา        
 
 

                                                        ลงชื่อ         สุชาติ    โรวัฒน ์        ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายสุชาติ    โรวัฒน์) 

                ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                          กลุ่มบรหิารงานทัว่ไป    

 
 
 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  54 
ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน 
แผนงานงบประมาณ     สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง    

กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่   1  คุณภาพของผู้เรียน     
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน   47,500  บาท 

     รวม                     จ านวน   47,500  บาท 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
          การพัฒนาประเทศยุคโลกาภิวัฒน์  คุณภาพของคนมีความส าคัญยิ่ง  โดยเฉพาะ  “เด็ก”  มี
ความส าคัญที่สุด  เพราะการสร้างคนให้มีคุณภาพ  ต้องด าเนินอย่างถูกต้องเหมาะสมและต่อเนื่องใน
แต่ละวัย  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตและการเรียนรู้ตลอดเวลา  เป็นไปตามลักษณะ
ของการเรียนรู้  การจัดประสบการณ์ท าให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  
และสติปัญญา 
 ฝ่ายกิจการนักเรียนมีบทบาทส าคัญยิ่งในการดูแล  แนะน า  สั่งสอน  ฝึกฝน  กล่อมเกลา  
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ เหมาะสม เพ่ือให้เด็กเติบโตเป็นมนุษย์เต็มตั วทั้งด้านความคิด  
ความสามารถ  และมีความสุข สามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติและปัจจัยส าคัญคือ
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การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก  จึง
ได้จัดท าโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียนขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือบริหารงานตามโครงสร้างของฝ่ายกิจการนักเรียน 
2.  เพ่ือให้มีอุปกรณ์ใช้ในหน่วยงานได้ครบถ้วน 
3.  เพ่ือจัดอุปกรณ์ในการท าเอกสารต่าง ๆ ของงานในฝ่ายกิจการนักเรียน 
4.  เพ่ือวางแผนการด าเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
5.  เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตามและส่งเสริมการด าเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียนให้เป็นไป

ตามแผนงานที่ก าหนด  
6.  เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
-   นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา   ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพที่
เป็นจริง   เข้าร่วมโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

3.2 ด้านคุณภาพ 
1.  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่ 

สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา 
2.  สัมพันธภาพระหว่างครู   นักเรียน   เป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
3.  นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์  รู้จักตนเอง  และสามารถควบคุมตนเองได้  

 
4.  การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 สัมพันธ์ชุมชน พ.ค.2563– มี.ค.2564 นายวิฑูรย์  ชุมข า 
กิจกรรมที่ 2 งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน 

พ.ย.2563 - มี.ค.2564 นายสุชาติ  โรวัฒน์ 
นางสาวสุทธินี    ทวนด า 
นายเศณวี   อ่ าครอง 
คณะกรรมการ 
สภานักเรียน 

กิจกรรมที่ 3 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับงาน
กิจการนักเรียน 

พฤษภาคม 2563-
กรกฏาคม 2563 

นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ 
นางสาวสุทธินี    ทวนด า 
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5. งบประมาณ     47,500     บาท 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 สัมพันธ์ชุมชน -   8,000 -    8,000 
2 กิจกรรมที่ 2 งานส่งเสริม

ประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
- 10,000 1,500 11,500 

3 
 
4 

กิจกรรมที่ 3 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ส าหรับงานกิจการนักเรียน 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์pcกับ พริ้นเตอร์ 1 
ชุด 

- - 8,000 8,000 
 

20,000 

 รวม  
- 

9,500 47,500 

 
6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 นักเรียน ครูและบุคลากรได้เข้าร่วม
กิจกรรมในสังคมได้รู้จักการอยู่
ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

การประเมินกิจกรรม 
การสังเกต 
การสอบถาม 
การรายงานสรุปกิจกรรม 

แบบประเมินกิจกรรม 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
แบบรายงานสรุปกิจกรรม 

2 นักเรียนแกนน ามีความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันในโรงเรียน 

การประเมินกิจกรรม 
การสังเกต 
การสอบถาม 
การรายงานสรุปกิจกรรม 

แบบประเมินกิจกรรม 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
แบบรายงานสรุปกิจกรรม 

3 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการจัดท า
เอกสารและด าเนินงานกิจการ
นักเรียน 

การส ารวจ 
การสอบถาม 
การรายงานสรุปกิจกรรม 

แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 
แบบรายงานสรุปกิจกรรม 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนสามารถด าเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 

                                                        ลงชื่อ         สุทธินี   ทวนด า         ผู้เขียนโครงการ 
                     (นางสาวสุทธินี  ทวนด า) 
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา        

 
 

  ลงชื่อ   วิฑูรย์  ชุมข า  ผู้เสนอโครงการ              

                (นายวิฑูรย์  ชุมข า)                                       

  ต าแหน่ง  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 

        กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน       

 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  55 
ชื่อโครงการ               พัฒนาทักษะกีฬาและพัฒนาสุขภาพนักเรียน 
แผนงานงบประมาณ     สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง    

กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม  
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบ 
วงจรคุณภาพแบบบูรณาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วมใน 
การบริหารจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่   1  คุณภาพของผู้เรียน     
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน         270,000 บาท 

รวม                      จ านวน         270,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ  นางปรียา  บุญให้ผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
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1. หลักการและเหตุผล 

 สุขภาพถือเป็นเรื่องส าคัญส าหรับการด ารงชีวิต  เหมือนกับค าขวัญที่  “ สุขภาพดีไม่มีขาย  

ถ้าอยากได้  ต้องออกก าลังกาย ”การออกก าลังกายท าให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงส่งผลให้มีโอกาสใน

ทุกเรื่อง ไม่ว่าเรื่องการเรียน การงาน และความเป็นอยู่อย่างมีความสุขในสังคม ดังนั้นการเล่นกีฬา

หรือการออกก าลังกายเป็นประจ าท าให้สุขภาพดีมีความสุขการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สุข

ศึกษาและพลศึกษาจะเป็นตัวช่วยส่งเสริม  ปลูกฝัง  ให้เยาวชนรักการออกก าลังกาย  และออกก าลัง

กายอย่างถูกวิธี และเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ให้รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

รู้จักวางแผนการท างาน ส่งเสริมให้เป็นคนมีระเบียบวินัยให้รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ดังนั้นเพื่อให้บรรลุ

ถึงหลักการดังกล่าว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา  และ

ต้องได้รับการสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์อย่างเพียงพอ นักเรียนได้รับความสะดวกในการฝึกทักษะและ

ประสบการณ์อย่างทั่วถึง 

 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา 
 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

3. เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีในหมู่คณะ 
4. เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
 

3. เป้าหมาย  

 3.1 ด้านปริมาณ 
       1) นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาจ านวน 900 คนมีอุปกรณ์กีฬาเล่นอย่างเพียงพอ 

 

