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  แผนปฏิบัติการโรงเรียนทาแรศึกษา  ประจําปงบประมาณ 2560  ประกอบดวย  ประวัติ  
ที่ตั้ง  สภาพปจจุบัน  ปญหา  ทิศทาง  นโยบาย  กลยุทธ  และตัวชี้วัดความสําเร็จ  ผลลพัธ  ผลผลิต 
รายละเอียดแผนงานโครงการและงบประมาณ  ตลอดท้ังการกํากับติดตามประเมินผล  เปนการดําเนินงานของ
โรงเรียนในปจจุบันใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาโรงเรียน ตามแนวการปฏิรูปการศึกษา และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  หวังวาแผนปฏิบัติการนี้ คงเอ้ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี ได
ดําเนินงานจนบรรลุผลตามเปาหมาย  ที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 
  ขอขอบคุณคณะครูทุกทาน ที่มีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
2560  ของโรงเรียนทาแรศึกษา  จนสําเร็จดวยดี 
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การใหความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติการประจําป  2560 

โรงเรยีนทาแรศึกษา  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนทาแรศึกษา  ครั้งที่   1/2559   
ลงวันที่ 20 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2559 ไดพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําป  2560  ของโรงเรียนแลวดังนี้ 
 
(1)  เห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  จํานวน  1,885,000  บาท  ดังนี้ 
 1.1  คาจางลูกจางชั่วคราว   จํานวน  133,500  บาท 
 1.3  งบดําเนินงานตามโครงการ   จํานวน          1,751,500  บาท 
  โดยงบประมาณดานโครงการตางๆจัดสรรตามอัตราสวน ดังนี้ (60 : 30 : 10) 
  1.3.1  งบวิชาการ         (รอยละ 60) จํานวน         1,050,900  บาท 
  1.3.2  งบบริหาร          (รอยละ 30) จํานวน   525,450  บาท 
  1.3.3  งบสํารองจาย     (รอยละ 10) จํานวน  175,150  บาท 
   รวมงบประมาณรายจายท้ังสิ้น จํานวน         1,885,000  บาท 
 
(2)  เห็นชอบในการจัดสรรงบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 472,830 บาท 
(3)  เหน็ชอบใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป  2560  ของโรงเรียนได 
(4)  เห็นชอบใหนําเงินเหลือจายจากคาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียนในปที่ผานมา นํามาใชใน 
      กิจกรรมพัฒนาผูเรียนได 
 
 
                    ลงชื่อ 
                                                                                     (นายประจวบ    บรรจงศิลป) 
                                                                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ลงชื่อ 
                  (นายศุภชัย  สายเยน็) 
               ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
       เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                      โรงเรียนทาแรศึกษา 
                     ……………………………… 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 1 
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ประวัติและสภาพท่ัวไป 
 
ประวัติโรงเรียนทาแรศึกษา 
  เมื่อป พ.ศ. 2525  ตําบลทาแร มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปนเอกชน คือโรงเรียนเซนตยอเซฟ
และโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ ยังไมมีโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเปนของรัฐ
สังกัดกรมสามัญศึกษา เนื่องจากไมมีที่ดินของรัฐท่ีจะใชเปนที่ตั้งของโรงเรียน และในทองถิ่นนี้มีโรงเรียนเอกชน
ระดับมัธยมศึกษาแลว ประชาชนมีความประสงคท่ีจะใหมี โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเปนของรัฐ 
 

  สภาตําบลทาแรจึงมีมติ เห็นสมควรใหมีโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในตําบลทาแร  และ
มอบหมายให นายประหยัด  ยงดี  และนายนิทัศน  เสมอพิทักษ  เปนผูประสานงาน และจัดทํารายงานขอตั้ง
โรงเรียนมัธยมศึกษากับทางราชการ และหาท่ีดินเปนที่ตั้งของโรงเรียนไมนอยกวา 35 ไร ในทองถิ่นที่ตําบลทา
แรตั้งแตป พ.ศ. 2525-2526 เปนตนมา ปรากฏวาไดมีผูมีจิตศรัทธา ได บริจาคท่ีดินหลายราย  แต
คณะกรรมการเลือกไว  2  ราย เพราะมีที่ดินใกลทางคมนาคม  สะดวกในการเดินทางไดแก นายกํามะหยี่  
หาญรินทร  และนายบัวลืม  ยงบรรทม  ซึ่งประชาชนจะพัฒนาที่ดินและสรางอาคารเรียนชั่วคราวใหโรงเรียน
ทาแรศึกษา 
 

  โรงเรียนทาแรศึกษาเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาไมเก็บคาเลาเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนประจําตําบลทาแร สังกัดกรมสามัญศึกษา ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อ
วันที่ 13  มีนาคม  2527 เปดทําการสอนครั้งแรกในระดับ ม.1  มีนักเรียนจํานวน 120 คน  แบงเปน  3  
หองเรียนอาศัยอาคารหอประชุมของโรงเรียนทาแรวิทยาเปนสถานที่เรียน  โดยอยูในความดูแลดานอุปกรณ
การเรียนการสอน โตะ  เกาอ้ี  และครูอาจารยจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  มีนายถาวร  บุตรธนู  อาจารย 2  
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  มาทําหนาที่ดูแลกอนที่ทางราชการจะแตงตั้งผูบริหารโรงเรียน 
 

  ตอมา ป พ.ศ. 2528 ไดยายมาตั้งอยูเลขท่ี  55  หมู  4  บานหนองบัวทอง  ตําบลทาแร  
อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ที่อยูปจจุบันติดถนนสายสกลนคร  - นครพนม  หางจากบานทาแรไปทางทิศ
ตะวันออกประมาณ 3  กิโลเมตร  บนที่ดินซึ่งนายกํามะหย่ี  หาญรินทร   บริจาค  58  ไร  1  งาน  66  ตารางวา  
และนายบัวลืม  ยงบรรทม  บริจาค  1  ไร  3  งาน  86  ตารางวา    รวมเปนเนื้อที่  60  ไร  1  งาน  52  ตาราง
วา 
 

                 ในปงบประมาณ 2528  กรมสามัญศึกษาไดจัดสรรงบประมาณ เปนคากอสราง อาคาร
เรียนแบบ 104  (ซึ่งใชเปนอาคารเรือนเพาะชําในปจจุบัน)  และทางราชการยังไดจัดสรรงบประมาณ เปนคา
กอสรางอาคารเรียนแบบ 208 จํานวน 1 หลัง , บานพักครูจํานวน 1 หลัง ,  บานพักภารโรง  1  หลัง  หอง น้ํา
หองสวม จํานวน  1 หลัง 
 

 ปจจุบันโรงเรียนทาแรศึกษามีอาคารเรียน  จํานวน 4 หลัง  อาคารฝกงาน จํานวน 1 หลัง  
อาคารหอประชุม-โรงอาหาร  จํานวน 1 หลัง  บานพักครูจํานวน 4  หลัง    หอถังประปาจํานวน 1  หลัง  ถังเก็บ
น้ําจํานวนฝน จํานวน 2 ชุด  หองน้ําหองสวม 3 หลัง และสระน้ําเพ่ือการเกษตร จํานวน 2 สระ 
 
 
 
 



กรมสามัญศึกษา และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ไดแตงตั้งผูบริหาร และผูชวยผูบริหาร ตามลําดับดังนี้ 
 
 พ.ศ.  2527-2535 นายประมวล  อินทรศรี  ดํารงตําแหนงครูใหญ 
        และอาจารยใหญโรงเรียนทาแรศึกษา 
    นายพีรศักด์ิ  เหริเมฆ  ผูชวยอาจารยใหญ 
 
 พ.ศ.  2535-2542 นายอํานวย  สิงหคาม  ดํารงตําแหนงอาจารยใหญ 
        และผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
    นายประหยัด  ยงดี  ผูชวยผูอํานวยการ 

นายสวาง  เหนือกลาง  ผูชวยผูอํานวยการ 
 

พ.ศ.  2542-2546 นายปรีชา  ศรีนัครินทร ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
นายสวาง  เหนือกลาง  ผูชวยผูอํานวยการ 

    
พ.ศ.  2546-2548 นายจักรพงษ  ทัพขวา  ดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

    นายสวาง  เหนือกลาง  รองผูบริหารสถานศึกษา 
 

พ.ศ.  2548-2552 นายประมวล  อินทรศรี ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
   นายสวาง  เหนือกลาง  รองผูอํานวยการโรงเรียน 
 
พ.ศ.  2552-2554 นายบดินทร  นารถโคษา ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
   นายสวาง  เหนือกลาง  รองผูอํานวยการโรงเรียน 
 
พ.ศ. 2554 - 2558 นายบุญสง  จอมหงษ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
   นายสวาง  เหนือกลาง  รองผูอํานวยการโรงเรียน 
 
พ.ศ. 2558 – 2559     นายพีระศักดิ์  เหิรเมฆ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
   นายสวาง  เหนือกลาง  รองผูอํานวยการโรงเรียน 
 
พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน นายศุภชัย  สายเย็น ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
   นางกรรณิกา  วิภาคะ  รองผูอํานวยการโรงเรียน 
 
   
  
 
 
โรงเรียนทาแรศึกษา จัดการเรียนการสอนในระดับ ม.1-ม.6 ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนไมเก็บเงินบํารุงการศึกษา 
   
 



ปการศึกษา 2559  มีบุคลากรปฏิบัติราชการในโรงเรียน จํานวน 34 คน (ขาราชการครู 29 คน  ครูผู
ทรงคุณคา 1 คน พนักงานราชการ 1 คน  ครูอัตราจาง 3 คน) มีนักการภารโรง จํานวน 1 คน ลูกจางชั่วคราว 2 

คน  
มีนักเรียนจํานวน  521  คน (นักเรียน ม.ตน จํานวน  316  คน/ นักเรียน ม.ปลาย จํานวน 205  คน)  

แบงเปน  15  หองเรียน  โรงเรียนไดมีการสอนคอมพิวเตอร ตั้งแตระดับชั้น ม.1  -   ม.6 ในทุกภาคเรียน  และ
ยังมีหองปฏิบัติการพิเศษ เชน หอง SOUND  LAB  หองเรียนตนแบบ  และหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร เปนตน   
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทาแรศึกษา  ปการศึกษา 2559 
 
  1.นายประจวบ   บรรจงศิลป  ประธานคณะกรรมการ 
  2.นายประสิทธิ์  บริบูรณ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

3.นายชัยยุธ  ตระกูลมา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
4.นายนิยม  ปานแสน   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
5.นางทองยิ้ม  ยงบรรทม   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
6.นายอุทัย  ทรงเล็กสิงห   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
7.นายบุญถัน  นอนิล   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
8.นางสาวศรีสุวรรณ  พาพรมลิก  กรรมการผูแทนผูปกครอง 
9.นายวรพิศ  อินธิราช   กรรมการผูแทนครู 
10.นางรัตดาพร  บุริพา   กรรมการผูแทนองคกรชุชน 
11.นายฐิติชัย  วามปอง   กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
12.นางสาวดวงใจ  ชัยหมื่น  กรรมการผูแทนศิษยเกา 
13. พระครูอรรคธรรมสาร   กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆ 
14.บาทหลวงฉัตรชัย  นิลเขต  กรรมการผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ 
15.นายศุภชัย  สายเย็น  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จุดออน (Weakness)  และจุดแข็ง (Strength)  ของโรงเรียน 
จุดออน (Weakness)   

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินคุณภาพระดับชาติยังไมนาพอใจ 
2. นักเรียนบางสวนยังไมเห็นความสําคัญของการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
3. นักเรียนสวนใหญมีคุณภาพชีวิตต่ําและมาจากครอบครัวที่ขาดความอบอุน 
4. นักเรียนมีระดับคุณธรรม-จริยธรรมอยูในเกณฑไมนาพอใจ 
5. ครูแตละคนมีภาระงานนอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป 
6. ขาดแคลนครูผูสอนที่ตรงสาขาวิชาในบางกลุมสาระ 
7. ขาดแคลนสื่อและอุปกรณการสอนท่ีดีและเหมาะสม 
8. ไมมีระบบพิสูจนตัวตนสําหรับการเขาใชงานอินเตอรเน็ตไรสาย 

 
จุดแข็ง (Strength) 

1. โรงเรียนมีขนาดเล็กทําใหระบบการบริหารและการประสานงานทําไดรวดเร็ว 
2. มีนักเรียนนอยสามารถดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางทั่วถึง 
3. มีอาคารสถานที่เพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
4. บุคลากรดานการเงิน-พัสดุมีความรูความสามารถ ทํางานไดอยางถูกตอง และทุกฝายทํางานแบบ

มีสวนรวม 
5. ครูและนักเรียนอยูรวมกันดวยความรัก สามัคคี ไมแบงแยกศาสนา 
6. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่ดี สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีระบบระเบียบ รวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนทาแรศึกษา 
(THARAESUKSA   SCHOOL) 

 
 
 
 
 

  ตราประจําโรงเรียน  เปนรูปดอกบัวกลีบแหลม  จํานวน 8 คู มีลูกศรชูทิศทาง 
      ลอมรอบดวยแพรปายชื่อโรงเรียน  และปรัชญาของ 
                                                               โรงเรยีนเขียนดวยภาษาบาลี 
   

อุดมการณ   มารยาทดี  มีวินัย  ใฝศึกษา  พัฒนาชุมชน 
   

ปรัชญา    ปญญา   คุณา  ชีวํ 
      แปลวา     การศึกษา  เพิ่มคาใหชีวิต 
   

อักษรยอ   ท.ร.ศ. 
      ท.   หมายถึง   ทิศทางนําไปสูความสําเร็จ 
      ร. หมายถึง   รวมแรง  รวมใจ  มีความรัก  ความ 
                                                                                      สามัคคี 
      ศ. หมายถึง  ศีลธรรม  มีความประพฤติท่ีดีที่ชอบ 
          มีคุณธรรมประจาํใจ 
   

สีประจําโรงเรียน   สีมวง-ขาว 
      สีมวง หมายถึง  ความอดทน  อดกลั้น  อดออม 
      สีขาว หมายถึง  ความบริสุทธิ์ใจ 
   

ธงประจําโรงเรียน  พ้ืนเปนริ้วมวงและขาวทางยาวของผืนธง 
      ตรงกลางมีสัญลักษณโรงเรียน 
   

ตนไมประจําโรงเรียน  ตน  FORGET ME  NOT   หมายถึง  เมื่อเกิด 
                                                              ความสาํเร็จในชีวิตแลวก็ยังไมลืมครู-อาจารย 
 

 
 
 



เนื้อที่  60  ไร  1  งาน  52  ตารางวา
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                บา้นพกันกัการ โรงอาหาร
บา้นพกัครู

แผนผังและพ้ืนที่รับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษา  ปีการศึกษา 2559-2560

ม. 1/1  อาคารพลศึกษา (โรงยิม) ท้ังบริเวณภายนอกและความสะอาดในโรงยิม
ม.1/2  ด้านหลังอาคาร 1 จากประตูรั้วด้านข้างถึงร่องน้ํา รวมถึงห้องน้ําชาย

พ้ืนท่ีรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษา  ปีการศึกษา 2559-2560

ม.1/3  ด้านหน้าอาคาร 1 ท้ังหมด รวมถึงห้องน้ํานักเรียนชาย
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560                                                                                                                          หน้า 7

แผนผังบริเวณโรงเรียนทาแรศึกษา
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ม.2/1  ด้านหลังอาคาร 2 ท้ังหมด จากร่องน้ําถึงรั้ว  ซุ้มจําหน่ายน้ําอัดลม