3.2 ด้านคุณภาพ 

                  1) นักเรียนมีความรู้ ทักษะ สมรรถภาพ คุณธรรม ในสาระการเรียนรู้สาระสุขศึกษา
และ พลศึกษา 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ) 

 วันเริ่มต้นโครงการ  พฤษภาคม  2563  วันสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2564 
 

6. สถานที่ด าเนินโครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

 

7. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรมที่ 1 แข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 1 แข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียน 
1. วางแผน (plan) 

1.2 เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

     1.2  เชิญครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและ พลศึกษา
ประชุมวางแผนเพื่อด าเนินการตามโครงการ 

 
พฤษภาคม  2563 

 

 
สมาชิกในกลุ่มสาระฯ 

2. ด าเนินการ (Do) 
    2.1กิจกรรมแข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียน 

กรกฎาคม 
2563 

ครูปรียา              

3. ตรวจสอบ (Check) 
    3.1  สังเกต  
    3.2  ตอบแบบสอบถาม 

 สมาชิกในกลุ่มสาระฯ 

4. ประเมินผลและรายงาน (Action) 
    4.1  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

มีนาคม  2564 สมาชิกในกลุ่มสาระฯ 
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7. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรมที่ 2 แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 2 แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 
1. วางแผน (plan) 

1.1 เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

     1.2  เชิญครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและ พลศึกษา
ประชุมวางแผนเพื่อด าเนินการตามโครงการ 

 
พฤษภาคม  2563 

 

 
สมาชิกในกลุ่มสาระฯ 

2. ด าเนินการ (Do) 
    2.2  กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 

พฤศจิกายน 
2563  

ครูปรียา    

3. ตรวจสอบ (Check) 
    3.1  สังเกต  
    3.2  ตอบแบบสอบถาม 

 สมาชิกในกลุ่มสาระฯ 

4. ประเมินผลและรายงาน (Action) 
    4.1  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

มีนาคม  2564 สมาชิกในกลุ่มสาระฯ 

 

7. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 3 กีฬาภายนอก 
1. วางแผน (plan) 

1.1 เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

     1.2  เชิญครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและ พลศึกษา
ประชุมวางแผนเพื่อด าเนินการตามโครงการ 

 
พฤษภาคม  2563 

 

 
สมาชิกในกลุ่มสาระฯ 

2. ด าเนินการ (Do) 
     2.3  กิจกรรมกีฬาภายนอก 

กรกฎาคม 2563 - 
มีนาคม  2564 

ครูปรียา              
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7. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ (Check) 
    3.1  สังเกต  
    3.2  ตอบแบบสอบถาม 

 สมาชิกในกลุ่มสาระฯ 

4. ประเมินผลและรายงาน (Action) 
    4.1  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

มีนาคม  2564 สมาชิกในกลุ่มสาระฯ 

 

8. งบประมาณ   

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 แข่งขันกรีฑาสีภายใน
โรงเรียน 

150,000   150,000 

2 กิจกรรมที่ 2 แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 20,000   20,000 
3 กิจกรรมที่ 3 กีฬาภายนอก 100,000   100,000 

รวม 270,000 
 
9. รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์   

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 

เรียนฟรี 
15 ปี 

ระดม
ทรัพยากร 

อ่ืน 
ๆ 

1 กิจกรรมที่ 1 แข่งขันกรีฑาสีภายใน
โรงเรียน 
1.1กิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขัน 
1.2  เตรียมสนามแข่งขัน 
1.3  เหรียญรางวัล ถ้วยรางวลั 
1.4  อาหารกลางวันครูและเจ้าหน้าที่ 
1.5  บ ารุงคณะสี 
1.6  ตอบแทนดุริยางค์ 

 
 
 

 

  
 

20,000 
30,000 
30,000 
30,000 
20,000 
20,000 

 

รวม   150,000  
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9. รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์   

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 

เรียนฟรี 
15 ปี 

ระดม
ทรัพยากร 

อ่ืน 
ๆ 

2 กิจกรรมที่ 2 แข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน 
2.1  กิจกรรมแข่งขันฟุตซอล 
2.2  กิจกรรมแข่งขันวอลเล่ย์บอล 
2.3  กิจกรรมแข่งขันแฮนด์บอล 
2.4  กิจกรรมแข่งขันแชร์บอล 
 

   
 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 

รวม   20,000  
3 กิจกรรมที่ 3 กีฬาภายนอก 

3.1  การแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ 
3.2  การแข่งขันกรีฑาระดับอ าเภอ 
3.3  การแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด 
3.4  การแข่งขันกรีฑาระดับจังหวัด 
 

   
25,000 
25,000 
25,000 
25,000 

 

รวม   100,000  
รวมทั้งสิ้นโครงการ 270,000 

 

10. การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เครื่องมือวัด 
และประเมินผล 

1 กิจกรรมแข่งขันกรีฑาสี
ภายในโรงเรียน 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  
100% 

แบบประเมินผลกิจกรรม 

2 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  
100% 

แบบประเมินผลกิจกรรม 

3 กิจกรรมกีฬาภายนอก เกียรติบัตร ,เหรียญรางวัล เกียรติบัตร ,เหรียญรางวัล 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนพัฒนาทักษะพลศึกษาทุกด้าน 

 2.  นักเรียนเกิดทักษะพร้อมแข่งขันทุกทักษะ 

 3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 4. นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมกีฬาเพ่ือพัฒนาทักษะและพัฒนาสุขภาพ 

 5. ความสามัคคีในหมู่คณะ 

 6. ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

 7. นักเรียนมีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

  
 

                                                        ลงชื่อ         ปรียา  บุญให้ผล    ผู้เขียนโครงการ 
                     (นางปรียา  บุญให้ผล) 
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา        

 
 

  ลงชื่อ   วิฑูรย์  ชุมข า  ผู้เสนอโครงการ              

                (นายวิฑูรย์  ชุมข า)                                       

  ต าแหน่ง  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 

        กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน       

 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  56 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงานงบประมาณ     สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง    

กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่   1  คุณภาพของผู้เรียน     
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน         56,700 บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน        - บาท 

เงินนอกงบประมาณ จ านวน       - บาท 

     รวม                     จ านวน         56,700 บาท 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  

1.  หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดและเน้นให้สถานศึกษาทุกแห่ง  

ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ 5  ขั้นตอน  เพ่ือให้

นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง  โดยมี

ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่ างต่อเนื่อง 

โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และ

ความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  พ.ศ. 2551 
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    โรงเรียนทุ่งสงวิทยาตระหนักในความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายก็ได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องท าให้โรงเรียนสามารถพัฒนา  
ช่วยเหลือ  ป้องกัน   และแก้ไขปัญหา   ท าให้นักเรียนได้รู้จักตนเองและประสบความส าเร็จในระดับ
หนึ่ง อย่างไรก็ตาม   ในปัจจุบันเป็นที่ตระหนักดีว่าสังคมได้แปรเปลี่ยนไปมาก ส่งผลให้นักเรียนต้อง
มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วอันก่อให้เกิดปัญหาตามมาส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน   ซึ่ง
การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้น ดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนให้สามารถด ารงอยู่อย่างมีคุณค่าท้ังต่อตนเองและสังคม ปลอดภัยจากวิกฤต
ทั้งมวล  โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจึงจัดท าโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นโครงการต่อเนื่อง 
 

2.  วัตถุประสงค์  
1.  เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่

สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา 
2.  เพื่อจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
3.  เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ( IQ) ของนักเรียนให้เต็มศักยภาพ  

พัฒนาการทางอารมณ์ (EQ) และจริยธรรมทางสังคม (MD) ที่ดีงาม 
4.  เพื่อสร้างสัมพันธภาพความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน และ

ผู้ปกครอง   

 
3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 
-       นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา   ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพที่

เป็นจริง   เข้าร่วมโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

3.2 ด้านคุณภาพ 
   1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่

สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา   
   2.  สัมพันธภาพระหว่างครู นักเรียน  เป็นไปด้วยดีและอบอุ่น    
   3.  นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์  รู้จักตนเอง  และสามารถควบคุมตนเองได้  
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4.  การด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยง 
1.1 ประชุมกรรมการ วางแผนการท างานและ
ก าหนดกิจกรรม 
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ประเมินผลกิจกรรม 
1.4 รายงานผล 

ตลอดปีการศึกษา 
 

1.นางกาญจนา  เลิศล้ า 
2.หัวหน้าระดับ 
3.ครูที่ปรึกษา 
 

กิจกรรมที่ 2 ตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา 
2.1 ประชุมกรรมการ วางแผนการท างานและ
ก าหนดกิจกรรม 
2.2 ด าเนินการตามแผน 
2.3 ประเมินผลกิจกรรม 
2.4 รายงานผล 

ภาคเรียนละ 2 ครั้ง นายวิฑูรย์  ชุมข า 
และคณะกรรมการกลุม่งาน
บริหารกิจการนักเรียน 

 

 
4.  การด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 3 เยี่ยมบ้านนักเรียน ม.1,ม.4 
3.1 ประชุมกรรมการ วางแผนการท างานและ
ก าหนดกิจกรรม 
3.2 ด าเนินการตามแผน 
3.3 ประเมินผลกิจกรรม 
3.4 รายงานผล 

มิถุนายน – สิงหาคม 
2563 

1.นางกาญจนา  เลิศล้ า 
2.ครูที่ปรึกษา 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
4.1 ประชุมกรรมการ วางแผนการท างานและ
ก าหนดกิจกรรม 
4.2 ด าเนินการตามแผน 
4.3 ประเมินผลกิจกรรม 
4.4 รายงานผล 
4.5ปรับปรุงแก้ไข 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง นางไพรวรรณ  เพชรสงค ์
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4.  การด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมทักษะชีวิตโดยใช้กิจกรรม
นอกหลักสูตร 
1. น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตาม วัน เวลา ใน
ปฏิทินที่ก าหนดไว้ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวรัติยา  ทองสีนุช 

 
5. งบประมาณ 56,700         บาท 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 การเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง - - - - 
2 ตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา - 2,500 - 2,500 
3 เยี่ยมบ้านนักเรียน ม.1,ม.4 - - - 31,200 
4 กิจกรรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
- 3,000 - 3,000 

5 ส่งเสริมทักษะชีวิตโดยใช้กิจกรรมนอก
หลักสูตร 

- - - 20,000 

รวม - -  56,700 
 
6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 100% 

สังเกต 
สอบถาม/สัมภาษณ์ 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- การสังเกต 
- แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
- แบบรายงานสรุป
กิจกรรม 
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6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

2. กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
คุณลักษณะอันอันพึงประสงค์ 
-นักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันอันพึงประสงค์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90  

สังเกต 
สอบถาม 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- แบบประเมินกิจกรรม 
- การสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานสรุป
กิจกรรม 

3. กิจกรรมนอกหลักสูตร 
-นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้า
ร่วมกิจกรรม 

สังเกต 
สอบถาม 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- แบบประเมินกิจกรรม 
- การสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานสรุป
กิจกรรม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       1. ครูทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจหลักการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถ

ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2. ผู้บริหารโรงเรียน คร ูผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา 

เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิตที่ดี  ในการ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัย 
 
 

                                                        ลงชื่อ       กาญจนา   เลิศล้ า    ผู้เขียนโครงการ 
                     (นางกาญจนา   เลิศล้ า) 
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา        
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  ลงชื่อ   วิฑูรย์  ชุมข า  ผู้เสนอโครงการ              

                (นายวิฑูรย์  ชุมข า)                                       

  ต าแหน่ง  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 

        กลุม่งานบริหารกิจการนักเรียน       

 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  57 
ชื่อโครงการ  พัฒนาส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
แผนงานงบประมาณ     สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง    

กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่   1  คุณภาพของผู้เรียน     
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว  จ านวน         -  บาท 

เงินกิจกรรม   จ านวน      39,600 บาท 

เงินระดมทุน   จ านวน     100,800 บาท 

เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น จ านวน        50,000 บาท 

เงินรายได้สถานศึกษา  จ านวน          1,400 บาท 

     รวม                       จ านวน      191,800  บาท 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล 
           ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความ

หลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไป

ตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาด

คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยง
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ไม่ได้   ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็ก เยาวชน

และประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา  ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคม

ตามมา เช่น  ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด    ปัญหาการมี

เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ปัญหาการติดเกมส์  เป็นต้น 

 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ได้เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  และได้ด าเนินการส่งเสริม
และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา   ตามโครงการพัฒนาส่งเสริมทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ  มาอย่างต่อเนื่อง และได้เล็งเห็นว่าวิธีการจะแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวนั้น จะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา และ
ปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ  ท าให้เกิดสมาธิและสติปัญญา ช่วยท าให้มีจิตใจ
พ้ืนฐานที่โอบอ้อมอารี  มีเมตตากรุณา มีความกตัญญูกตเวที  และมีคุณธรรม  ซึ่งจะท าให้พ้ืนฐาน
ทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรมส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ได้  ท าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 

2.  วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  สร้างจิตส านึกที่ดีงาม  มี

ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
2.  เพื่อให้นักเรียนน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
3.  เพื่อให้นักเรียนด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข  และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน

ในด้านความอดทน  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  กตัญญู  รู้วินัย  ห่างไกลอบายมุข   

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

- นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาทุกคน 
 

3.2 ด้านคุณภาพ 
       นักเรียนร้อยละ 90 มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี  มีสัมมาคารวะ  มีวินัย  
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  และมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น 
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4.  การด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 ประชุมกรรมการ วางแผนการท างานและ
ก าหนดกิจกรรม 
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ประเมินผลกิจกรรม 
1.4 รายงานผล 