งานอาคารสถานท่ี (ภูมิทัศน์) โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

ม.3/3 หน้าอาคาร 4 ร่องน้ําและพ้ืนท่ีบริเวณเข้าแถว สวนหย่อมหน้าห้องผู้อํานวยการ ข้างห้องโสตทัศนศึกษา

ม.4/1  ถนนทางเข้าโรงเรียนจากหน้าโรงเรียนถึงโรงยิม  ร่องน้ําท้ัง 2ด้าน  เกาะกลางถนน
ม.4/2  สวนหย่อมหน้าอาคาร 4 ท้ังหมด  รวมถึงบริเวณฐานพระพุทธรูป

ม.5/1  สนามบาสหน้าโรงเรียน ด้านข้างสนามฟุตบอลท้ังหมด จนถึงหน้าอาคารอุตสาหกรรม

ม.2/2  ด้านหน้า อาคาร 2 จากร่องน้ําถึงรั้วด้านข้าง และหน้าร้านค้า
ม.2/3  ด้านหลังอาคาร 3 รวมถึงบริเวณห้องน้ําหญิง

ม.3/1 ด้านหน้าอาคาร 3 สวนมะม่วง สวนหย่อม ม้านั่งหินใต้ต้นจามจุรี
ม.3/2  ด้านหลังอาคาร 4  สวนหย่อมข้างอาคาร 4 ม้านั่งหินใต้ต้นจามจุรี

ม.6/2  หน้าโรงเรียนจนถึงเขตถนนใหญ่ ตลอดแนวยาวของรั้วด้านหน้าโรงเรียนไปทางทิศตะวันตก(สกลนคร)

         โรงจอดรถจักยานยนต์

ม.5/2  ใต้ถุนอาคาร 2 ท้ังหมด  บริเวณรับประทานอาหาร  ธนาคารขยะ 

ม.6/1  หน้าโรงเรียนจนถึงเขตถนนใหญ่ ตลอดแนวยาวของรั้วด้านหน้าโรงเรียนไปทางทิศตะวันออก(นครพนม)

พ้ืนท่ีรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษา  ปีการศึกษา 2559-2560



 ท่ีตั้งโรงเรียนท่าแร่ศึกษา  และแผนท่ีตั้งโรงเรียน
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  อยู่ห่างจากจังหวัดสกลนคร  ประมาณ  24  กิโลเมตร  ต้ังอยู่ ณ เลขที่ 55
หมู่ที่ 4  ถนนสายสกลนคร - นครพนม  บ้านหนองบัวทอง  ตําบลท่าแร่  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์  47230  มีอาณาเขตติดต่อดังน้ี

ทิศเหนือ ติดกับที่ดิน    นางร้อง  ตระกูลมา
ทิศใต้ ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดิน สายสกลนคร - นครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับที่ดิน  นายบัวลืม  ยงบรรทม
ทิศตะวันตก ติดกับที่ดิน  นายกํามะหย่ี  หาญรินทร์

โทรศัพท์ 0-4274-1410
โทรสาร 0-4274-1410

แผนที่ตั้งโรงเรียนทาแรศึกษา
1 จังหวัดสกลนคร 15 บ้านนาแก้ว
2 สถาบันราชภัฏสกลนคร 16 บ้านโพนงามท่า
3 บ้านป่าหว้าน 17 บ้านโพนบก
4 ร.ร.นิรมลวิทยา 18 บ้านแป้น
5 บ้านเชียงเครือ 19 บ้านท่าศาลา
6 บ้านหนองสนม 20 บ้านนําพุ
7 บ้านดอนเชียงบาล 21 บ้านกลางนาเดือ
8 ร.ร.ศิริราษฏร์วิทยาคาร 22 บ้านหนองผือ
9 บ้านท่าแร่ 23 บ้านเทพนิมิต
10 บ้านพะโค 24 บ้านโพนงามโคก
11 ร.ร.บ้านหนองกระบอก 25 อ.กุสุมาลย์
12 บ้านโคกแก้ว
13 บ้านหนองบัวทอง
14 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

ไปท่าอุเทน

            ไปบา้นหนองหอย

                                  ร.ร.ทาแรศึกษา
ไปนครพนม

หนองหาร

ทิศเหนือ

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2560

e-mail  : trsc.ac.th@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.trsc.ac.th

การติดต่อสื่อสาร
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สวนที่ 2 
ทิศทางของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



วิสัยทัศนโรงเรียน 
 โรงเรียนทาแรศึกษา  มุงพัฒนาการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นักเรียนมีความรูคู
คุณธรรม  มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  พรอมเปนประชากรอาเซียนที่มีคุณภาพ 

 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใหนักเรียน

มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  
2. สรางเสริมใหนักเรียนมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  เปนผูสภุาพเรียบรอยสงางาม  และมี 

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 
3.  ปลูกฝงใหนักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
4.  พัฒนากระบวนการบริหารใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
5.  สรางเครือขายและสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน องคกรภาครัฐ  เอกชน ในการจัดการศึกษา 
6.  สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการ 
     สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 

จุดเนน 
1.  ดานผูเรียน 

1.1  ใหเปนผูมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.2  ใหเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม 
1.3  สามารถแสวงหาความรูดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
1.4  มีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
1.5  มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

2. ดานคร ู
2.1 เปนผูรักษาวินัยและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2.2 จัดกระบวนการเรียนรูอยางมีคุณภาพโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
2.3 พัฒนาวิชาชีพของตนเองอยางตอเนื่องใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
2.4 ใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

3. ดานแหลงเรียนรูสื่อเทคโนโลยีและวัสดุ-อุปกรณ 
3.1 ปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการตางๆใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.2 พัฒนาแหลงเรียนรูใหเหมาะสมเพียงพอตอการจัดกระบวนการเรียนรู 
3.3 จัดหาสื่อเทคโนโลยี  และวัสดุ-อุปกรณใหเพียงพอในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
3.4 วางระบบเครือขายอินเตอรเน็ตในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
4. ดานกระบวนการบริหาร 

4.1 วางแผนและจัดสรรทรัพยากรดานบุคคลและงบประมาณใหเหมาะสมเพียงพอ 



4.2 พัฒนาและจัดระบบการนิเทศภายในใหมีประสิทธิภาพ 
4.3 เสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่แกบุคลากรอยางตอเนื่อง 
4.4 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4.5 เรงประชาสัมพันธและประสานงานกับชุมชน  องคกรภายนอกในทุกภาคสวน 

 
 

เปาประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีความรูและทักษะที่

จําเปนตามหลักสูตร  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  ใฝรูใฝเรียน  รักการเรียนรู  และสามารถ
แสวงหาความรูดวยวิธีการที่หลากหลาย  มีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม 

2. เพ่ือพัฒนาครูทุกคนใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆมาใชในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี  วสัดุ-อุปกรณและแหลง

เรียนรูใหทันสมัย 
4. เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  โดยใชโรงเรียนเปนฐานประสานความ

รวมมือกับทุกภาคสวน 
 

กลยุทธของโรงเรียน 
กลยุทธหลัก 6 ขอ ดังนี้ 

1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
2. ปลูกฝงคุณธรรม  ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
3. พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเพียงพอท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ  ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 
5. พัฒนากระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน 
6. พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา  และจัดระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธยอยเพ่ือสนองกลยุทธหลักของโรงเรียน  
กลยุทธหลักที่ 1  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธยอย 1.1  สงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญและวัดผลประเมินผลตาม 
                           สภาพจริง 

1.2 สงเสริมสนับสนุนใหครูผลิตและใชสื่อนวัตกรรม  เทคโนโลยี  ในการจัดการเรียนการ
สอน 

1.3 เรงรัดพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น 
1.4 สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือแสวงหาความรูของนักเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 
1.5 สงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  มีสุขนิสัยที่ดี  และรักการออกกําลังกาย 
1.6 พัฒนาระบบการนิเทศภายในอยางตอเนื่อง 

 
กลยุทธหลักที่ 2  ปลูกฝงคุณธรรม  ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ   



                     เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธยอย 2.1  สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึง 
                           ประสงคตามหลักสูตร 

2.2  พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
2.3  พัฒนาระบบการประเมิน  การกํากับติดตาม  การปองกันและแกไขดานวินัย  คุณธรรม     
       จริยธรรมของนักเรียน 

 
กลยุทธหลักที่ 3  พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเพียงพอทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
กลยุทธยอย 3.1  พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเหมาะสมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

3.2  ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหรมรื่นสวยงามสามารถใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนได 
3.3  พัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตในโรงเรียนใหสามารถใชบริการไดอยางทั่วถึง 
3.4  สงเสริมใหมีการนําภูมิปญญาทองถิ่น  แหลงเรียนรู  หรือสถานประกอบการภายนอก    

 มาใชในการจัดการเรียนการสอน 
 
กลยุทธหลักที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี 
                     คุณภาพ 
 
กลยุทธยอย 4.1  สงเสริมบุคลากรใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 

4.2 สงเสริมการพัฒนาความรูและทักษะในการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา 

 
กลยุทธหลักที่ 5  พัฒนากระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน     
กลยุทธยอย 5.1  สงเสริมการประสานงานและการประชาสัมพันธกับทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง 

5.2 สงเสริมใหคณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครองและชุมชน   
      องคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 
5.3 เรงระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆดวยวิธีการที่หลากหลาย 

 
กลยุทธหลักที่ 6  พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
                     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และจัดระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธยอย 6.1  สนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

       พ้ืนฐาน  และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6.2  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

จุดเนน 6 ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ 
 

กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด จุดเนน 6 ยุทธศาสตร เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี  



1. ครู เพ่ือแกปญหาครูไมครบชั้น สอนไมตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและกําลังใจ โดยมี
แนวทางดําเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภัฎเปนเลิศ (ดานครู) มหาวิทยาลัย พ่ี
เล้ียงพัฒนาครูชวงปดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบานพักครู เปนตน  

2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู เพ่ือแกโจทยเด็กเรียนมาก ไมมีความสุข และผลสัมฤทธ์ิต่ํา โดย
ใชแนวทางการปฏิรูปหลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา การตั้งกรมวิชาการ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู STEM Education กระบวนการ BBL ทวิ
ศึกษา การจัดทํามาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp เปนตน  

3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู เพ่ือการผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัย ที่
สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ เพ่ือสงเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เปนความ
ตองการของประเทศ ยกระดับมาตรฐานฝมือ แกปญหาขาดแคลนกําลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยที่ไม
สามารถนําไปใชไดจริง โดยใชแนวทางการสรางคานิยมอาชีวศึกษา ทุนการศึกษาดานวิชาชีพ ทวิศึกษา ทวิภาคี 
อาชีวศึกษาสูสากล ปรับเกณฑการสรรหาและบรรจุครูอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีเปนเลิศ ทุนใหยืมสาขา 
ขาดแคลน เชนภาษาอังกฤษ เปนตน  

4. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพ่ือสงเสริมการประเมินครู การศึกษาตอในแต
ละระดับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนและสถานศึกษา โดยการสรางกรอบมาตรฐานการประเมิน กําหนด
แนวทางการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผานหรือซ้ําชั้นประถมศึกษา ปที่ ๖ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ สรางเครื่องมือ 
ระบบวิธีประเมินหรือประกันคุณภาพ เปนตน  

5. ICT เพื่อการศึกษา เพ่ือปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน พัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบ การจัดการ
เนื้อหาสาระหรือองคความรู โดยใชแนวทางการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา และ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และโครงการ DLTV 
เปนตน  

6. การบริหารจัดการ เพ่ือใหมีระบบงบประมาณท่ีสอดคลองกับการดําเนินงาน การกํากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ ที่มีการบูรณาการและกระจายอํานาจ โดยใชแนวทางของระบบคูปองเพ่ือการศึกษา การจัดสรร
งบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุม Cluster การปรับโครงสราง และปรับปรุงระเบียบในการเขาสู
ตําแหนงและความกาวหนาในตําแหนงผูบริหารในพื้นท่ียุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ การสรางและพัฒนาคนไทยเพ่ืออนาคตของ ประเทศ 
สรางคนไทยใหเปนคนดีและคนเกง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มี
ความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ เนนการอานออก เขียนได คิดวิเคราะหเปน สามารถสราง วิสัยทัศนและ



วางแผนอนาคตท่ีดีของตนเองได รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และ คํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมและประเทศชาติเปนหลัก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกําหนดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้  

1. เรงรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ              
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบใหมีประสทิธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ใหสําเร็จอยางเปน 
รูปธรรม  

2. เรงพัฒนาความแข็งแกรงทางการศึกษา  ใหผูเรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ และดอย
โอกาส  มคีวามรู และทักษะแหงโลกยคุใหม  ควบคูกันไป โดยเฉพาะทักษะการอาน การเขยีน และการคิด  
เพ่ือใหมีความพรอมเขาสูการศึกษาระดับสูง  และโลกของการทํางาน 

 3. เรงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ
กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปดวย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตร และ
การสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดลอมการเรียนรู  

4. ยกระดับความแข็งแกรงมาตรฐานวิชาชีพครูและผูบริหารสถานศึกษา ใหครูเปนผูที่มีความสามารถ
และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษา มีความสามารถ ในการบริหาร
จัดการ และเปนผูนําทางวิชาการ ครูและผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน สราง
ความมั่นใจและไววางใจ สงเสริมใหรับผิดชอบตอผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคลองกับวิชาชีพ  

5. เรงสรางระบบใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนองคกรคุณภาพที่แข็งแกรง และมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการใหบริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน                    
ไดเปนอยางดี  

6. เรงรัดปรับปรุงโรงเรียนใหเปนองคกรที่มีความเขมแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน   ในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ชัดเจน เปนสถานศึกษาคุณภาพ และมปีระสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียน   การสอน
อยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล  

7. สรางระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาท่ีมีขอมลูสารสนเทศ และขาวสาร 
เกี่ยวกบักระบวนการเรียนการสอนอยางพรอมบริบูรณ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอยางเปนรูปธรรม  

 

 

8. สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือการใหบริการที่ดี ทั้งสวนกลางและ                 
สวนภูมิภาค เรงรัด การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ สงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ทุกภาคสวน เขามามี
สวนรวม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ใหเปนแบบรวมคิดรวมทํา การมีสวนรวม และการประสานงาน                    
สามารถใชเครือขายการพัฒนาการศึกษา ระหวางโรงเรียนกบัโรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร
วิชาชีพ กลุมบคุคล องคกรเอกชน องคกรชุมชน และองคกรสังคมอ่ืน  



9. เรงปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุงเนนความถูกตอง เหมาะสม เปนธรรม ปราศจาก คอรรัปชั่น 
ใหเปนปจจัยหนุนในการเสริมสรางคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกําลังใจ สรางภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ 
และความรับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหนาที่  

10. มุงสรางพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยูรวมกบัผูอ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได และทําใหการศึกษานําการ
แกปญหาสําคัญของสังคม รวมทั้งปญหาการคอรรัปชั่น  

11. ทุมเทมาตรการเพ่ือยกระดับคณุภาพสถานศึกษาที่พัฒนาลาหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมได
คุณภาพ เพ่ือไมใหผูเรียนตองเสียโอกาสไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
   จุดเนนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนด 6 จุดเนนการดําเนินงาน ปงบประมาณพ.ศ. 
2560 ที่สอดคลองกับ 6 ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 

1. จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
2. จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. จุดเนนดานพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
4. จุดเนนดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
5. จุดเนนดาน ICT เพ่ือการศึกษา 
6. จุดเนนดานการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
-------------------------------------------- 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559  
มีจํานวน 4 มาตรฐานดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1) ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละ
ระดับชั้น 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแกปญหา 

3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4) ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
6) ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงาน หรือการทํางาน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
1. การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.1 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานทุก
กลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

2.2 การวางแผนและดําเนนิงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ 
3. การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย และการรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมี

คุณภาพและไดมาตรฐาน 
4. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 



มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ และมี

ประสิทธิภาพ 
มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
  การใชระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

การนํากลยุทธสูการปฏิบัติตามแผนปฏิบตัิการ
ประจําปงบประมาณ 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การนํากลยุทธสูการปฏิบตัิตามแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ 2560 
โรงเรียนทาแรศึกษา 

(ชื่อโครงการแยกตามกลยุทธของสถานศึกษา) 
กลยุทธหลัก 6 ขอดังนี้ 

1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
2. ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเพียงพอท้ังทางดานปริมาณและคุณภาพ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 
5. พัฒนากระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน 
6. พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา  และจัดระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธหลักที่ 1  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธยอยที่ 1 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญและวัดผลประเมินผลตาม 
                    สภาพจริง 
  - แนะแนวศึกษาตอ 
  - พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียน 
  - จัดทําขอสอบประจําป 
 
กลยุทธยอยที่ 2  สงเสริมสนับสนุนใหครูผลิตและใชสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
  - สงเสริมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
  - พัฒนางานทะเบียนวัดผล 
  - จัดซื้อวัสดุสํานักงานฝายวิชาการ 
  - จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑฝายวิชาการ 
  - จัดซื้อวัสดุและสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
  - พัฒนาสื่อการเรียนการสอนศิลปศึกษา 
  - พัฒนาสื่อการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา 
  - พัฒนาการเรียนการสอนพลศึกษา 
  - พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
  - พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการงานอาชีพ 
  - ผลิตเอกสารประกอบนวัตกรรมและจัดซ้ืออุปกรณ 
  - พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
 
กลยุทธยอยที่ 3  เรงรัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น 
  - สงเสริมทักษะภาษาไทย 
  - พัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 



  - สงเสริมผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร 
  - จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณและสารเคมี 
  - ภาษาอังกฤษวันละคํา 
  - พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสูประชาคมอาเซียน 
  - สงเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
  - จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 
  - สงเสริมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
  - อบรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร 

- พัฒนาการสอนคณิตศาสตร 
- แนะแนวสานฝนแบงปนความรู 

กลยุทธยอยที่ 4  สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือแสวงหาความรูของนักเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 
  - สงเสริมนิสัยรักการอาน 
  - สัปดาหวันวิทยาศาสตร 
  - จัดกิจกรรมวันคริสตมาส 
  - การแขงขันศิลปหัตถกรรม 
  - อบรมสงเสริมทักษะดานดนตรี 
  -กิจกรรมแขงขันจรวดขวดน้ํา 
 
กลยุทธยอยที่ 5 สงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีสุขนิสัยที่ดีและรักการออกกําลังกาย 
  - โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
  - การแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 
  - To Be Number 1 
 
กลยุทธยอยที่ 6  พัฒนาระบบการนิเทศภายในอยางตอเนื่อง 
  - นิเทศภายใน 
   

◘◘◘◘ 
กลยุทธหลักที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม  ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธยอยที่ 1 สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง 
                     ประสงค 

- จัดกิจกรรมในวันสาํคัญ 
- รับนักเรียนชั้น ม.1 / ม.4 
- อนุรักษสิ่งแวดลอม 
- 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ สูวิถีชวีิตพอเพียงจากมูลไสเดือน 
- รวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
- สงเสริมประชาธิปไตย 
- สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
- เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมนําชีวิต พุทธ-คริสต เปนหนึ่งเดียว 
- สงเสริมกิจกรรมพัฒนาคณะลูกเสือ-เนตรนารี 



- ปฐมนิเทศ (รับนองใหม) 
- วันปจฉิมนิเทศ 
- วันไหวครู 
- โรงเรียนปลอดส่ิงเสพติด 

 
กลยุทธยอยที่ 2 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดวยเคร่ืองมือและวิธีการหลากหลาย 

- ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
กลยุทธยอยที่ 3 พัฒนาระบบการประเมิน การกํากับติดตาม การปองกันและแกไขดานวินัย คุณธรรม 
                     จริยธรรมของนักเรียน 

- สงเสริมและปองกันความประพฤติดานการแตงกาย 
- โรงเรียนดีศรีตําบล 
- ใจถึงใจ (ใจครูถึงผูปกครอง) 
 

◘◘◘◘ 
 
กลยุทธหลักที่ 3  พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเพียงพอทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
กลยุทธยอยที่ 1  พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเหมาะสมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

- จัดซื้อวัสดุสํานักงานกลุมบริหารทั่วไป 
- งานปรับปรุงและซอมแซม 
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณทําความสะอาด 
- จัดซื้อกระดานไวทบอรด 
- จัดซื้อวัสดุกลุมงานบุคคล 
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณสํานักงานกลุมกิจการนักเรียน 
- จัดหาสื่อวัสดุ-ครุภัณฑหองแนะแนว 
- พัฒนาระบบ ICT หองแนะแนว 
- จัดซื้อครุภัณฑหองโสตทัศนศึกษา 
- จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑหองจริยธรรม 
- ปรับปรุงและพัฒนาหองสมุด 
- พัฒนาหองปฏิบัติการและซอมบํารุงคอมพิวเตอร 
- พัฒนาหองปฏิบัติการสังคมศึกษา 

กลยุทธยอยที่ 2  ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหรมรื่นสวยงาม สามารถใชเปนแหลงเรียนรูนักเรียนได 
- พัฒนาสภาพแวดลอมและจัดภูมิทัศน 

กลยุทธยอยที่ 3  พัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตในโรงเรียนใหสามารถใชบริการไดอยางทั่วถึง 
- พัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายในโรงเรียน 

กลยุทธยอยที่ 4  สงเสริมใหมีการนําภูมิปญญาทองถิ่น  แหลงเรียนรูหรือสถานประกอบการภายนอกมา 
                      ใชในการจัดการเรียนการสอน  

- พัฒนาแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน 
- พัฒนาทรัพยากรหองสมุด 
- ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู สงเสริมอาชีพ 

◘◘◘◘ 



 
 
 
กลยุทธหลักที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ใหสามารถจัดการเรียนการสอนได 
                      อยางมีคุณภาพ   
กลยุทธยอยที่  1  สงเสริมบุคลากรใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 
  - ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธของสถานศึกษา 

- นิเทศภายในของสถานศึกษา 
กลยุทธยอยที่  2  สงเสริมการพัฒนาความรูและทักษะของบุคลากร  ในการจัดการศึกษาตามนโยบายการ 
                      ปฏิรูปการศึกษา 
  - พัฒนาบุคลากร 
  - เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  - นิเทศภายในกลุมงาน 
   

◘◘◘◘ 
 
 
กลยุทธหลักที่  5  พัฒนากระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ประสานความรวมมือกับทุกภาค 
                      สวน 
กลยุทธยอยที่  1  สงเสริมการประสานงานและการประชาสัมพันธกับทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง 

- ประชาสัมพันธโรงเรียน 
- กํากับติดตามการดําเนินงานโครงการ 

กลยุทธยอยที่  2  สงเสริมใหคณะครู  บุคลากร  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผูปกครองและ 
                      ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 

- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- ประสานความรวมมือกับชุมชน 
- จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

กลยุทธยอยที่  3  เรงระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆดวยวิธีการที่หลากหลาย 
- ชุมนุมศิษยเกาคืนสูเหยา 
- บริหารงานพัสดุและสินทรัพย 
- บริหารการเงินและบัญชี 

◘◘◘◘ 
 
 
 
กลยุทธหลักที่  6  พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
                      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพภายในใหมี  
                      ประสิทธิภาพ 
 
 



กลยุทธยอยที่  1  สนับสนุน สงเสริม การดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
                      ขั้นพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ซอมแซมและปรับปรุงหองประกันคุณภาพ 
- ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 

กลยุทธยอยที่  2  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
- พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

◘◘◘◘ 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
 รายละเอียดแผนงาน / โครงการ  

และงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการฝายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการประจําปงบประมาณ  2560 
ฝายบริหารทั่วไป 

โรงเรียนทาแรศึกษา   สพม. เขต 23 
............................................................................................................................. ................................ 

ชื่อโครงการ  จัดซื้อวัสดุสํานักงานฝายบริหารทั่วไป ( สารบรรณ ) 
สนองจุดเนนสพฐ.  ดานการบริหารจัดการ (ขอ 1 หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจาย
อํานาจ การสรางเครือขาย และรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน)            
สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอที่ 3   พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเพียงพอท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางรุงอรุณ    ถําวาป 
ลักษณะโครงการ (  ) ใหม  ( / ) ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน   โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน   1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560 
งบประมาณ   60,000  บาท  
1.  หลักการและเหตุผล 

งานสารบรรณเปนงานท่ีเกี่ยวของกับเอกสาร แบบพิมพ แบบฟอรม วัสดุอุปกรณสิ้นเปลืองจํานวนมาก 
เพ่ือใชในงานใหบริการรับ - สง เอกสาร หนังสือราชการตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดทั้งป ซึ่ง
เปนงานที่ตองทําเปนปจจุบัน ทันตอเหตุการณ ฉะนั้น จึงตองมีอุปกรณ วัสดุสํานักงานไวอยางพรอมมูล ครบ
ครัน เพ่ืองานจะไดดําเนินไปอยางสะดวก ราบร่ืน รวดเร็ว ทันเหตุการณ  หากเตรียมการไมเพียงพอจะทําให
เกิดปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตองานราชการได 

 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณสํานักงานไวใชอยางเพียงพอตลอดป 
2.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ 

 
3.  เปาหมาย  

3.1 ผลผลิต (Outputs) 
งาน / โครงการ  รอยละ  80  ประสบความสําเร็จตามเปาหมายในแผนปฏิบัติการ 

3.2 ผลลัพธ (Outcomes)  
1.  ฝายบริหารท่ัวไป ( สารบรรณ )   มีวัสดุ - อุปกรณ  สําหรับการบริหารงานอยางพอเพียง

รอยละ  80 
                    2.  การบริหารงานในฝายมีความคลองตัว  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
ผลกระทบ (Impacts)  (ความเส่ียงที่คาดวาจะเกิดขึ้นในการทําโครงการ อาจเปนทางบวกหรือลบ) 
          3.3 ผลกระทบ (Impacts)  
  1. งานในระบบสารบรรณจําเปนตองใชวัสดุ – อุปกรณ ในการดําเนินงาน ถาไมเพียงพออาจ
สงผลใหการปฏิบัติงานไมไดประสิทธิผล 
                     2.วัสดุอุปกรณมีราคาสูงขึ้น ทําใหงบประมาณท่ีตั้งไวอาจไมเพียงพอ 
 
 
 
 



4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 
(คาวิทยากร) 

ใชสอย (เบี้ย
เลี้ยง/ที่พัก/
จางเหมา) 

วัสด ุ

1.สํารวจความจําเปนและ
ความตองการใชวัสดุ – 
อุปกรณ 
2.จัดซื้อตามระเบียบฯวาดวย
งานพัสดุ 

 
1ต.ค.59 – 
ก.ย. 60 

 
- 
 

 
- 
 

 
60,000 

 
นางรุงอรุณ     ถําวาป  
 
 

รวม   60,000  
 
5. สถานที่ดําเนินการ    โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs)   
-งาน / โครงการ  รอยละ  80  ประสบความ 
สําเร็จตามเปาหมายในแผนปฏิบัติการ 
ผลลัพธ (Outcomes) 

     - ฝายบริหารงานทั่วไป  มีวัสดุ - อุปกรณ
สําหรับการบริหารงานอยางพอเพียง   
รอยละ  80 
-   การบริหารงานในฝายมีความคลองตัว   
มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 
-สอบถาม-  สัมภาษณ  ผูขอใช
บริการหรือบุคลากรของโรงเรียน 
 
 
-การตรวจนับ 
-สํารวจการเบิกจาย 
 

 
 -แบบสอบถาม 
 - สัมภาษณ 
 
 
-บัญชีวัสดุฝาย 
บริหารทั่วไป 
 
-สรุปผลการดําเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
8.1 มีวัสดุ อุปกรณสํานักงานไวใชอยางเพียงพอตลอดป 
8.2 การปฏิบัติงานในหนวยงานดําเนินไปอยางสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ 

 
 
                      
 
 
 

                       ลงชื่อ                             ผูเสนอโครงการ 
            (นางรุงอรุณ   ถําวาป) 

                 
                    ลงชื่อ                              ผูตรวจสอบโครงการ 

             (นายวรพิศ  อินธิราช) 
                          รก.รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป 
                                        
                                                ลงชื่อ                                ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                           (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
                                                   
                                                   ลงชื่อ                                 ผูอนุมัติโครงการ 
                                                             (นายศุภชัย  สายเย็น) 
                                                     ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 



  โครงการประจําปงบประมาณ  2560 
ฝายบริหารท่ัวไป 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
.................................................................................. 

ชื่อโครงการ   ประชาสัมพันธโรงเรียน 
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานการบริหารจัดการ (ขอ 2 หนวยงานทุกระดับสงเสริมการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา) 
สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประสานความรวมมือ 
กับทุกภาคสวน 
ผูรับผิดชอบโครงการ     นางอรอนงค  จามนอยพรหม นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา                 
ลักษณะโครงการ (  ) โครงการใหม                     (  )   โครงการตอเนื่อง          
สถานที่ดําเนินงาน        โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน     1 พ.ย. 59 –  30 ก.ย. 60 
งบประมาณ                20,000   บาท 
1.   หลักการและเหตุผล 
            การประชาสัมพันธเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับยุคปจจุบัน โดยเฉพาะการประชาสัมพันธกิจกรรม
ขององคกร โรงเรียนก็เปนอีกองคกรหน่ึงท่ีจะตองเผยแพรกิจกรรมตางๆใหชุมชนไดรับทราบ เพื่อใหชุมชน
ตระหนักในบทบาทที่ควรปฏิบัติตอโรงเรียน อีกท้ังเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางโรงเรียนและชุมชน 
2.   วัตถุประสงค 
                1.  นักเรียนรอยละ 80 มีสวนรวมในกิจกรรมประชาสัมพันธ ขาวสารและกิจกรรมตางๆของ
โรงเรียน 
                2.  มีวัสดุ – อุปกรณสําหรับใชในกิจกรรมการจัดทําวารสารอยางเพียงพอไมต่ํากวารอยละ 80 
                3.  นักเรียนมีความรูความเขาใจและไดแสดงความสามารถในดานการเขียนและนัก
ประชาสัมพันธ 
                4.  นักเรียนที่ไดรวมกิจกรรมรอยละ 80 คนพบความสามารถในดานการเขียนและการ
ประชาสัมพันธ 
                5.  ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของรอยละ 80 มีความพึงพอใจในขอมูลขาวสาร และผลงานของ
โรงเรียน  
3.    เปาหมาย 

3.1 ผลลัพธ  ( Outcomes ) 
1.  นักเรียนรอยละ 80 มีสวนรวมในกิจกรรมประชาสัมพันธ ขาวสารและกิจกรรมตางๆของ

โรงเรียน 
2.  มีวัสดุ – อุปกรณ  สําหรับใชในกิจกรรมการจัดทําวารสารอยางเพียงพอไมต่ํากวารอยละ  