พฤษภาคม 2563 
1-5 เม.ย.  2563 
 
พ.ค.  2563 
พ.ค.  2563 
มิถุนายน  2563 

นายวิฑูรย์  ชุมข า 
นางกาญจนา   เลิศล้ า 
ครูที่ปรึกษา ม.1, ม.4 
คณะกรรมการ 
สภานักเรียน 

กิจกรรมที่ 2 อบรมนักเรียน กลุ่มเสี่ยง 
2.1 ประชุมกรรมการ วางแผนการท างานและ
ก าหนดกิจกรรม 
2.2 ด าเนินการตามแผน 
2.3 ประเมินผลกิจกรรม 
2.4 รายงานผล 

ตลอดปีการศึกษา 
 

นายวิฑูรย์  ชุมข า 
นางกาญจนา   เลิศล้ า 
 

 

 
5. งบประมาณ  191,800    บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ค่ายอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
1. ค่าอาหารนักเรียน ครูและบุคลากร 
จ านวน 400 คน 6 มื้อ มื้อละ 40 บาท 
2. ค่ารถ รับ-ส่ง จ านวน 12 คัน คันละ 
3,000 บาท 
 
3. ค่าวิทยากร จ านวน 20 ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ 250 บาท 
4. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
5. ค่าบ ารุงวัด 

 
 
- 
 
 

36,000 
 

5,000 
 
- 
- 

 
 

96,000 
 
 
- 
 
- 
 
- 

3,000 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

1,800 
- 

 
 

96,000 
 
 

36,000 
 

5,000 
 

1,800 
3,000 

รวม 141,800 
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5. งบประมาณ  191,800    บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

2 กิจกรรมที่ 2 อบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
1. ค่าอาหารนักเรียน ครูและบุคลากร 
จ านวน     คน   มื้อ มื้อละ    บาท 
2. ค่ารถ รับ-ส่ง  จ านวน    คนั  
คันละ         บาท 
3. ค่าวิทยากร จ านวน      ชัว่โมง 
ชั่วโมงละ     บาท 
4.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
5.ค่าบ ารุงสถานที่ 

    
50,000 

  รวม 50,000 
    
6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. กิจกรรมที่ 1 ค่ายอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 

สังเกต 
สอบถาม 
รายงานผลการด าเนินงาน 

แบบประเมินกิจกรรม 
การสังเกต 
แบบสอบถาม 
แบบรายงานสรุปกิจกรรม 

2. กิจกรรมที่ 2 อบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 -นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90  

สังเกต 
สอบถาม 
รายงานผลการด าเนินงาน 

แบบประเมินกิจกรรม 
การสังเกต 
แบบสอบถาม 
แบบรายงานสรุปกิจกรรม 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ในเรื่องการมีวินัยต่อตนเอง สังคม    
     2.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยม  12  ประการ  มีจิตส านึกใน   
         การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  และสิ่งแวดล้อม  มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดี 
         งามอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

 
 

                                                        ลงชื่อ       ไพรวรรณ   เพชรสงค์    ผู้เขียนโครงการ 
                     (นางไพรวรรณ   เพชรสงค์) 
                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา        

 
 

  ลงชื่อ   วิฑูรย์  ชุมข า  ผู้เสนอโครงการ              

                (นายวิฑูรย์  ชุมข า)                                       

  ต าแหน่ง  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 

        กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน       

 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  58 
ชื่อโครงการ  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
แผนงานงบประมาณ     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง    

กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม  
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบ 
วงจรคุณภาพแบบบูรณาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วมใน 
การบริหารจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน     
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน 150,000     บาท 

   เงนิสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน จ านวน   30,000   บาท 

     รวม   จ านวน 180,000    บาท 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  พ.ศ. 2545
มาตรา  24  การจัดกระบวนการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง คณะผู้จัดท าจึงเสนอโครงการศึกษาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรี ยนรู้
ธรรมชาติและอนุรักษ์สืบไป 
 
2.  วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทั้งน าความรู้และทักษะต่าง ๆ ไป
ใช้ในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
 2. เพ่ือให้นักเรียนได้อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  มีครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาทุกคน 
 3.2 ด้านคุณภาพ  ครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาทุกคนได้รับการพัฒนาประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้  100% 
 
4.  การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นการเตรียมการ 

1. จัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. จัดท าค าสั่งผู้รับผิดชอบ 

พฤศจิกายน 2563  นายวิฑูรย์    ชุมข า 

  

2 ขั้นด าเนินการ 
1. ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) 
    - ก าหนดเป้าหมายในการทัศนศึกษา 
    - ส ารวจเส้นทาง 
    - ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
    - ก าหนดระยะเวลา 
    - ก าหนดงบประมาณ 
    - การก าหนดผู้รับผิดชอบ 

พฤศจิกายน 

– 

ธันวาคม 

  2563 

 

 

 

 นายวิฑูรย์    ชุมข า 
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4.  การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2 ขั้นด าเนินการ 

 2. ด าเนินการตามแผน (D) 
    - ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน 
    - จัดสิ่งอ านวยความสะดวกสนับสนุน
ทรัพยากร    
      - เดินทางไปทัศนศึกษาตามสถานที่
ก าหนด 
    -  ก ากับ ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด 
3. ตรวจสอบประเมินผล (C)  
    - ส ารวจการพึงพอใจที่มีต่อการไปทัศน
ศึกษาในครั้งนี้ 
   - ประเมินพฤติกรรมนักเรียนในขณะที่
ทัศนศึกษา 
    - วิเคราะห์ข้อมูล 
    - แปลความหมาย 
    - ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการ
ประเมิน 

พฤศจิกายน 

– 

ธันวาคม 

  2563 

 

 

 

ธันวาคม  2563 

 

 

 

 

 

ธันวาคม 2563 

 นายวิฑูรย์    ชุมข า 

 

3 ขั้นการรายงาน 
     - จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
    - รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการ
ประเมิน 
    - วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
    - เขียนรายงาน 

มกราคม 2564 นายวิฑูรย์    ชุมข า 

 4. น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) 
    - ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
    - วางแผนในระยะต่อไป 
    - จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

ธันวาคม 2563 

 

นายวิฑูรย์    ชุมข า 
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  180,000  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

งบ 
อุดหนุน 

งบ
กิจกรรม 

เงิน
รายได้ 

อ่ืนๆ 

1.   กิจกรรมทัศนศึกษา 150,000 - - 30,000     

รวม 180,000 

      
6. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.   นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา

ทุกคน ได้รับประสบการณ์ตรง

เพ่ิมเติมจากนอกห้องเรียน 

1.  การประเมินความรู้ใน

สถานที่ท่องเที่ยวที่ไป 

ทัศนศึกษา 

2.  การประเมินความพึงพอใจ

ที่มีต่อการไปทัศนศึกษา 

1.  แบบประเมินความรู้  

ความเข้าใจในสถานที่ท่องเที่ยวที่

ไปทัศนศึกษา 

2.  แบบประเมินความพึงพอใจที่

มีต่อการไปทัศนศึกษา 

2.   นักเรียนสามารถน าความรู้

และประสบการณ์ที่ได้จากการ

ทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและ

การด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่าง

มีความสุข 

การประเมินและนิเทศติดตาม 

 

แบบประเมินและแบบนิเทศ

ติดตาม 

 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในด้านต่าง ๆ  เช่น  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  วิถี
ชีวิตของชุมชน ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นต่างๆ  และน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้ 
 

ลงชื่อ สุทธินี  ทวนด า ผู้เขียนโครงการ 
           ( นางสาวสุทธินี  ทวนด า ) 
     ต าแหน่ง  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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  ลงชื่อ   วิฑูรย์  ชุมข า  ผู้เสนอโครงการ              

                (นายวิฑูรย์  ชุมข า)                                       

  ต าแหน่ง  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 

        กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน       

 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 



342 
 

โครงการที่  59 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมทักษะชีวิตโดยใช้กิจกรรมนอกหลักสูตร 
แผนงานงบประมาณ บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง    

กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม  
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบ 
วงจรคุณภาพแบบบูรณาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วมใน 
การบริหารจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน     
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น  เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน      10,000 บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน      30,000 บาท 
เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน       20,000 บาท 
       รวม จ านวน     60,000  บาท 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรัติยา   ทองสีนุช    กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 



343 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันสิ่งตอบสนองทางด้านวัตถุ รวมถึงสื่อต่างๆ เป็นสิ่งที่ท าให้นักเรียนขาดความยั้งคิด 

ขาดเหตุผล ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ส่งผลให้นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน มีค่านิยมที่
ไม่ถูกต้อง การพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ของชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้อง ดีงาม ทั้งเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชาติ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรส่งผลให้นักเรียนได้
แสดงออกซึ่งความถนัดและความสนใจ ท าให้มีความสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคม และยังส่งผลให้
นักเรียนมีความตระหนักรักและหวงแหนในสถาบันการศึกษา ความเป็นท้องถิ่นและชาติไทย 
ตลอดจนมีทักษะในการด าเนินชีวิตที่ดีและเป็นแบบอย่างส าหรับบุคคลอ่ืนได้  อีกทั้งเป็นการสาน
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และเป็นอีกแนวทางในการพัฒนา
ชาติไทยในล าดับต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียน ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญกับชุมชน 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญกับชุมชน  
3. เพ่ือให้นักเรียนมีค่านิยมที่ถูกต้องต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
4. เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้จากการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

และสร้างจิตส านึกในการรักท้องถิ่นสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
๕.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ส านึกความเป็นไทยและด าเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
1) บุคลากรในโรงเรียนทุ่งสงวิทยาทุกคน มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในวันส าคัญ 

 

3.2 ด้านคุณภาพ 
1) นักเรียน ร้อยละ 100 เกิดความรัก ภาคภูมิใจในกิจกรรมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

ของชาติและท้องถิ่น 
                ๒)  นักเรียน ร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม ส านึกความเป็นไทยและด าเนินวิถีชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. กิจกรรมและการด าเนินการ 

1) วางแผนการจัดกิจกรรมในรอบปีการศึกษา โดยจัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตาม
ช่วงเวลาต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา 

 2) ประชุมวางแผนการท างานเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละครั้ง ประชุมวางแผนร่วมกับ
คณะกรรมการนักเรียนเตรียมความพร้อมในก่อนการจัดกิจกรรมทุกครั้ง  

 3) ปฏิบัติกิจกรรมตามที่วางแผน  

 4) ประเมินการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 

 5) สรุปรายงานผลสิ่งที่ได้เรียนรู้การพัฒนานวัตกรรม และการบูรณาการ 

รายการกิจกรรมในรอบปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. วันวิสาขบูชา  6 พ.ค. 2563 นางสาวรัติยา   ทองสีนุช 

คณะกรรมการจัดกิจกรรม
นอกหลักสูตร และ 
คณะกรรมการนักเรียน 

2. วันอัฏฐมีบูชา 14 พ.ค. 2563 

3. วันไหว้ครู 11 มิ.ย. 2563 

4. วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิ.ย. 2564 

5. วันสุนทรภู ่ 26 มิ.ย. 2563 

6. วันอาสาฬบูชา/วันเข้าพรรษา 5,6 ก.ค. 2563 

7. วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหา 

วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว 

28  ก.ค. 2563 นางสาวรัติยา   ทองสีนุช 

คณะกรรมการจัดกิจกรรม
นอกหลักสูตร และ 
คณะกรรมการนักเรียน 

8. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่

แห่งชาติ 

12 ส.ค. 2563 
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รายการกิจกรรมในรอบปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

9. วันคล้ายวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร 

 

13 ต.ค. 2563 นางสาวรัติยา   ทองสีนุช 

คณะกรรมการจัดกิจกรรม
นอกหลักสูตร และ 
คณะกรรมการนักเรียน 

10. วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2563 

11. วันลอยกระทง 30 ต.ค. 2563 

12. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร /วันพ่อแห่งชาติ/ 

วันชาติ 

 

5 ธ.ค. 2563 

13. วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 2563 

14. วันคริสต์มาส 25 ธ.ค. 2563 

15. วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช 

 

28 ธ.ค. 2563 

16. วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 31 ม.ค. 2563 

17. วันมาฆบูชา 25 ก.พ. 2564 
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5. งบประมาณ  จ านวน 60,000  บาท 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 วันวิสาขบูชา - - 1,000 1,000 

2 วันอัฏฐมีบูชา - - 1,000 1,000 

3 วันไหว้ครู - - 7,000 7,000 

4 วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง - - 1,000 1,000 

5 วันสุนทรภู ่ - - 1,000 1,000 

6 วันอาสาฬบูชา/วันเข้าพรรษา - - 5,000 5,000 

7 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา 

วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

- - 7,000 7,000 

8. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 

- - 10,000 10,000 

9. วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร 

- - 5,000 5,000 

10. วันปิยมหาราช   1,000 1,000 

11. วันลอยกระทง   3,000 3,000 

12. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร /วันพ่อแห่งชาติ/ 

วันชาติ 

  5,000 5,000 
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5. งบประมาณ  จ านวน 60,000  บาท 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

13. วันรัฐธรรมนูญ   1,000 1,000 

14. วันคริสต์มาส   1,000 1,000 

15. วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   1,000 1,000 

16. วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   9,000 9,000 

17. วันมาฆบูชา   1,000 1,000 

รวม 60,000 

 
6. การประเมินผล 
 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด

และประเมินผล 

1. ครู ผู้ปกครองและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

 

สังเกต แบบสังเกต  

2. นักเรียนทุกคนกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม 

วันส าคัญ 

 

สังเกต แบบสังเกต 

4. นักเรียนร้อยละ 100 เกิดความรัก ภาคภูมิใจ

ในกิจกรรมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น 

5.  