80 
3. นักเรียนมีความรูความเขาใจและไดแสดงความสามารถในดานการเขียนและนัก

ประชาสัมพันธ 
 
 
 
 



3.2ผลผลิต  ( Outputs ) 
1. นักเรียนที่ไดรวมกิจกรรมรอยละ 80 คนพบความสามารถในดานการเขียนและการ

ประชาสัมพันธ 
2. ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของรอยละ 80 มีความพึงพอใจในขอมูลขาวสาร และผลงาน

ของโรงเรียน  
            

3.3  ผลกระทบ (Impacts)   
                     นักเรียนมีสวนรวมในการประชาสัมพันธโรงเรียนมากข้ึน 
 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

งบประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

ตอบแทน 
(คาวิทยากร 

ใชสอย 
(เบี้ย
เลี้ยง/ที่
พัก/จาง
เหมา) 

วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1  แผนพับ 
กิจกรรมท่ี 2  ปายไวนิล 
กิจกรรมท่ี 3 วารสารโรงเรียน 

พ.ย.59-ก.ย.
60 

- 
 

- 
 

5,000 
7,000 
8,000 

นางอรอนงค 
จามนอยพรหม 

น.ส.จารุวรรณ  
ศรีชนกมาตา  

 
รวม   20,000  

 
5. สถานที่ดําเนินงาน              โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินงาน          1 พ.ย. 59 –30 ก.ย. 60 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลลัพธ  ( Outcomes ) 
- นักเรียนที่มีความสามารถทางการเขียนไดแสดง
ความสามารถและพัฒนาตนเอง 
 - นักเรียนรอยละ 80 มีสวนรวมในกิจกรรม
ประชาสัมพันธ ขาวสารและกิจกรรมตางๆของ
โรงเรียน 
- มีวัสดุ อุปกรณสําหรับใชในกิจกรรมการจัดทํา
วารสารอยางเพียงพอไมต่ํากวารอยละ 80 
- นักเรียนมีความรูความเขาใจและไดแสดง

 
- ประเมินจากการสอบถาม
สมาชิกท่ีไดรับวารสาร 
- สรุปผล ประเมินผลและ
รายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
- แบบสอบถาม 



ความสามารถในดานการเขียนและนักประชาสัมพันธ 
ผลผลิต  ( Outputs ) 
 - นักเรียนที่ไดรวมกิจกรรมรอยละ 80 คนพบ
ความสามารถในดานการเขียนและการประชาสัมพันธ 
- ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของรอยละ 80 มีความ
พึงพอใจในขอมูลขาวสาร และผลงานของโรงเรียน   

 
- จํานวนสมาชิกที่ไดรับ

วารสาร 
- จํานวนนักเรียนที่มีงาน

เขียนลงวารสาร 

 
-ขอมูลจากการ
ตอบรับของ
สมาชิก 
 

 
 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
                1.  มีกิจกรรมประชาสัมพันธ ขาวสารและกิจกรรมตางๆของโรงเรียน 
                2.  มีวัสดุ – อุปกรณสําหรับใชในกิจกรรมการจัดทําวารสารอยางเพียงพอ                  
                3.  ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีความพึงพอใจในขอมูลขาวสาร และผลงานของโรงเรียน  
 

     
      ลงชื่อ                                      ผูเสนอโครงการ 

                                                        (นางอรอนงค  จามนอยพรหม) 
               
                                              ลงชื่อ                                    ผูตรวจสอบโครงการ 
                                                             (นายวรพิศ  อินธิราช) 
                                                      รก.รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป 
                

        ลงชื่อ                                    ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                             (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                               รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 
                                                  ลงชื่อ                                    ผูอนุมัติโครงการ 
                                                              (นายศุภชัย  สายเย็น) 
                                                      ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



โครงการประจําปงบประมาณ  2560 
ฝายบริหารท่ัวไป 

โรงเรียนทาแรศึกษา   สพม.  23 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 
ชื่อโครงการ  โครงการประสานความรวมมือกับชุมชน 
สนองจุดเนน สพฐ.     ดานการบริหารจัดการ (ขอ 2 หนวยงานทุกระดับสงเสริมการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา) 
สนองกลยุทธโรงเรียน    ขอที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประสานความรวมมือกับ
ทุกภาคสวน 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางรุงอรุณ   ถําวาป 
ลักษณะโครงการ    (   )  ใหม       ( / )  ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน   โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน   1 พ.ย. 59 – 30 ก.ย. 60  
งบประมาณ     3,000  บาท 

1.หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคแหงขอมูลขาวสารที่รวดเร็วและทันสมัยจะตอง
อาศัยความรวมมือกับทุกฝายในการพัฒนาองคกรไปสูความสําเร็จ  โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ซึ่งตองอาศัยความรวมมือกับทุกฝาย  ดังน้ัน การสรางความสัมพันธอันดี ระหวางโรงเรียนกับชุมชน  จึงเปนกล
ยุทธที่สําคัญของผูนําการเปลี่ยนแปลงที่จะตองขับเคล่ือนองคกรไปสูความสําเรจ็โดยความรวมมือกับทุกฝาย 
2.วัตถุประสงค 
 2.1เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 2.2 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญดานการศึกษาแกชุมชน 
 2.3 เพ่ือนําขอมูลขาวสารจากชุมชนมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน 
 2.4 เพ่ือสรางความรวมมือกับองคกรชุมชนในทุกภาคสวน 
3.เปาหมาย 
 3.1ผลผลิต(outputs) 
  3.1.1 โรงเรียนไดเขารวมกิจกรรมวันสําคัญกับชุมชนอยางนอยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
  3.1.2 โรงเรียนไดเผยแพรขอมูลขาวสารของโรงเรียนตอชุมชน อยางนอย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
  3.2.3 โรงเรียนและชุมชนไดจัดกิจกรรมรวมกัน อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 3.2ผลลัพธ(outcomes)   
  โรงเรียนและชุมชนมีความเขาใจซึ่งกันและกันและใหความรวมมือซึ่งกันและกันดวยดี 

3.3 ผลกระทบ (Impacts) 
 ที่ตั้งของโรงเรียนหางไกลจากชุมชนอาจทําใหการประสานงานการทํากิจกรรมรวมกันระหวาง

โรงเรียนกับชุมชนเปนไปไดออยางไมเต็มที่ 
  



4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

งบประมาณ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 
ตอบแทน 

(คาวิทยากร) 

ใชสอย (เบี้ย
เลี้ยง/ที่พัก/
จางเหมา) 

วัสด ุ

1.ประชุมชี้แจงรายละเอียด
โครงการ 
2.มอบหมายหนาที่แตละ
กิจกรรม 
3.ดําเนินงานตามกิจกรรมท่ี
กําหนด 
4.กํากับ ติดตามการปฏิบัติ
กิจกรรม 
5.ประเมินผลและรายงานผล
การดําเนินงาน 

1พ.ย.59 
-30ก.ย.60 

 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 

3,000 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

นางรุงอรุณ 
ถําวาป  

 
 

รวม  3,000 -  
 
5. สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ   1 พ.ย. 59 – 30 ก.ย. 60 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต(outputs) 
1 โรงเรียนไดเขารวมกิจกรรมวัน
สําคัญกับชุมชนอยางนอยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
2 โรงเรียนไดเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของโรงเรียนตอชุมชน อยางนอย ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง  
3.โรงเรียนและชุมชนไดจัดกิจกรรม
รวมกัน อยางนอยปการศึกษาละ 1 
ครั้ง 

 
1.ตรวจสอบการเขารวมกิจกรรม 
2.สอบถามความพึงพอใจ 
1.ตรวจสอบเอกสารการเผยแพร 
 
1.ตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรม 
2.สอบถามความพึงพอใจ 

 
1.แบบตรวจสอบ 
2.แบบสอบถาม 
 
1.แบบตรวจสอบ 
 
 
1.แบบตรวจสอบ 
1.แบบสอบถาม 
 

ผลลัพธ(outcomes)   
1โรงเรียนและชุมชนมีความเขาใจซึ่ง
กันและกันและใหความรวมมือซึ่งกัน
และกันดวยดี 

 
1.สอบถามความพึงพอใจ 

 
1.แบบสอบถาม 

 
 
 



8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 8.1สรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 8.2 เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญดานการศึกษาแกชุมชน 
 8.3 นําขอมูลขาวสารจากชุมชนมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน 
 8.4 สรางความรวมมือกับองคกรชุมชนในทุกภาคสวน 
 
                                                

ลงชื่อ                                 ผูเสนอโครงการ 
                                                              (นางรุงอรุณ   ถําวาป) 
                                                

ลงชื่อ                               ผูตรวจสอบโครงการ 
                                                              (นายวรพิศ  อินธิราช)            
                                                      รก.รองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป 
      
                                                ลงชื่อ                                ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                                (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                 รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 
                                                     ลงชื่อ                                ผูอนุมัติโครงการ 
                                                               (นายศุภชัย  สายเย็น) 
                                                       ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 



ฝายบริหารทั่วไป 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

............................................................................................................................. .................................................   
ชื่อโครงการ   จัดซื้อกระดานไวทบอรด 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานการบริหารจัดการ (ขอ 1 หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจาย
อํานาจ การสรางเครือขาย และรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน)                             
สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอที่ 3 พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเพียงพอท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายไสว   วะสาร 
ลักษณะโครงการ ( / ) ใหม  (  ) ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน   โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน   1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560 
งบประมาณ   30,000   บาท 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพนั้นเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองเร่ิม 
จากสถานศึกษา ในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพตนเองของสถานศึกษาใหมีความพรอมที่จะจัดกิจกรรม 
การเรียนรูใหแกผูเรียน ซึ่งนอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ไดมาตรฐานสากลแลว การพัฒนาอาคาร
สถานที่ โดยเฉพาะหองเรียนก็เปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 11  ขอ 2 หมวด 5 มาตรา 39 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มาตรฐานท่ี 12  มาตรฐานท่ี 13  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีจะตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่องและมีมาตรฐาน 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาวทางฝายอาคารและสถานท่ี จึงไดจัดทําโครงการจัดซื้อกระดานไวท
บอรดขึ้น เนื่องจากการพัฒนาปรับปรุงหองเรียนเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหโรงเรียนมีสิ่งแวดลอมเหมาะแกการ
เรียนรู เพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนของผูเรียนมากยิ่งขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค 
 เพ่ือจัดบรรยากาศหองเรียนใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู  
  
3.  เปาหมาย 
 ผลผลิต 
 หองเรียนจํานวน 15 หอง ไดรับการติดต้ังกระดานไวทบอรด 
 ผลลัพธ 
  1 บุคลากรครู รอยละ 90 สามารถใชหองเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2 นักเรียน รอยละ 90 มีความสุขในการเรียนรูและสามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ 
 
 
 
 
 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 



กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

งบประมาณ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 
ตอบแทน 

(คาวิทยากร) 

ใชสอย (เบี้ย
เลี้ยง/ที่พัก/
จางเหมา) 

วัสด ุ

1.สํารวจและวิเคราะห  
สภาพปญหา 
2.จัดทําโครงการและแตงตั้ง
คณะทํางาน 
3.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
4.เตรียมและจัดซื้ออุปกรณ
สําหรับการดําเนินกิจกรรม 
5.ดําเนินตามกิจกรรม 
   5.1 ติดตั้งกระดานไวท
บอรด หองเรียน 15 หอง 
6.สรุปผลการดําเนินงาน 
7.รายงานโครงการ 

 
 
 
 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

   
 
 
 
 

30,000 
 
 

 
 
 
 
นายไสว 

วะสาร 

รวม   30,000  
หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ 
 
5. สถานที่ดําเนินการ    หองเรียน 15 หอง โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560  
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต 
หองเรียนจํานวน 15 หอง ไดรับการ
ติดตั้งกระดานไวทบอรดเรียบรอยทุก
หอง 

 
-สังเกต 

 
-แบบสังเกต 

ผลลัพธ 
 1 บุคลากรครู รอยละ 90 สามารถใช
หองเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2 นักเรียน รอยละ 90 มีความสุขใน
การเรียนรูและสามารถพัฒนาตนเอง
ไดตามศักยภาพ 

 
-สอบถามความพึงพอใจ 

 
-แบบสอบถาม 

 
 
8.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 



  หองเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนรูและ
สามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ 
 

  
 
           ลงชื่อ                             ผูเสนอโครงการ 

                 (นายไสว  วะสาร) 
                 

            ลงชื่อ                            ผูตรวจสอบโครงการ 
                 (นายวรพิศ  อินธิราช) 

                                                     รก.รองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป 
                                                
                                              ลงชื่อ                           ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                              (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                 รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 
                                               ลงชื่อ         ผูอนุมัติโครงการ 
                                                             (นายศุภชัย  สายเย็น) 
                                                       ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
ฝายบริหารทั่วไป 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
..................................................................................  

ชื่อโครงการ      งานปรับปรุงและซอมแซม 
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานการบริหารจัดการ (ขอ 1 หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจาย
อํานาจ การสรางเครือขาย และรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน)  

สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอที่  6 พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และจัดระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นายไสว วะสาร 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเน่ือง 
สถานที่ดําเนินงาน โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

งบประมาณ  100,000   บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือปรับปรุงและซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ซอมแซมระบบนํ้าประปาภายใน
โรงเรียน  เปลี่ยนสารกรองนํ้าดื่ม , ไสกรองน้ําดื่ม ซื้อเคร่ืองสูบน้ําใตบาดาล, หลอดไฟ ,สายไฟ,สวิทซ และ
ซอมแซมเครื่องขยายเสียง 
2. วัตถุประสงค 

 บุคลากรในโรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่มั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย มีน้ําดื่ม  
น้ําใช ไฟฟาและเครื่องขยายเสียงใชไดอยางพอเพียง 
3. เปาหมาย 

3.1 ผลผลิต (Outputs)  
       1.  โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่มั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย 

 2. โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคภายในที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับความตองการ รอยละ 
80 

3.2 ผลลัพธ (Outcomes)  
        1.  โรงเรียนมีระบบนํ้าบาดาล และระบบนํ้าดื่มท่ีใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        2.  โรงเรียนมีการซอมบํารุงระบบน้ําบาดาลและระบบน้ําดื่มใหพรอมใชงานอยูเสมอ 

  3.  โรงเรียนมีการซอมบํารุงระบบไฟฟาใหใชงานไดเปนปกติ 
  4.  โรงเรียนมีการซอมบํารุงเครื่องขยายเสียงใหใชงานไดเปนปกติ 
  5.  บุคลากรไดใชบริการอาคารสถานที่อยางปลอดภัย 

3.3 ผลลัพธ (Impacts) 
สถานท่ีบริเวณโรงเรียนมีขนาดกวาง ทําใหการบริการทางดานตางๆ อาจไมทั่วถึง 

 
 
 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 



 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

งบประมาณ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 
ตอบแทน 

(คาวิทยากร) 

ใชสอย (เบี้ย
เลี้ยง/ที่พัก/
จางเหมา) 

วัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 
-ซอมแซมน้ําบาดาล 
กิจกรรมที่ 2 
-ซอมแซมระบบนํ้าดื่ม 
กิจกรรมที่ 3 
-ซอมแซมไฟฟา 
กิจกรรมที่4 
-ซอมแซมเคร่ืองขยายเสียง 
กิจกรรมที่5 
-ซอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 

 
 
 

ตลอดป
การศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5,000 

 
7,500 

 
7,500 

 
5,000 

 
10,000 

 

 
5,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
30,000 

 
 

 
นายไสว 

วะสาร 
 
 

รวม  35,000 65,000  
 
5. สถานที่ดําเนินการ 
 โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปการศึกษา 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs)มีระบบไฟฟา น้ําประปาและน้ํา
ดื่มที่พอเพียงตอบุคลากรในโรงเรียนทาแรศึกษา 

ตรวจสอบ การสังเกต 

ผลลัพธ (Outcomes) บุคลากรมีไฟฟา น้ําประปา
และน้ําดื่มใชอยางพอเพียง 

ความพึงพอใจ การสอบถามบุคลากรใน
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
8.1 บุคลากรมีระบบไฟฟา น้ําประปา และน้ําดื่มที่พอเพียงตอการอุปโภคและการบริโภค  
8.2 บุคลากรมีความพึงพอใจตอระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน 

 
 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
              (นายไสว วะสาร) 
 
ลงชื่อ                                   ผูตรวจสอบโครงการ 

                                                                          (นายวรพิศ  อินธิราช) 
           รก.รองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป  

 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นายนุรักษ  บุญรวม) 

                                                            รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายศุภชัย  สายเย็น) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 



ฝายบริหารทั่วไป 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

..................................................................................  
ชื่อโครงการ   จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณทําความสะอาด 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานการบริหารจัดการ  (ขอ 1 หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจาย
อํานาจ การสรางเครือขาย และรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน)   
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่ 3 พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเพียงพอทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นายไสว วะสาร 
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเน่ือง 
สถานที่ดําเนินงาน  โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน  1 ตุลาคม 2559  -  30  กันยายน  2560 
งบประมาณ   30,000   บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอม และแหลงเรียนรูในโรงเรียน ใหเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  และพัฒนาการของผูเรียน  
 

2. วัตถุประสงค 
1.หองเรียนหรือหองพิเศษมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เหมาะตอการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 
3. โรงเรียนมีหองน้ําที่สะอาดไวบริการแกนักเรียน 
 

3. เปาหมาย 
3.1 ผลผลิต (Outputs)  

1.โรงเรียนมีหองเรียนและอาคารเรียนที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.หองเรียนหรือหองพิเศษมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.2 ผลลัพธ (Outcomes)  
       1.โรงเรียนมีหองสําหรับใชเปนหองเรียนหรือหองพิเศษท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน                       
        2. โรงเรียนมีหองน้ําที่สะอาด 

3.3 ผลกระทบ (Impact) 
 บรรยากาศในหองเรียนนาเรียนมากยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 



 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

งบประมาณ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 
ตอบแทน 

(คาวิทยากร) 

ใชสอย (เบี้ย
เลี้ยง/ที่พัก/
จางเหมา) 

วัสด ุ

กิจกรรมท่ี 1 
จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ ทํา
ความสะอาด 

 
ตลอดป
การศึกษา 

 
 
 

 
- 
 
 

 
30,000 

 
 
 

 
30,000 

 

 
นายไสว 
 
 

รวม   30,000  
 
5. สถานที่ดําเนินการ 
 โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปการศึกษา 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
วัสดุอุปกรณทําความสะอาด 

 
ตรวจสอบ 

 
การสังเกต 

ผลลัพธ (Outcomes)  
ความสะอาดของอาคารและสถานที่ 

 
ตรวจสอบ 

 
การสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 



8.1 โรงเรียนมีหองเรียนและอาคารเรียนที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
8.2 หองเรียนหรือหองพิเศษมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
8.3 โรงเรียนมีหองน้ําที่สะอาด 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ          

                        (นายไสว วะสาร)                                           
 

ลงชื่อ               ผูตรวจสอบโครงการ 
       (นายวรพิศ  อินธิราช) 
                        รก.รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป 

 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ      

                  (นายนุรักษ  บุญรวม)                                        
                      รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน                              
       

ลงชื่อ                               ผูอนุมัติโครงการ 
(นายศุภชัย  สายเย็น ) 

                                                                    ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 



ฝายบริหารทั่วไป 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

..................................................................................  
ชื่อโครงการ พัฒนาสภาพแวดลอมและจัดภูมิทัศนภายในโรงเรียน 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 3  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึก ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
หางไกลยาเสพติด)   
สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอที่  3 พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเพียงพอท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายธนะศักดิ์  ขอบไชยแสง 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง  
สถานที่ดําเนินงาน โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน พ.ย. 2559  -  ก.ย. 2560 
งบประมาณ  10,000 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย  รวมถึงมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาท่ีเพียงพอ  จะทําใหการ
จัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  รวมถึงทําใหบรรยากาศ  สิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา
สวยงาม  
 
2. วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือฝกปฏิบัติจริงในการเรียนรูวิชาอาชีพเกษตร 
 2.  เพื่อจัดสภาพภูมิทัศนในสถานศึกษาใหสวยงามและมีแหลงเรียนรูของนักเรียน 

  
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

นักเรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  80  เปอรเซ็นต  ไดฝกปฏิบัติจริง 
3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 

 สภาพภูมิทัศนภายในโรงเรียนมีความเหมาะสมสวยงามและเปนแหลงเรียนรูของนักเรียน 
3.3 ผลกระทบ (Impacts) 
     บรรยากาศของโรงเรียนสงผลกระทบใหนักเรียนอยากมาเรียนมากขึ้น และเปนที่สวยงามนาชื่นชม

ของบุคคลท่ีมาพบเห็น 
 

 
 
 
 
 
 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 



 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

งบประมาณ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 
ตอบแทน 

(คาวิทยากร) 

ใชสอย (เบี้ย
เลี้ยง/ที่พัก/
จางเหมา) 

วัสด ุ

ขั้นเตรียมการ 
-  สํารวจพันธุไมท่ีเหมาะสม
และตองการใช 
-  เสนอขออนุมัติโครงการ 
ขั้นดําเนินงาน 
-  ปรับปรุงเรือนเพาะชําให
พรอมกับการอนุบาลพันธุไม 
-  จัดเตรียมวัสดุปลูก 
ขยายพันธุพืช 
-  ดําเนินการตามโครงการ 
ขั้นประเมินผล 
-   ประเมินจากการปฏิบัติ
ของนักเรียน 
-  ประเมินจากความพึงพอใจ
ของผูเรียนและบุคลากร 

 
พ.ย.59 – 
ก.ย. 60 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10,000 

 
นายธนะศักดิ์ 
ขอบไชยแสง 

 

รวม   10,000  
 
5. สถานที่ดําเนินการ 
 โรงเรียนทาแรศึกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
   นักเรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
80  เปอรเซ็นต  ไดฝกปฏิบัติจริง 
ผลลัพธ  ( Outcomes ) 
   สภาพภูมิทัศนภายในโรงเรียนมีความเหมาะสม
สวยงามและเปนแหลงเรียนรูของนักเรียน 
 

 
-ประเมินจากการเขารวม
กิจกรรมของนักเรียน 
 
-สังเกต 

 
-แบบสํารวจ 
-แบบฝก 
 
-แบบสังเกต 
 

 
 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 



 -  โรงเรียนมีสภาพแวดลอมเหมาะสมที่จะเปนแหลงเรียนรูของนักเรียน 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
       (นายธนะศักดิ์  ขอบไชยแสง) 
 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
           (นายวรพิศ  อินธิราช) 
  รก.รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป 
                                
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นายนุรักษ  บุญรวม) 

                                                          รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายศภุชัย  สายเย็น) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประจําปงบประมาณ  2560 



ฝายบริหารท่ัวไป 
โรงเรียนทาแรศึกษา   สพม.  23 

...................................................................................................................................................... 
 
ชื่อโครงการ  นิเทศภายในกลุมบริหารทั่วไป 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอ 1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหวาง
โรงเรียน หรือภาคสวนอ่ืน ๆ ตามความพรอมของโรงเรียน) 
สนองกลยุทธ โรงเรียน  ขอที่  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดการเรียนการ
สอนไดอยางมีคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบ    นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา 
ลักษณะของโครงการ (  ) ใหม  ( / ) ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน   โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน  1 ตุลาคม 2559 - 30  กันยายน 2560 
งบประมาณ  -      บาท  

1.หลักการและเหตุผล 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานในกลุมบริหารทั่วไป และบุคลากรสามารถจัดการปฏิบัติการเรียนรูไดตามหลัก

ทางการปฏิรูปการศึกษา และครูสามารถพัฒนาวิชาชีพของตนเองได  กลุมงานบริหารงานท่ัวไปไดมีโครงการ
นิเทศครูในกลุมงาน ขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค 

2.1  บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่  และดําเนินตามหนาท่ีที่ไดรับผิดชอบไดตาม
เกณฑมาตรฐาน 

          2.2  นักเรียนเปนคนดี  คนเกง  และมีความสุข 
          2.3  โรงเรียนมีการพัฒนาในทุกๆ ดานเพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา 
 
3.เปาหมาย 

3.1 ผลผลิต (Outputs)  
1.  บุคลากรในฝายฯไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม 
2.  บุคลากรในฝายฯเปนผูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
3.2 ผลลัพธ (Outcomes)  
1.  บุคลากรในฝาย รอยละ 80 ไดรับการนิเทศ 
2.  บุคลากรในฝายฯ รอยละ 80 ไดพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 
3.3 ผลกระทบ (Impacts) 
บุคลากรในฝายไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 



 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 
(คาวิทยากร) 

ใชสอย (เบี้ย
เลี้ยง/ที่พัก/
จางเหมา) 

วัสด ุ

นิเทศงานในฝาย 1ต.ค.59-ก.ย.
60 

- 
 

- 
 

- นางสาวจารุวรรณ  
ศรีชนกมาตา 

รวม   -  
 
5. สถานที่ดําเนินงาน              โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินงาน           1 ต.ค. 59 –30 ก.ย. 60 
 
7.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs)   
1.  บุคลากรในฝายฯไดรับการพัฒนา
อยางเหมาะสม 
2.  บุคลากรในฝายฯเปนผูมี
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ผลลัพธ (Outcomes) 
1.  บุคลากรในฝายฯฯ รอยละ 80 
ไดรับการนิเทศ 
2.  บุคลากรในฝายฯ รอยละ 80 ได
พัฒนาวิชาชีพของตนเอง 

 
1.  สังเกต จากเอกสารหลักฐาน
ทางการบริหารจัดการบุคคล 
2.สอบถามนักเรียน -  และเพ่ือน
รวมงาน 
 
1. กิจกรรมการวัดและประเมินผลใน
การปฏิบัติงาน 
2. สังเกตจากพฤติกรรมการทํางาน 

 
1. แบบนิเทศ ติดตาม 
 
2. แบบสอบถาม 
 
 
1. แบบประเมินผล 
 
2. แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
              ครูจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนางานในสวนที่ตนเองรับผิดชอบไดดีขึ้น 
 
                                           ลงชื่อ                                     ผูเสนอโครงการ 
                                                   (นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา) 
                                                                                                                                           
                                            ลงชื่อ                  ผูตรวจสอบโครงการ 
                                                          (นายวรพิศ  อินธิราช) 
                                                   รก.รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป 
 
                                            ลงชื่อ                  ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                            (นายนุรกัษ  บุญรวม) 
                                               รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 
                                               ลงชื่อ                                    ผูอนุมัติโครงการ 
                                                           (นายศุภชัย  สายเย็น) 
                                                   ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 



ฝายบริหารทั่วไป 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

.............................................................................................................  
ชื่อโครงการ โครงการชุมนุมศิษยเกาคืนสูเหยา 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานการบริหารจัดการ (ขอท่ี 2.3 หนวยงานทุกระดับ รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
จากทุกภาคสวน และผูมีสวนได สวนเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา) 
สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอที่  5  พัฒนากระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประสานความรวมมือ
กับทุกภาคสวน 
ผูรับผิดชอบโครงการ นายวรพิศ  อินธิราช 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
งบประมาณ  - บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนทาแรศึกษา เปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6  
โดยเริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2527  ซึ่งมีศิษยเกาท่ีเคยศึกษาในโรงเรียนแหงนี้เปนจํานวนมาก 
 ดังนั้น  เพื่อใหศิษยเกาไดมีโอกาสพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและไดมีโอกาสมาเยี่ยม 
โรงเรียนเกา  จึงไดจัดทําโครงการดังกลาวน้ีขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางศิษยในรุนตางๆ 
 2.2 เพ่ือใหศิษยเกาไดมีโอกาสมาเยี่ยมโรงเรียนเดิมของตนเอง 
 2.3 เพ่ือนํารายไดจากการจัดกิจกรรมเปนกองทุนเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน 
 2.4 เพ่ือเปนการเผยแพรประชาสัมพันธความกาวหนาของโรงเรียน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
  3.1.1 ศิษยเกาของโรงเรียนไดมารวมกิจกรรมอยางนอยรอยละ 30 
  3.1.2 สามารถนํารายไดจากการจัดกิจกรรมมาใชเปนกองทุนเพื่อการศึกษา  
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
  3.2.1ศิษยเกามีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและมารวมงานทุกป 

3.3 ผลกระทบ (Impacts) 
เปนการสงเสริมกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความรวมมือทุกภาคสวน จากบุคลากรในทองถิ่น 

   
 
 
 
 



4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

งบประมาณ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

ตอบแทน 
(คา

วิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ยเลี้ยง/
ที่พัก/จาง
เหมา) 

วัสดุ 

1.ประชุมชี้แจงรายละเอียด
โครงการ 
2.มอบหมายหนาที่และ
ประชาสัมพันธการจัดงาน 
3.รวบรวมขอมูลที่อยูของ
ศิษยเกาทุกคน 
4.จัดกิจกรรมตามกําหนด 
5.ประเมินผลและรายงานผล
การดําเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 

มี.ค. 60 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายวรพิศ 
อินธิราช 

 
 

รวม   -  
 
5. สถานที่ดําเนินการ 
 โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 มีนาคม 2560 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต(outputs) 
1. ศิษยเกาของโรงเรียนไดมารวมกิจกรรมอยาง
นอยรอยละ 30 
2 .สามารถนํารายไดจากการจัดกิจกรรมมาใชเปน
กองทุนเพ่ือการศึกษา หรือวัตถุประสงคอ่ืนใดเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษา 

 
-สังเกตและตรวจสอบ 
 
-ตรวจสอบ 

 
-แบบตรวจสอบ 
-แบบสอบถาม 
-แบบตรวจสอบ 
 

ผลลัพธ(outcomes)   
ศิษยเกามีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและมารวม
งานทุกป 

 
-สอบถามความพึงพอใจ 

 
-แบบสอบถาม 

 
 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 



 ศิษยเกามีความรัก ผูกพัน และพรอมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนอยางดี 
 
                                                                     
                                                                     ลงชื่อ                              ผูเสนอโครงการ 
                                                              (นายวรพิศ  อินธิราช) 

    
ลงชื่อ                  ผูตรวจสอบโครงการ 

                                                              (นายวรพิศ  อินธิราช) 
                                                      รก.รองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป 
 
                                                  ลงชื่อ                  ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                              (นายนรุักษ  บุญรวม) 
                                                 รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 

 
                                                     ลงชื่อ         ผูอนุมัติโครงการ 

(นายศุภชัย  สายเย็น) 
                                                         ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 



ฝายบริหารทั่วไป 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

..............................................................................................................  
ชื่อโครงการ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานการบริหารจัดการ (ขอที่ 2 หนวยงานทุกระดับ สงเสริมการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา)   
สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอที่  5 พัฒนากระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประสานความรวมมือกับ
ทุกภาคสวน  
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายวรพิศ  อินธิราช 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง  
สถานที่ดําเนินงาน โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน พ.ย. 2559  -  พ.ย. 2560 
งบประมาณ  5,000 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ชัดเจนวาตอมีสวนเกี่ยวของในการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา  ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป  
การจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น  กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผน สงเสริม
สนับสนุนทั้งนักเรียนและโรงเรียนไดพัฒนาอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน  เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ เสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน นับวามีบทบาทหนาที่ที่สําคัญ ซึ่งโรงเรียน
ตองใหเกียรติ ใหความสําคัญตอคณะกรรมการสถานศึกษาอยางยิ่ง  โดยจัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือตาม
ระเบียบอยางสม่ําเสมอ  
 
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการ รูจักบทบาทหนาที่ 
 2.เพ่ือจะไดมาพบปะปรึกษาหารือขอราชการ  แลกเปลี่ยนเรียนรู 
 3.เพ่ือจะไดรูแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

  
3. เปาหมาย 

 3.1  ผลผลิต (outputs)   
1. คณะกรรมการไดประชุมอยางนอยปละ  2  ครั้ง 
2. คณะกรรมการเขาประชุมจํานวนอยางนอยเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด 

 3.2  ผลลัพธ (outcomes)   
1. คณะกรรมการสถานศึกษาเขาใจแนวการจัดการบริหาร แนวทางการพัฒนาตรงกัน 
2. คณะกรรมการรูจักบทบาทหนาที่และมีสวนรวมการบริหารสถานศึกษา 

3.3 ผลกระทบ (Impacts) 
 ทําใหการประสานงานความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธกันมากข้ึน 

 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 



 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

งบประมาณ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 
ตอบแทน 

(คาวิทยากร) 

ใชสอย (เบี้ย
เลี้ยง/ที่พัก/
จางเหมา) 

วัสด ุ

ขั้นเตรียมการ 
1.หนังสือเชิญคณะกรรมการ
ประชุม 
ขั้นดําเนินงาน 
1, แตงตั้งคณะกรรมการ 
2. .แนะนําบทบาทหนาที่/ 
แนวทางพัฒนา 
ขั้นประเมินผล 
1. สรุปแนวทางการบริหาร
จัดการ 

 
พ.ย.59-ก.ย.