สอบถาม 

สังเกต 

แบบสอบถาม 

แบบสังเกต 

4. นักเรียน ร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม ส านึก
ความเป็นไทยและด าเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

สอบถาม 

สังเกต 

แบบสอบถาม 

แบบสังเกต 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    7.1 บุคลากรในโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ผู้ปกครองและชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
    7.2 นักเรียนในโรงเรียนทุ่งสงวิทยาทุกคน กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมกับชุมชนในวันส าคัญ 
    7.3 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาร้อยละ 100 เกิดความรัก ภาคภูมิใจในกิจกรรมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
    7.4 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม ส านึกความเป็นไทยและ
ด าเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
               ลงชื่อ      รัติยา   ทองสีนุช   ผู้เขียนโครงการ 
                                                                  ( นางสาวรัติยา   ทองสีนุช ) 
                                                               ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                              
  

  

  ลงชื่อ   วิฑูรย์  ชุมข า  ผู้เสนอโครงการ              

                (นายวิฑูรย์  ชุมข า)                                       

  ต าแหน่ง  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 

        กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน       

 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  60 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมอัตลักษณ์ทุ่งสงวิทยา “ยิ้ม ทักทาย ไหว้สวย” 
แผนงานงบประมาณ     สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง    

กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขัน  
กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  
การเขาถึงบริการทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่   1  คุณภาพของผู้เรียน     
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน          - บาท 

     รวม                     จ านวน   -  บาท 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค.  2563 –  มี.ค. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้วยการไหว้จะเป็นผลให้สามารถจัดระบบชีวิตความ
เป็นอยู่ในสังคมให้ผู้ที่พบเห็นมีความชื่นชมรักใคร่เอ็นดูเพราะเป็นมารยาทที่ดีงามตามประเพณีของ
คนไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนักเรียนที่เป็นรูปธรรมสามารถแสดงถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  
ด้วยเหตุผลดังกล่าว  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ได้ตระหนักถึงคุณค่าของมารยาทการไหว้และส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  “ยิ้ม ทักทาย ไหว้
สวย”  ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์  
1.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
2.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุธโสกว่า   
3.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและนักเรียน  นักเรียนและครู  

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

- นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาทุกคน   

3.2 ด้านคุณภาพ 
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยิ้ม ทักทาย ไหว้สวย ได้ถูกต้องตามประเพณีไทย 

4.  การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 น้องไหว้พี่ 
1.1 ประชุมกรรมการ วางแผนการท างานและ
ก าหนดกิจกรรม 
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ประเมินผลกิจกรรม 
1.4 รายงานผล 

 
ตลอดปีการศึกษา 
(ด าเนินกิจกรรมหน้า
เสาธงทุกตอนเช้าของ
ทุกวัน) 

 
นางสาวรัติยา  ทองสีนุช 
นางกาญจนา   เลิศล้ า 
 

กิจกรรมที่ 2 ประกวดยิ้ม ทักทาย ไหว้สวย 
1.1 ประชุมกรรมการ วางแผนการท างานและ
ก าหนดกิจกรรม 
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ประเมินผลกิจกรรม 
1.4 รายงานผล 

 
พ.ค. – มิ.ย.  2563 
 
มิ.ย. – ก.ค.  2563 
สิ้นสุดปีการศึกษา 

 
นางสาวรัติยา  ทองสีนุช 
นางกาญจนา   เลิศล้ า 
 

กิจกรรมที่ 3 รณรงค์ยิ้ม ทักทาย ไหว้สวย 
1.1 ประชุมกรรมการ วางแผนการท างานและ
ก าหนดกิจกรรม 
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ประเมินผลกิจกรรม 
1.4 รายงานผล 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นางสาวรัติยา  ทองสีนุช 
นางกาญจนา   เลิศล้ า 
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5. งบประมาณ  -        บาท 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 น้องไหว้พ่ี - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 ประกวดยิ้ม ทักทาย 

 ไหว้สวย 
- - - - 

3 กิจกรรมที่ 3 รณรงค์ยิ้ม ทักทาย  
ไหว้สวย 

- - - - 

รวม - -   
 
6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. กิจกรรมน้องไหว้พ่ี 
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยิ้ม 
ทักทาย ไหว้สวย 

สังเกต 
สอบถาม 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- แบบประเมินกิจกรรม 
- การสังเกต 
- แบบสอบถาม 
-แบบรายงานสรุปกิจกรรม 

2 กิจกรรมประกวดยิ้ม ทักทาย ไหว้
สวย 
 -นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยิ้ม 
ทักทาย ไหว้สวย  

สังเกต 
สอบถาม 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- แบบประเมินกิจกรรม 
- การสังเกต 
- แบบสอบถาม 
-แบบรายงานสรุปกิจกรรม 

3 กิจกรรมรณรงค์ยิ้ม ทักทาย ไหว้
สวย 
-นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยิ้ม 
ทักทาย ไหว้สวย 

สังเกต 
สอบถาม 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- แบบประเมินกิจกรรม 
- การสังเกต 
- แบบสอบถาม 
-แบบรายงานสรุปกิจกรรม 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักเรียน ยิ้ม ทักทาย ไหว้สวย ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน   รวมถึงเป็นที่น่าชื่นชม

ของผู้พบเห็น 
 2.  นักเรียนมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส   
 3.  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียน  และนักเรียนกับคุณครู   

  
 

ลงชื่อ สุทธินี  ทวนด า ผู้เขียนโครงการ 
           ( นางสาวสุทธินี  ทวนด า ) 
     ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

  

  ลงชื่อ   วิฑูรย์  ชุมข า  ผู้เสนอโครงการ              

                (นายวิฑูรย์  ชุมข า)                                       

  ต าแหน่ง  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 

        กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน       

 

                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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โครงการที่  61 
ชื่อโครงการ          ทุ่งสงวิทยาสร้างโอกาสสู่การแก้ปัญหาการออกกลางคัน 
แผนงานงบประมาณ     สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ์  สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12   กลยุทธ์ที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม  

การเขาถึงบริการทางการศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน     
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
งบประมาณทั้งสิ้น         เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน         3,000 บาท 

เงินกิจกรรม  จ านวน        - บาท 

เงินนอกงบประมาณ จ านวน       - บาท 

     รวม                     จ านวน          3,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน  
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  