60 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
นายวรพิศ 

อินธิราช 
 
 

รวม  5,000   

 
5. สถานที่ดําเนินการ 
 โรงเรียนทาแรศึกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (outputs)  
-การประชุมคณะกรรมการปละ 2 ครั้ง 
  

 
สอบถาม  
สังเกต 

 
สอบถาม 
บันทึกการประชุม 

ผลลัพธ (outcomes)  
-คณะกรรมการมาประชุมมากกวากึ่งหน่ึง 
 -คณะกรรมการรูจักและเขาใจบทบาทหนาที่ 

 
สรุปจากโครงการ 
การแสดงความคิดเห็น 
การมีสวนรวม 

 
สรุปโครงการ 
การสังเกต 

 
 
 
 
 
 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 



 -  คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบปญหา แนวทางแกไข และใหความรวมมือในการพัฒนา
โรงเรียนในทุกๆดาน 
  
 
      ลงชื่อ                              ผูเสนอโครงการ 
                                                                       (นายวรพิศ  อินธิราช) 

    
ลงชื่อ                  ผูตรวจสอบโครงการ 

                                                                        (นายวรพิศ  อินธิราช) 
                                                         รก.รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป 
 
                                                    ลงชื่อ                  ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                                        (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                           รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
                             

ลงชื่อ         ผูอนุมัติโครงการ 
         (นายศุภชัย  สายเย็น) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 



ฝายบริหารทั่วไป 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

..................................................................................  
ชื่อโครงการ  โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธของโรงเรียน 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอ 2 ผูบริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุก
ดานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล)  
สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอที่  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ใหสามารถจัดการเรียนการ
สอนไดอยางมีคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ นายศุภชัย  สายเย็น 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
งบประมาณ  - บาท 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบไปดวย  กระบวนการบริหาร   กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน  และกระบวนการนิเทศติดตามผล  ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะทราบผลวาประสบความสําเร็จ
มากนอยเพียงไรขอมูลยอนกลับจากการประเมินผลยอมมีความสําคัญ  ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานเปนอีกกิจกรรมหน่ึงที่ตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพื่อใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ตอไป 
 
2.วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหมีการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานของโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือนําผลประเมินการปฏิบัติงานมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาสถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือกระตุนการปฏิบัติงานของบุคลากรใหเปนไปตามแผนงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3.เปาหมาย 
 3.1ผลผลิต(outputs) 
  3.1.1 ทุกโครงการไดรับการประเมินผลและมีขอมูลยอนกลับอยางเปนรูปธรรม 
  3.1.2 ทุกโครงการไดรับการพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้น 
 3.2ผลลัพธ(outcomes)   
  3.2.1 แผนงาน/โครงการบรรลุวัตถุประสงคใหดีขึ้นตามลําดับ 

3.3 ผลกระทบ (Impacts) 
 บุคลากรมีการพัฒนาโดยการนําขอดีและขอบกพรองในการปฏิบัติงานนํามาแกไขใหดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 



 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

งบประมาณ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 
ตอบแทน 

(คาวิทยากร) 

ใชสอย (เบี้ย
เลี้ยง/ที่พัก/
จางเหมา) 

วัสด ุ

1.ประชุมชี้แจงรายละเอียด
โครงการ 
2.แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน 
แผนงานโครงการ 
3.ดําเนินการประเมินตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
4.สรุปผลการประเมินและ
รายงานผล 
 

 
 
 
 
 

มีนาคม 59
และ 

กันยายน 60 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
นายศุภชัย 

สายเย็น 
 
 

รวม   -  
 
5. สถานที่ดําเนินงาน โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินงาน พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
 
7.การประเมินผล 

ตัวชีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 
ผลผลิต(outputs) 
 1 ทุกโครงการไดรับการประเมินผล
และมีขอมูลยอนกลับอยางเปน
รูปธรรม 
 2 ทุกโครงการไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงใหดีขึ้น 

 
1.ตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
 
2.ตรวจสอบ 

 
1.แบบประเมินโครงการ/แผนงาน 
 
2.แบบตรวจสอบ 
 
 

ผลลัพธ(outcomes)   
1. แผนงาน/โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคใหดีขึ้นตามลําดับ 
 

 
1.สอบถามความพึงพอใจ 
2.ประเมินผลสําเร็จของโครงการ 

 
1.แบบสอบถาม 
2.แบบประเมินโครงการ 

 
 
 
 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 



      แผนงาน/โครงการบรรลุวัตถุประสงคดีขึ้นตามลําดับ 
 

 
 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
           ( นายศุภชัย  สายเยน็) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 

ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
           ( นายศุภชัย  สายเยน็) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการฝายบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 



ฝายบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

............................................................................................................................. ........... 
ชื่อโครงการ          พัฒนาบุคลากร (อบรม)                          
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอที ่1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการ
พัฒนาองคความรู ตรงตามความตองการของบุคคล และสถานศึกษา) 
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมีคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นายสรุพล  ศรีวรกุล 
สถานที่ดําเนินงาน     โรงเรียนทาแรศึกษา และสถานศึกษา สังกัด สพม. เขต 23 ที่จัดการอบรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน  พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
งบประมาณ             85,950 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีบุคลากรจะตองไดรับ 
การอบรมเพ่ือสรางองคความรูใหมๆในการจัดการศึกษาและพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ         
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหบุคลากรมีการพัฒนาความรูและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน 
 2.2  เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
3. เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
        3.1.1 บุคลากรในสถานศึกษารอยละ 80 ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
        3.1.2  งาน/โครงการรอยละ 80 ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายจากการปฏิบัติหนาที่ 
ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
        3.2.1 บุคลากรรอยละ 80 สามารถจัดการเรียนการสอนไดตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
        32.2. นักเรียนไดรับความรูและประสบการณใหมๆจากครูที่ไดนําความรูที่ไดรับจากการอบรม 
มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
          3.3 ผลกระทบ (Impacts) 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 
(คาวิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ยเล้ียง/ที่
พัก/จางเหมา) 

วัสดุ 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียม 
 - วางแผน 
 - เสนอโครงการ 
 
ขั้นดําเนินการ 
 - แตงตั้งคณะกรรมการ 
   ดําเนินการ 
 - ประชุมคณะกรรมการ 
   วางแผนดําเนินการ 
- ดําเนินการจัดบุคลากร 
  เขาอบรมตามแผน 
 
ขั้นติดตามประเมินผล 
 - สรุปและรายงานผล 

 
 
 

 
พ.ย. 59 
พ.ย. 59 

 
 

พ.ย. 59 - 
  ก.ย. 60 
พ.ย. 59 - 

  ก.ย. 60 
พ.ย. 59 - 

  ก.ย. 60 
 
 
ก.ย. 60 

 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 

85,950 

 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
นายสุรพล ศรีวรกุล 

รวม - 85,950 -  
 
 
5. สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา และสถานศึกษาสังกัด สพม. เขต 23 ที่จัดการอบรม 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
  1. บุคลากรในสถานศึกษารอยละ 80 ไดรับการ
พัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  2. งาน/โครงการรอยละ 80 ประสบผลสําเร็จ 
ตามเปาหมายจากการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร 
ที่ไดรับการพัฒนา 

 
- สํารวจ 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- ดูผลสัมฤทธ์ิของงาน 

 

 
- แบบสํารวจ 
- แบบรายงาน 
- แบบสํารวจผลสัมฤทธ์ิ 
  ของงานหลังการอบรม 

 
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 



ผลลัพธ (Outcomes) 
 1. บุคลากรรอยละ 80 สามารถจัดการเรียนการ
สอนไดตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
 2. นักเรียนไดรับความรูและประสบการณใหมๆ
จากครูที่ไดนําความรูที่ไดรับจากการอบรมมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน 
 

 
- สังเกต 
- นิเทศการสอน 
- การทดสอบ 

 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกผลการนิเทศฯ 
- แบบทดสอบ 

 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 8.1 บุคลากรมีการพัฒนาความรูและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน 
 8.2  บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ท่ีรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
           (นายสุรพล  ศรีวรกลุ) 
 
ลงชื่อ                                   ผูตรวจสอบโครงการ 
           (นายสุรพล  ศรีวรกลุ) 
รก.รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นายนุรกัษ  บุญรวม) 

                                                             รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
            (นายศุภชัย สายเย็น) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 



ฝายบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

............................................................................................................................. ....... 
ชื่อโครงการ      เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ศึกษาดูงาน)   
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการ
พัฒนาองคความรู ตรงตามความตองการของบุคคล และสถานศึกษา)   
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหสามารถจดัการเรียนการสอน
ไดอยางมีคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นายสรุพล  ศรีวรกุล                            
สถานที่ดําเนินงาน     โรงเรียนทาแรศึกษา และแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
ระยะเวลาดําเนินงาน  พ.ย. 59 – ก.พ. 60 
งบประมาณ             10,000 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 
            การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษามีความจําเปนอยางยิ่งที่บุคลากรจะตอง 
ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อสรางองคความรูใหมๆในการจัดการศึกษาจากการ 
ศึกษาดูงาน   และเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     
 
2. วัตถุประสงค 

2.1. เพ่ือใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น   
2.2  เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบตัิงานในหนาท่ีที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     

          2.3  เพ่ือใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน         
  
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

   - งาน / โครงการ รอยละ 80 ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายจากการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร 
ที่ไดรับการพัฒนาจากการไดไปศึกษาดูงาน 

   - บุคลากรรอยละ 80 มีแนวคิดใหมๆ และสามารถนํามาพัฒนางานในหนาที่ไดอยางมีประสทิธิภาพ 
 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 

 - บุคลากรในสถานศึกษารอยละ 80 ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  
             - บุคลากรรอยละ 80 สามารถจัดการเรียนการสอนไดตามแนวการปฏิรูปการศึกษา       
             - บุคลากรรอยละ 80 มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน                                         
          3.3 ผลกระทบ (Impacts) 
 
 
 
 
 



4. กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 
(คาวิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ยเล้ียง/ที่
พัก/จางเหมา) 

วัสดุ 
 

1 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 

 3 

ขั้นเตรียม 
 - วางแผน 
 - เสนอโครงการ 
ขั้นดําเนินการ 
 - แตงตั้งคณะกรรมการ 
   ดําเนินการ 
 - ประชุมคณะกรรมการ 
   วางแผนดําเนินการ 
- ดําเนินการจัดบุคลากร 
  ไปศึกษาดูงาน 
ขั้นติดตามประเมินผล 
 - สรุปและรายงานผล 

 
พ.ย. 59 
ธ.ค. 59 

 
ธ.ค. 59 

 
ธ.ค. 59 

 
ธ.ค. 59- 

  ก.พ. 60 
 
ก.ย. 60 

 
- 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 

 
- 

 
- 
- 

 
- 
 
- 
 

10,000 
 
 
- 

 
- 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
 

- 

 
นายสุรพล 

ศรีวรกุล 

รวม - 10,000 -  
 
5. สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา และแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน  
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ 2560 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
  -  งาน / โครงการ รอยละ 80  ประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมายจากการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนาจากการไดไปศึกษาดูงาน 
-   บุคลากรรอยละ 80 มีแนวคิดใหม  ๆและสามารถ
นํามาพัฒนางานในหนาที่ไดอยางประสิทธิภาพ 

 
-  ประเมินผลสัมฤทธิ์ 
   ของงาน 
 
- สังเกต 
 

 
- แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ 
  ของงานหลังการศึกษาดูงาน 
 
- แบบสังเกต 
 

ผลลัพธ (Outcomes) 
 -   บุคลากรในสถานศึกษารอยละ 80 ไดรับการ
พัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  
- บุคลากรรอยละ 80 สามารถจัดการเรียนการสอน
ไดตามแนวการปฏิรูปการศึกษา 
-  บุคลากรรอยละ 80 มีขวัญและกําลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

 
-  สํารวจ 
-  รายงานและปฏิบัติ 
-  สังเกต 
 
-  สํารวจ 

 
-  แบบสํารวจและ 
   แบบรายงาน 
-  แบบบันทึกการสังเกต 
 
-  แบบสํารวจ 

 
 



8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 8.1 บุคลากรมีการพัฒนาความรูและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน 
 8.2 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 8.3 บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน         
 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
           (นายสุรพล  ศรีวรกลุ) 

 
ลงชื่อ                                   ผูตรวจสอบโครงการ 
           (นายสุรพล  ศรีวรกลุ) 
รก.รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
             (นายนุรักษ  บุญรวม) 

                                                             รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
             (นายศุภชัย สายเยน็) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
ฝายบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
..................................................................................  

ชื่อโครงการ           จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑสํานักงานฝายบริหารงานบุคคล                         
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานการบริหารจัดการ (ขอท่ี 1 หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจาย
อํานาจ การสรางเครือขาย และรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน)    
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  3 พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเพียงพอทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางพรนิษา  ศิริบุรี 
สถานที่ดําเนินงาน     โรงเรียนทาแรศึกษา  
ระยะเวลาดําเนินงาน  พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
งบประมาณ             20,000 บาท 
1. หลักการและเหตุผล 
 งานของฝายบริหารงานบุคคล เปนงานที่เก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากรโดยตรง และเพ่ือเปนการ
พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ จึงควรจัดวัสดุ-ครุภัณฑที่จําเปนสําหรับบริหารงานของฝาย ฯ อยางเหมาะสมและ
เพียงพอ 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหฝายบิหารงานบุคคลมีเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพที่มีประสิทธิภาพ มีเอกสารและ
แบบฟอรมสําหรับบุคลากรอยางเพียงพอ                        

          2.2 เพ่ือทําใหระบบบริหารงานของฝายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ      
2.3 เพ่ือใหบุคลากรมีความพึงพอใจเก่ียวกับระบบบริหารงานของโรงเรียน 

 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

- การดําเนินงาน และการติดตอสื่อสารของบุคลากรภายใตระบบบริหารเปนไปอยาง
คลองแคลวและ มีประสิทธิภาพรอยละ 80                        

 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
 - ฝายบริหารงานบุคคล มีเอกสารและแบบฟอรมเกี่ยวกับงานของฝายอยางเพียงพอ 100 % 

          3.3 ผลกระทบ (Impacts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบแทน 

(คา
วิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ย
เลี้ยง/ที่
พัก/จาง
เหมา) 

วัสดุ 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

 
3 

ขั้นเตรียม 
 - วางแผน 
 - เสนอโครงการ 
 
ขั้นดําเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการ 
  วางแผนดําเนินการ 
- ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑของฝายฯ 
(คอมพิวเตอร พริ้นเตอร 
และวัสดุสํานักงาน) 

 
ขั้นติดตามประเมินผล 
 - สรุปและรายงานผล 
 

 
พ.ย. 59 
พ.ย. 59 

 
 

พ.ย. 59 
   
พ.ย. 59- 

  ก.ย. 60 
 

ก.ย. 60 
 

 
- 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 

- 
 

 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
- 
- 
 
 
- 
 

20,000 
 
 
- 
 

นางพรนิษา 
ศิริบุรี 

รวม - - 20,000  
 
5. สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา  
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน  2559 – กันยายน 2560 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
 - การติดตอสื่อสารของบุคลากรภายใตระบบ
บริหารเปนไปอยางคลองแคลวและมีประสิทธิภาพ
รอยละ 80 
                   

 
-  สํารวจความพอใจของ
บุคลากรตอการบริการ
ดานแบบฟอรมและ
เอกสารจากฝาย
บริหารงานบุคคล 
 

 
-  แบบสํารวจความพอใจ 
ตอการใช เอกสารของฝาย ฯ 

ผลลัพธ (Outcomes) 
 - ฝายบริหารงานบุคคล มีเอกสารและแบบฟอรม

 
-  สํารวจจํานวนเอกสาร

 
-  แบบรายงานการจัดซ้ือ 



เกี่ยวกับงานของฝายอยางเพียงพอ 100 % 
 

และแบบฟอรมของฝายฯ 
   

-  ทะเบียนคุมวัสดุ-อุปกรณ 
   ของฝายฯ 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 ฝายบิหารงานบุคคลมีเอกสารและแบบฟอรมสําหรับบุคลากรอยางเพียงพอ                        
          8.2 ระบบบริหารงานของฝายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ      

8.3 บุคลากรมีความพึงพอใจเก่ียวกับระบบบริหารงานของโรงเรียน 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
             (นางพรนิษา  ศิริบุรี) 
 
ลงชื่อ                                   ผูตรวจสอบโครงการ 
            (นายสุรพล  ศรีวรกลุ) 
 รก.รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล 
 
ลงชื่อ    ผูเหน็ชอบโครงการ 
            (นายนุรักษ  บุญรวม) 

                                                             รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายศุภชัย  สายเย็น) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 
 

      
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

โครงการฝายกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 



ฝายกิจการนักเรียน 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

................................................................................................................................................. ............................ 
ชื่อโครงการ   ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอที่  3  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกล
ยาเสพติด) 
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอท่ี  2  ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานกึในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายประวัติ คุณแสน และนายอติชาต เหนือกลาง 
ลักษณะโครงการ     ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน     โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน    พ.ย. 59 – ก.ย. 2560 
งบประมาณ  25,000 บาท 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนานักเรียนใหบุคคลที่มีคุณภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญาความสามารถ คุณธรรม  

จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เปนสุขตามสังคมที่มุงหวัง นอกจากจะดําเนินการดานการสงเสริมสนับสนุนนักเรียน
แลว การปองกันและการชวยเหลือแกไขปญหาตางๆ ซึ่งนักเรียนโรงเรียนทาแรศึกษามีจํานวนมากที่จะตองมี
การดูแลชวยเหลือ 
 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีอนามัยที่สมบูรณแข็งแรงอยูรวมกับสังคม

ดวยความสงบสุข 
 

3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

นักเรียนรอยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 

นักเรียนรอยละ 100 ไดรับการดูแลและชวยเหลือจากอาจารยที่ปรึกษาอยางใกลชิด 
บานและโรงเรียนรวมกันแกปญหาที่อาจเกิดข้ึนกับนักเรียนไดอยางทันทวงที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 



กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุม
ผูปกครอง 
 
กิจกรรมท่ี 2 เยี่ยมบาน
นักเรียน 
 
กิจกรรมท่ี 3 คัดกรอง
นักเรียน 

  
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
 
 

5,000 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

5,000 

1 ภาคเรยีน 
 
 

1 ภาคเรียน 
 
 
2 ภาคเรียน 

นายอติชาต    
   เหนือกลาง 
 
นายประวัติ  

คุณแสน 
 
นายประวัติ  

คุณแสน 
รวมทั้งสิ้น  10,000 15,000 25,000   

 
5. สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา  

 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  พ.ย. 59 – ก.ย. 60 

 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs)   
-นักเรียนรอยละ 100 ไดรับการดูแลและชวยเหลือ
จากอาจารยที่ปรึกษาอยางใกลชิด 
-บานและโรงเรียนรวมกันแกปญหาที่อาจเกิดข้ึนกับ
นักเรียนไดอยางทันทวงที 
 

 
-สังเกต   บันทึกพฤติกรรม
นักเรียน 
-สังเกต บันทึกการเยี่ยม
บานนักเรียน 
 

 
-แบบสอบถาม 
 
-แบบบันทึกเยี่ยมบาน 
 

ผลลัพธ (Outcomes) 
นักเรียนรอยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

 
-บันทึกพฤติกรรมนักเรียน -
-สอบถาม 

 
-แบบบันทึก   
-แบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 



 นักเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีอนามัยที่สมบูรณแข็งแรงอยูรวมกับสังคมดวยความ
สงบสุข 
 

 

ลงชื่อ     ผูเสนอโครงการ            
                 (นายอติชาต  เหนือกลาง) 

 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ            

                   (นายประวัติ  คุณแสน) 
  รก.รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 
 
ลงชื่อ     ผูเห็นชอบโครงการ            

                   (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                   รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน   
                                                           

ลงชื่อ      ผูอนุมัติโครงการ 
                                                                (นายศุภชัย  สายเย็น) 
                                                          ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
ฝายกิจการนักเรียน 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
........................................................ .................................................................................... .......................... 

ชื่อโครงการ    ซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงานกิจการนักเรียน 
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานการบริหารจัดการ (ขอท่ี 1 หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจาย
อํานาจ การสรางเครือขาย และรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน)   
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  1  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายประวัติ   คุณแสน 
ลักษณะโครงการ     ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน     โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน    พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
งบประมาณ  10,000 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานกิจการนักเรียนยังไมคลองตัวเนื่องจากหองยังขาดวัสดุอุปกรณท่ีใชใน
สํานักงานจึงจําเปนตองจัดหาวัสดุ อุปกรณในการทํางาน อยางมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหกลุมงานกิจการนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงาน  
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

งาน/โครงการ รอยละ 80 ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายในแผนปฏิบัติการ 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 

มีวัสดุ-อุปกรณสําหรับบริหารสํานักงานอยางเพียงพอรอยละ 80 
 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ 

  10,000 
 

10,000 
 

2 ภาคเรียน 
 

นายประวัติ  
คุณแสน 

รวมทั้งสิ้น   10,000 10,000   
 
 
 
 
 
5. สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนทาแรศึกษา  



 
6. ระยะเวลาดําเนินการ พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs)   
งาน/โครงการ รอยละ 80 ประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายในแผนปฏิบัติงบประมาณ 
 

 
สังเกต    
 

 
แบบสังเกต 
 

ผลลัพธ (Outcomes) 
มีวัสดุ-อุปกรณสําหรับบริหารสํานักงานอยาง
เพียงพอรอยละ 80 
 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การบริหารงานในฝายมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 
 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
           (นายประวัติ   คุณแสน) 

 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
           (นายประวัติ  คุณแสน) 
    รก.รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 
 
ลงชื่อ                                    ผูเห็นชอบโครงการ 
            (นายนุรักษ  บุญรวม) 

                                                             รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายศุภชัย  สายเย็น) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
  

 
 
 
 
 

โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 



ฝายกิจการนักเรียน 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

......................................................................................................................................... 
ชื่อโครงการ    โรงเรียนดีศรีตําบล คุณธรรมนําชีวิต 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ( ขอ 3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกล
ยาเสพติด) 
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  2  ปลกูฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นายประวัติ   คุณแสน 
ลักษณะโครงการ      ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน      โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน     พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
งบประมาณ   - บาท 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนานักเรียนใหบุคคลที่มีคุณภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญาความสามารถ คุณธรรม  
จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เปนสุขตามสังคมที่มุงหวัง นอกจากจะดําเนินการดานการสงเสริมสนับสนุนนักเรียน
แลว การปองกันและการชวยเหลือแกไขปญหาตางๆ ซึ่งนักเรียนโรงเรียนทาแรศึกษามีจํานวนมากที่จะตองมี
การดูแลชวยเหลือ 
 
2. วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีอนามัยที่สมบูรณแข็งแรงอยูรวมกับสังคม
ดวยความสงบสุข 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

นักเรียนรอยละ 80 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 

นักเรียนรอยละ 100 ไดรับการดูแลและชวยเหลือจากอาจารยที่ปรึกษาอยางใกลชิด 
บานและโรงเรียนรวมกันแกปญหาที่อาจเกิดข้ึนกับนักเรียนไดอยางทันทวงที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 



 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1   5 หองชีวิต 
 
กิจกรรมท่ี 2  รักษสิ่งแวดลอม
(ขยะรีไซเคิล) 
 
กิจกรรมท่ี 3 คนดีศรีทาแร
ศึกษา 
 
กิจกรรมท่ี 4 จิตอาสา 
 
กิจกรรมท่ี 5 ฝกสมาธิ 
 

     
 
 
 
 

พ.ย. 59 – 
ก.ย. 60 

 

 
 
 
 
 
นายประวัติ  

คุณแสน 

รวมทั้งสิ้น - - - -   
 
5. สถานท่ีดําเนินการ 
 โรงเรียนทาแรศึกษา  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
     พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs)  นักเรียนรอยละ 100 ไดรับ
การดูแลและชวยเหลือจากอาจารยที่ปรึกษาอยาง
ใกลชิด 
บานและโรงเรียนรวมกันแกปญหาที่อาจเกิดข้ึนกับ
นักเรียนไดอยางทันทวงที 

สังเกต   บันทึกพฤติกรรม
นักเรียน 
สังเกต บันทึกการเยี่ยมบาน
นักเรียน 
 

แบบสังเกต 
 
แบบบันทึกเยี่ยมบาน 
 

ผลลัพธ (Outcomes) 
นักเรียนรอยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

บันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
สอบถาม 

แบบบันทึก  
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 



 นักเรียนมีความรูคูคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีอนามัยที่สมบูรณแข็งแรงอยูรวมกับสังคมดวยความสงบ
สุข 
 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
          (นายประวัติ   คุณแสน) 

 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
           (นายประวัติ  คุณแสน) 
    รก.รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 
 
ลงชื่อ                                    ผูเห็นชอบโครงการ 
            (นายนุรักษ  บุญรวม) 

                                                             รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
          ( นายศุภชัย  สายเย็น ) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 



ฝายกิจการนักเรียน 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

......................................................................................................................................... ............................ 
ชื่อโครงการ       โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
สนองจุดเนน สพฐ  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการส่ือสาร ทักษะการคิด 
ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย) 
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอท่ี 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ     นางขนิษฐา   ศรีวรกุล   
สถานที่ดําเนินงาน   โรงเรียนทาแรศึกษา      
ระยะเวลาดําเนินงาน     พฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560 
งบประมาณ    27,500  บาท 

 
1.  หลักการและเหตุผล        
         การที่นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งทางรางกายและจิตใจ   จะทําใหนักเรียนสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม 
ตาง ๆ  และมีวิธีการแกปญหาไดดี     อยูในสังคมไดอยางมีความสุขและพรอมที่จะรวมกิจกรรมการเรียนการ
สอนในโรงเรียนและปรับปรุงตนเองในดานตาง ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค 
          นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง   มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
 
3.  เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
     ผลผลิต (Outputs)  (ระบุผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากดําเนินการเสร็จ) 

1.  นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดใีนการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 
 2.  นักเรียนมีน้ําหนักสวนสูงและสมรรถภาพตามเกณฑ 
     ผลลัพธ  (Outcomes)  (ระบุผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากผลผลิต) 
  1.  นักเรียนมากกวารอยละ 65  มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน 
 2.  นักเรียนมากกวารอยละ 75  มีการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีและออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
      ผลกระทบ (Impacts) 
   
4.  การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ตอบ 

แทน 
ใชสอย 

คาวัสดุ 
 

 
1. จัดซื้อยารักษาโรคและ 
   อุปกรณอ่ืนๆที่จําเปน 
 
2. สงตอผูปวยไปยัง 
   สถานพยาบาลอ่ืนๆ 

 
พ.ย.59,พ.ค.60 
พ.ย.59-ก.ย.60 

 
ธ.ค.59-ก.ย.60 

 

 
 
 
 
 
 

  
6,000 

 
 

2,500 
 

 
6,000 

 
 

2,500 
 

 
นางขนิษฐา 

ศรีวรกุล 
 



3. การเฝาระวังภาวะ 
   ทุพโภชนาการ 
4. ฟนสะอาดเหงือกแข็งแรง 
 
5. น้ําดื่มสะอาดปลอดภัย 
6. ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ 
7. ปองกันโรคไขเลือดออก 

ก.ค.60 
พ.ย.59, มิ.ย.60 
พ.ย.59-ม.ค.60 

 
พ.ย.59-ก.ย.60 

 
 

 

1,000 
 

1,000 
 

15,000 
1,500 

 
500 

1,000 
 

1,000 
 

15,000 
1,500 

 
500 

รวมทั้งสิ้น    27,500 27,500  
 
5.  สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ   พฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
 ผลผลิต (Outputs)   
-  นักเรียนมากกวารอยละ 65   
    มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ 
    มาตรฐาน 
 
 
ผลลัพธ (Outcomes) 
 -  นักเรียนมากกวารอยละ 75  
    มีการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดี 
   และออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
 

 
-ตรวจสุขภาพนักเรียน  สอบถาม
และบันทึกสุขภาพนักเรียนรายคน 
-ชั่งนํ้าหนักวัดสวนสูงและหาคา 
BMI 
 
 

-ตรวจสุขภาพนักเรียน  
สอบถามและบันทึกสุขภาพ
นักเรียนรายคน 

 
- แบบบันทึกสุขภาพนักเรียนราย
คนของครูที่ปรึกษา และแบบ
บันทึกการใชหองพยาบาล 

- แบบบันทึกน้ําหนักสวนสูง
นักเรียน 
 

- แบบบันทึกสุขภาพ
นักเรียนรายคนของครูที่
ปรึกษาและแบบบันทึก
การใชหองพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
-  นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 

 -  นักเรียนมีน้ําหนักสวนสูงและสมรรถภาพตามเกณฑ 
 
 

ลงชื่อ     ผูเสนอโครงการ            
            (นางขนิษฐา   ศรีวรกุล) 

 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 

 (นายประวัติ  คุณแสน) 
                                                       รก.รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 

 
                                                     ลงชื่อ                                    ผูเห็นชอบโครงการ 

    (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                     รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 

 
ลงชื่อ     ผูอนุมัติโครงการ                       

                                                        (นายศุภชัย  สายเย็น) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
ฝายกิจการนักเรียน 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
.................................................................................................................................. .................................... 