1.  หลักการและเหตุผล 

 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตให้
ก้าวต่อไปจึงจ าเป็นจะต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างเหมาะสมและรอบด้านในแต่ละช่วงวัย ทั้งจากพ่อแม่  
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม ด้วยความรู้ที่หลากหลายแบบสหวิชาชีพ รวมทั้งต้องใช้ทักษะ และเจต
คติท่ีเห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชนด้วย ซึ่งการศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานให้เด็ก และ
เยาวชนก้าวไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เมื่อ
เด็กได้เข้าศึกษาแล้วต้องพยายามให้เด็กศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและได้ศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยคือ ปัญหาที่เด็กส่วนหนึ่งศึกษาเล่าเรียนไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับ แม้ทุกภาคส่วนและทุกระดับของสังคมจะค่อนข้างให้ความส าคัญกับการขยาย
โอกาส และการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน การออกกลางคันจึงเป็นปัญหา  ส าคัญต่อ
การจัดการศึกษาของประเทศที่ต้องเร่งด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งการที่จะ
แก้ไขปัญหาการออกกลางคันของเด็กและเยาวชนได้นั้น จ าเป็นที่จะต้องทราบถึง ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่
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ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา เพ่ือนน าไปสู่แนวทางหรือวิธีการ  ป้องกันแก้ไข
ปัญหาการออกกลางคันของเด็กและเยาวชนได้ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของเด็ก
และเยาวชน ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยเสี่ยงด้าน ครอบครัว 2) ปัจจัยเสี่ยงด้านครูและ
สถานศึกษา 3) ปัจจัยเสี่ยงด้านผู้เรียน และ 4) ปัจจัยเสี่ยงด้าน สังคมและสภาพแวดล้อม ตลอดจน
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของเด็กและเยาวชน 

โรงเรียนทุ่งสงวิทยาตระหนักในความส าคัญของปัญหานักเรียนออกกลางคันดังกล่าว 
และพยายามหาแนวทางในการช่วยเหลือ ดูแล แก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันให้ตรงจุด เพ่ือให้
นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเรียนในสถานศึกษาจนจบหลักสูตรทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจึงจัดท าโครงการ ทุ่งสงวิทยาสร้างโอกาสสู่การแก้ปัญหา
การออกกลางคันขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  

2.  เพ่ือจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง สร้าง
แรงจูงใจให้นักเรียนทุกคนเรียนจนจบหลักสูตร 

3.  เพื่อขจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ส่งผลให้นักเรียนออกกลางคัน และแก้ปัญหานักเรียนออก
กลางคัน 

4.  เพ่ือสร้างสัมพันธภาพความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดี ระหว่างครู นักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชนแวดล้อม เพ่ือป้องกันปัญหาการออกกลางคัน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

- นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาทุกคนเรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.2 ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่ 

                    สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  
2. สัมพันธภาพระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
3. นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาทุกคนไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการออกกลางคัน 
4. นักเรียนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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4.  การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 
   1. ครูที่ปรึกษาติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน
ติดต่อกัน 3 วัน 
   2. เชิญผู้ปกครองนักเรียน 
   3. เยี่ยมบ้านนักเรียนในกรณีท่ีด าเนิน
กิจกรรมในข้อที่ 1-2 แล้ว แต่นักเรียนยังไม่มา
เรียนอย่างต่อเนื่อง 
   4. สรุปรายงานผลตามล าดับขั้น 

ตลอดปีการศึกษา 
 

1. นางกาญจนา  เลิศล้ า 
2. หัวหน้าระดับ 
3. ครูที่ปรึกษา 
4. ครูแนะแนว 
5. ฝ่าย/งานที่เก่ียวข้อง 
 

 

5. งบประมาณ        3,000  บาท 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ/หมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 การเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงการออกกลางคัน /การตรวจสาร
เสพติดกรณีท่ีนักเรียนมีปัจจัยเสี่ยง 
ด้านนี้ 

   3,000 

รวม - -  3,000 
 

6. การติดตามประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. กิจกรรม 
   1. ครูที่ปรึกษาติดตามนักเรียนที่ 
       ขาดเรียนติดต่อกัน 3 วนั 
   2. เชิญผู้ปกครองนักเรียน 
   3. เยี่ยมบ้านนักเรียนในกรณีท่ี 
       ด าเนินกิจกรรมในข้อที่ 1-2 
       แลว้ แต่นักเรียนยังไม่มาเรียน 
       อย่างต่อเนื่อง 
   4. สรุปรายงานผลตามล าดับขั้น 

สังเกต 
สอบถาม/สัมภาษณ์ 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- การสังเกต 
- แบบสอบถาม/ 
  แบบสัมภาษณ์ 
- แบบรายงานสรุป 
  โครงการ 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาทุกคนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองที่สามารถเรียน

จบหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

       2. ครูที่ปรึกษา นักเรียนทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความรู้สึกท่ีดีต่อกัน มีสัมพันธภาพ

ต่อกันอย่างอบอุ่นและเข้าใจ 

       3. ผู้บริหารโรงเรียน คร ูผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชุน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน 

และแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ มีทักษะชีวิตที่ดี  ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัย 
 

 

 

                                                         ลงชื่อ     กาญจนา   เลิศล้ า   ผู้เขียนโครงการ 
                            (นางกาญจนา   เลิศล้ า) 
                                   ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา        

 
 

  ลงชื่อ   วิฑูรย์  ชุมข า  ผู้เสนอโครงการ              

                (นายวิฑูรย์  ชุมข า)                                       

  ต าแหน่ง  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 

        กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน       

 
 
                           ลงชื่อ  วารุณี  จินดาวงศ์    ผู้เห็นชอบโครงการ            

                                                        (นางวารุณี  จินดาวงศ์)                             
                                              ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                             กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     

 
 
 
 

           ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ  รัตนอรณุ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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      ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
ที่  ๒๗ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายแผนงานโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
***************************************** 

  ด้วยโรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการ
ด าเนินการบริหารงบประมาณ  เพ่ือใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
ผู้เรียนต่อไป 
 โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการวางแผนการจัดการศึกษา จึงได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายนโยบายและแผนงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา และลงความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
 ๑. นายนิยม ค าแหง    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     กรรมการ 
 ๓. นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    กรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ตลอดจนแก้ปัญหาและให้
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
        ๑. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
        ๒. นายวิฑูรย์ ชุมข า           ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ รองประธาน 

กรรมการ 
        ๓. นางอมรรัตน์ แขดวง  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
        ๔. นางปวีณ์นุช   แป้นแก้ว ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
        ๕. นายสุชาติ โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
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        ๖. นางวารุณี จินดาวงศ ์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการและ 
         เลขานุการ 

๗. นางลมัย รัตนมณ ี ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา   กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
๒. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่  ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ตลอดจนแก้ปัญหาและให้
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
        ๑. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
        ๒. นายวิฑูรย์ ชุมข า  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ ร อ ง ป ร ะ ธ า น
กรรมการ 
        ๓. นางอมรรัตน์ แขดวง  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
        ๔. นางปวีณ์นุช   แป้นแก้ว ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
        ๕. นายสุชาติ โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
        ๖. นางวารุณี จินดาวงศ ์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการและ 
         เลขานุการ 

๗. นางลมัย รัตนมณ ี ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา   กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๕. คณะกรรมการด าเนินการจัดท าโครงการกลุ่มบริหารทั่วไป  มีหน้าที่  จัดท าโครงการของกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ประกอบด้วย 

 ๑.  นายสุชาต ิ โรวัฒน ์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายสันต ์ จันทนทรัพย์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายณัฐพันธ์ ซงากรณ์  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๔.  นายเศณวี อ่ าครอง  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๕.  นายอดิศร อินทรสุวรรณ ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๖.  นางณิชกมล รัตนพันธ์ ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 

 ๗.  นางสาวนิภาพรภักดีชน ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
          ๘.  นางสาวสุกัญญาทองเพ่ิม ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและ 
         เลขานุการ 
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๖. คณะกรรมการด าเนินการจัดท าโครงการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   มีหน้าที่  

จัดท าโครงการของกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ประกอบด้วย 

         ๑.  นางวารุณี จินดาวงศ ์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 

 ๒. นางจิรนันท์ แซมมงคล ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางจินตรัตน์ ทิพย์สุขุม ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 

 ๔. นางลมัย  รัตนมณี  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 

 ๕. นางณัฐวดี แสงป้อม ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๖. นางสาวสุภาพร  ไชยรัตน ์ ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
 ๖. นางสาวสุภาพรมณีโชติ  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและ 

เลขานุการ 

 

๗. คณะกรรมการด าเนินการจัดท าโครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่ จัดท าโครงการของ

กลุ่มบริหารงานบุคคล  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ประกอบด้วย 

         ๑.  นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางลมัย  รัตนมณ ี ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายอดิศร อินทรสุวรรณ ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๔.  นางจิตติมา จู้ทิ่น  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๕.  นางสาวนิภาพร  ภักดีชน ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
 ๖.  นายกิจศักดิ์ ชูศรี  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและ 

เลขานุการ 
  

๘. คณะกรรมการด าเนินการจัดท าโครงการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   มีหน้าที่ จัดท า

โครงการของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ประกอบด้วย 

         ๑.  นายวิฑูรย์ ชุมข า  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางกาญจนา เลิศล้ า  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางสาวรัติยา    ทองสีนุช ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๔.  นายเศณวี อ่ าครอง  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๕.  นางไพรวรรณ  เพชรสงค ์ ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๖.  นางสาวสุทธินี  ทวนด า ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและ 

เลขานุการ 
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๙. คณะกรรมการด าเนินการจัดท าโครงการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  มีหน้าที่ จัดท าโครงการของ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ประกอบด้วย 

         ๑.  นางอมรรัตน์  แขดวง ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์ ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์ ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๔.  นางจินดา  ไตรภูมิ  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๕.  นางเพ็ญศรี  หนูหนอง ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๖.  นางสุวิไล  กันตังกุล ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๗.  นางกาญจนา  เลิศล้ า  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๙.  นางจินตรัตน์  ทิพย์สุขุม ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวกัญญารัตน์ ทองค า  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๑๑. นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ย  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๑๒. นางจิรนันท์  แซมมงคล ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 

๑๓. นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์ ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๑๔. นางวารุณี  จินดาวงศ ์ ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวกมลเนตร เดชสถิตย์ ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวสุกัญญา ทองเพ่ิม  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๑๗. นางณัฐวดี  แสงป้อม ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๑๘. นายพินิจ  เทพมณี  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๑๙. นางกรณ์ภัสสรณ์ สุขรุ่งเรือง ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๒๐. นางสาวรัติยา ทองสีนุช ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 

๒๑. นายสุชาติ  โรวัฒน ์  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๒๒. นางฐิรกานต์  สุขยา  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๒๓. นางสาวสุภาพร มณีโชติ  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๒๔. นางวันเพ็ญ  ชุมพร้อมญาติ ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๒๕. นางปวีณ์นุช  แป้นแป้ว ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๒๖. นางสุเจตน์  บุญปล้อง ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๒๗. นายกุลธนิต  ด้วงกูล  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๒๘. นางพรทิพย์  เชยบัวแก้ว ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๒๙. นางณิรดา  จงจิตร  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๓๐. นายพิศิษฐ์  ด าเกลี้ยง ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๓๑. นางลมัย  รัตนมณี  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
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๓๒. นายกิจศักดิ์  ชูศรี  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๓๓. นางปรียา  บุญให้ผล ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๓๔. นางนัชพร  ก าเนิดรักษา ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๓๕. นางกฤติกา  จ านง  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๓๖. นางกัลยา  พรมทิพย์ ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๓๗. นางสาวสุวดี  เงินถาวร ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๓๘. นางไพรวรรณ เพชรสงค์ ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๓๙. นางฤดี  ทองเนื้อห้า ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๔๐. นายสันต์  จันทนทรัพย์ ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๔๑. นายอดิศร  อินทรสุวรรณ ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๔๒. นางอาทิตยา เจ้ยทอง  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๔๓. นางจิตติมา  จู้ทิ่น  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๔๔. นางสาวสุทธินี ทวนด า  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๔๕. นางณิชกมล  รัตนพันธ์ ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๔๖. นางบุษบา  สุทธิมาศ ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๔๗. นายเศณวี  อ่ าครอง  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๔๘. นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๔๙. นางอัฉราภรณ ์ คงแป้น  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา   กรรมการ 

    และเลขานุการ 
 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลโครงการ  มีหน้าที่  ติดตาม  รวบรวมรายงานผลการ

ด าเนินงานตามโครงการจากฝ่าย/งานต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติไป  ประกอบด้วย 

         ๑.  นางวารุณี จินดาวงศ ์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 

         ๒.  นางอมรรัตน์  แขดวง  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
         ๓.  นายวิฑูรย์ ชุมข า  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
         ๔.  นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
        ๕. นายสุชาติ โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
          ๖. นางลมัย รตันมณ ี ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา            กรรมการและ 
         เลขานุการ 
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ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ  หากมีปัญหา 

อุปสรรค          ให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลต่อคณะกรรมการอ านวยการ  เพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปด้วย       ความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่ ๓๑  เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓     

                                         

   ( นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2563 

----------------------------------------------------- 

 เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนทุ่งสงวิทยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2542 และสอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจ 
ชุมชนและสังคมในปัจจุบันและอนาคต แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2563 – 2566  ของโรงเรียน      
ทุ่งสงวิทยา และของหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับผ่านกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
อันจะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยรวม 
 บัดนี้   คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่ งสงวิทยา ได้อนุมัติแผนปฏิบัติ งาน         
ประจ าปี 2563 เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแผนกลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่  1/2563  ลงวันที่ 19  เดือนพฤษภาคม  
พ.ศ. 2563 

   ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
    
                                                            ชัยพิภัทร    รัตนบุรี 
         (นายชัยพิภัทร    รัตนบุรี) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                       โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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