ชื่อโครงการ      กิจกรรมวันสําคัญรวมกับชุมชน 
สนองจุดเนน สพฐ  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอที่  3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกล
ยาเสพติด)   
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอท่ี 2   ปลูกฝงคุณธรรม  ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผูรับผิดชอบโครงการ     นางขนิษฐา   ศรีวรกุล   
สถานที่ดําเนินงาน   โรงเรียนทาแรศึกษา      
ระยะเวลาดําเนินงาน     พฤศจิกายน  2559  -  ธันวาคม  2559 
งบประมาณ    12,000  บาท 

1.  หลักการและเหตุผล        
             การที่นักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตามวันสําคัญตางๆ  จะเปนการสรางจิตสํานึกท่ีดี และเห็น
คุณคาของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย  นอกจากนี้ยังทําใหนักเรียนเกิดความรัก  ความสามัคคี 
ตอกันและกันในโรงเรียน และยังเปนการประสานสัมพันธไมตรีอันดีตอชุมชนใกลเคียงอีกดวย  ดังนั้นจึงจําเปน
อยางยิ่งที่ทางโรงเรียนจะตองดําเนินการจัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ใหกับนักเรียน เพื่อเปนการสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีใหมีตอเนื่องสืบไป 
 
2.  วัตถุประสงค 
             นักเรียนเห็นความสําคัญของวันสําคัญตางๆ 
 
3.  เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
     ผลผลิต (Outputs)  (ระบุผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากดําเนินการเสร็จ) 
          1.  นักเรียนเห็นความสําคัญของกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ 

2.  นักเรียนใหความรวมมือและรวมอนุรกัษ วัฒนธรรมประเพณีตามวันสําคัญตางๆ 
     ผลลัพธ  (Outcomes)  (ระบุผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากผลผลิต) 
  1.  นักเรียนมากกวารอยละ 85 เห็นความสําคัญของกิจกรรมในวันสําคัญตางๆที่ทางโรงเรียนไดจัดข้ึน 
 2.  นักเรียนมากวารอยละ 75  รวมกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ที่ทางโรงเรียนไดจัดขึ้น 
      ผลกระทบ (Impacts) 
    
 
 
 
 
 
 
 



4.  การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ตอบ 

แทน 
ใชสอย 

คาวัสดุ 
 

1. กิจกรรมวันลอยกระทง 
2. กิจกรรมวันคริสตมาส 

พ.ย. 59 
ธ.ค. 59 

    - 
12,000 

  - 
12,000 

นางขนิษฐา 
นางขนิษฐา 

รวมทั้งสิ้น     12,000 12,000  
 
5.  สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ   พฤศจิกายน 2559  -  ธันวาคม  2559 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
  -  นักเรียนมากกวารอยละ 85  
เห็นความสําคัญของวันสําคัญตางๆ 
   -  นักเรียนมากกวารอยละ 85   
รวมกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ  
ที่ทางชุมชนไดจัดข้ึน 

- สังเกต สอบถามสํารวจ
ความคิดเห็น 

- สํารวจรายชื่อนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรม 
สังเกตสอบถามความ
คิดเห็น 

- แบบสังเกต แบบสอบถาม 
ความคิดเห็น 

- แบบบันทึกนักเรียนที่
รวมกิจกรรม 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
    -  นักเรียนเห็นความสําคัญของกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ 
    -  นักเรียนใหความรวมมือรวมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีตามวันสําคัญตางๆรวมกับชุมชน 
 

ลงชื่อ     ผูเสนอโครงการ            
            (นางขนิษฐา   ศรีวรกุล) 

 
                                                    ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 

 (นายประวัติ  คุณแสน) 
                                                      รก.รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 

 
                                                      ลงชื่อ                                    ผูเห็นชอบโครงการ 

   (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                     รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 

 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ                       

                                                        (นายศุภชัย  สายเย็น) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 



โครงการ /งาน ปงบประมาณ  2560 

ฝายกิจการนักเรียน 
โรงเรียนทาแรศึกษา   สพม.เขต23                                                               

.................................................................................  
ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ ICT หองแนะแนว   
สนองจุดเนน สพฐ. ดาน ICT เพ่ือการศึกษา  (ขอที่ 1 หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให
เหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน)  
สนองกลยุทธ โรงเรียน ขอที่  1  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ  
ลักษณะโครงการ ( / ) ใหม  (   ) ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน   หองแนะแนว โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน   ต.ค. 59 –  ก.ย. 60 
งบประมาณ    10,000  บาท 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

         ในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  การแนะแนวการศึกษาจําเปนอยางยิ่งท่ีไดรับ 
การปรับปรุงพัฒนาระบบงานและวิธีการในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการศึกษาตอของนักเรียนในสถาบัน
ตางๆอยางรวดเร็ว  หองแนะแนวยังขาดสื่อวัสดุอุปกรณ เครื่องใชสํานักงานท่ีทันสมัยและเหมาะสมโดยเฉพาะ
อยางยิ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาปรับปรุงระบบICT ระบบ LAN หองแนะแนว  ดังนั้นเพื่อใหงาน 
แนะแนวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงไดจดัทําโครงการเพ่ือพัฒนางานของกลุมงานและจะสงผลใหผูเรียน 
เกิดคุณลักษณะตามท่ีคาดหวังตอไป 
 
2.  วัตถุประสงค 
              เพ่ือใหการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT และระบบแลน (LAN) ระบบ
อินเทอรเน็ตงานแนะแนว  มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เพ่ือบริการใหแกนักเรียนไดรับความสะดวกรวดเร็ว  
และบุคลากรในกลุมงานมีกําลังใจในการทํางาน  ทําใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
       การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT และระบบแลน (LAN) ระบบอินเทอรเน็ตงาน
แนะแนว  มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
               บุคลากรในงานแนะแนวสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถใหบริการแกนักเรียน
ไดรับความสะดวกรวดเร็ว  และทําใหเกิดผลผลิตตามเปาหมายของโรงเรียน 
          ผลกระทบ  (Impacts) 
              เพ่ือบริการใหแกนักเรียนไดรับความสะดวกรวดเร็ว  และบุคลากรในกลุมงานมีกําลังใจในการ
ทํางาน  ทําใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

 



 

4.  กิจกรรมหลัก  และประเภทงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 
(คาวิทยากร) 

ใชสอย 

(เบี้ยเลี้ยง/ที่
พัก/จางเหมา 

วัสดุ 

1 
2 
 
 
 
3 
4 

ขั้นเตรียมการ 
ขั้นดําเนินการ 
-จัดซื้อสื่อ อุปกรณ
วัสดุครุภัณฑ/จัด
กิจกรรมตามโครงการ 
ขั้นประเมินผล 
ขั้นรายงานผล 
 

พ.ย. 59 
 

ภายใน
ปงบประมาณ 

60 
ก.ย.  60 
ต.ค. 60 

 
 

   
 

10,000 

 
 
อ.กรรณิกา 
 
 
 
 

 รวมทั้งสิ้น  - - 10,000  
 
5.  สถานที่ดําเนินงาน  หองแนะแนว โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาดําเนินงาน  ต.ค. 59 –  ก.ย. 60 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
-การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT 
และระบบแลน (LAN) ระบบอินเทอรเน็ตงานแนะ
แนว  มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  

 
-สังเกต 

 
-แบบสอบถาม 

ผลลัพธ (Outcomes) 
-บุคลากรในงานแนะแนวสามารถปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ  สามารถใหบริการแกนักเรียนไดรับ
ความสะดวกรวดเร็ว  และทําใหเกิดผลผลิตตาม
เปาหมายของโรงเรียน 
 

 
-สังเกต 
-แบบสํารวจ 

 
-แบบบันทึกการสังเกต 
-แบบสํารวจความคิดเห็น 

 
 
 



 
8.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
     8.1  หองแนะแนวมีระบบอินเทอรเน็ตที่สะดวกรวดเร็วและทันสมัย 
     8.2  การใหบริการทางดานขอมูลขาวสารทางดานการศึกษาทันตอเหตุการณ 
     8.3 บุคลากรในงานแนะแนวสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและทําใหเกิดผลผลิตตามเปาหมาย
ของโรงเรียน 
 
 
                                                      ลงชื่อ                                 ผูเสนอโครงการ  
                                                            (นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ)                                                        
                                                       
                                                       ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 

  (นายประวัติ  คุณแสน) 
                                                         รก.รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 

 
                                                       ลงชื่อ                                    ผูเห็นชอบโครงการ 

      (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                      รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
         
                                                       ลงชื่อ                                       ผูอนุมัติโครงการ 
                                                                     (นายศุภชัย  สายเย็น) 
                                                              ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



โครงการ /งาน ปงบประมาณ  2560 

ฝายกิจการนักเรียน 
โรงเรียนทาแรศึกษา   สพม.เขต23 

......................................................................................................................... ............................................ 
ชื่อโครงการ   จัดหาสื่อวัสดุ ครุภัณฑพัฒนาปรับปรุงหองแนะแนว   
สนองจุดเนน สพฐ. ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอที ่2.6 ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับการ
สงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพ ดวยการแนะแนว และไดรับการพัฒนาความรูทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทํา
ในอนาคต) 
สนองกลยุทธ โรงเรียน ขอที่  1  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ  
ลักษณะโครงการ (  ) ใหม  ( / ) ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน   หองแนะแนว โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน   ต.ค. 59 –  ก.ย. 60 
งบประมาณ    10,000  บาท 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

         ในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  การแนะแนวการศึกษาจําเปนอยางยิ่งท่ีไดรับ 
การปรับปรุงพัฒนาระบบงานและวิธีการในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการศึกษาตอของนักเรียนในสถาบัน
ตางๆอยางรวดเร็ว  หองแนะแนวยังขาดส่ือวัสดุอุปกรณ   เครื่องใชสํานักงานท่ีทันสมัยและเหมาะสม  ดังนั้น
เพ่ือใหงานแนะแนวมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  จึงไดจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนางานของกลุมงานและจะสงผลให
ผูเรียนเกดิคุณลักษณะตามท่ีคาดหวังตอไป 
 
2.  วัตถุประสงค 
              เพ่ือใหบุคลากรมีวัสดุครุภัณฑ  ที่ใชในการทํางานเพียงพอตามความจําเปน  เพื่อบริการใหแก
นักเรียนไดรับความสะดวกรวดเร็ว  และบุคลากรในกลุมงานมีกําลังใจในการทํางาน  ทําใหทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
3.  เปาหมาย 
 3.1  ผลผลิต (outputs)   

    มีวัสดุครุภัณฑ  ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 

 3.2  ผลลัพธ (outcomes)   
               บุคลากรในงานแนะแนวสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและทําใหเกิดผลผลิตตาม
เปาหมายของโรงเรียน 

ผลกระทบ  (Impacts) 
      บุคลากรมีวัสดุครุภัณฑ  ที่ใชในการทํางานเพียงพอตามความจําเปน  เพื่อบริการใหแกนักเรียน
ไดรับความสะดวกรวดเร็ว  และบุคลากรในกลุมงานมีกําลังใจในการทํางาน  ทําใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น 

 



4.  กิจกรรมหลัก  และประเภทงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 
(คาวิทยากร) 

ใชสอย 

(เบี้ยเลี้ยง/ที่
พัก/จาง
เหมา 

วัสดุ 

1 
2 
 
 
 
3 
4 

ขั้นเตรียมการ 
ขั้นดําเนินการ 
-จัดซื้อสื่อ อุปกรณ
วัสดุครุภัณฑ/จัด
กิจกรรมตามโครงการ 
ขั้นประเมินผล 
ขั้นรายงานผล 
 

-ต.ค. 59 
-ภายใน

ปงบประมาณ 
60 
 

-ก.ย.  60 
-ต.ค. 60 

 
 

   
 

10,000 

 
 
อ.กรรณิกา 

พันธุรักษ 
 
 
 
 

 รวมทั้งสิ้น  - - 10,000  
 
5.  สถานที่ดําเนินงาน    หองแนะแนว โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาดําเนินงาน   ต.ค. 59 – ก.ย. 60 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
  

 
-ดูสถิติการศึกษาตอ 

 
-สมุดบันทึก 
-แบบสอบถาม 

ผลลัพธ (Outcomes) 
-กลุมงานแนะแนวมีวัสดุครุภัณฑ ที่ทันสมัย เพียงพอ
ตอความตองการ  ในการทํางานดียิ่งขึ้น 
 

 
-สังเกต 
-แบบสํารวจ 

 
-แบบบันทึกการสังเกต 
-แบบสํารวจความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 



8.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
     8.1  หองแนะแนวมีวัสดุครุภัณฑ  ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 
     8.2  กลุมงานแนะแนวมีวัสดุครุภัณฑ ที่ทันสมัย เพียงพอตอความตองการ  ในการทํางานดียิ่งขึ้น 
     8.3 บุคลากรในงานแนะแนวสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและทําใหเกิดผลผลิตตามเปาหมาย
ของโรงเรียน 
 
 
 
 
                                                       ลงชื่อ                                   ผูเสนอโครงการ  
                                                                      (นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ)                                               
                                                                       

ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
           (นายประวัติ  คุณแสน) 
    รก.รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 
 
ลงชื่อ                                    ผูเห็นชอบโครงการ 
            (นายนุรักษ  บุญรวม) 

                                                             รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
  
                                                               ลงชื่อ                                    ผูอนุมัติโครงการ 
                                                                           (นายศุภชัย  สายเย็น) 
                                                                    ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



โครงการ /งาน ปงบประมาณ  2560 

ฝายกิจการนักเรียน 
โรงเรียนทาแรศึกษา   สพม.เขต23                                                               

.................................................................................  
ชื่อโครงการ   แนะแนวศึกษาตอ   
สนองจุดเนน สพฐ. ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอที ่ 2.6 ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับการ
สงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพ ดวยการแนะแนว และไดรับการพัฒนาความรูทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทํา
ในอนาคต) 
สนองกลยุทธ โรงเรียน ขอที่  1   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ  
ลักษณะโครงการ (  ) ใหม  ( / ) ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน   โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
ระยะเวลาดําเนินงาน   ธ.ค. 59 – ก.พ. 60 
งบประมาณ    3,000  บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษามีความจําเปนอยางยิ่งที่ชุมชนจะตองมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพ่ือใหนักเรียน  ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม 
และวิธีการในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการศึกษาตอแกนักเรียนในโรงเรียนและในเขตพ้ืนที่บริการเพื่อให
นักเรียนไดมีโอกาสเรียนอยางเสมอภาค  สงผลใหโรงเรียนมีจํานวนนักเรียนเพิ่มมากข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 
          เพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
       นักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขี้น 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
                นักเรียนไดรับการพัฒนาความรูความสามารถในการเรียนการสอนท่ีดีขึ้น 
 

ผลกระทบ  (Impacts) 
       นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการศึกษาตอและไดมีโอกาสเรียนอยางเสมอภาคไดรับโอกาสทาง
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น   
 
 
 
 

 

 



4.  กิจกรรมหลัก  และประเภทงบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 
(คาวิทยากร) 

ใชสอย 

(เบี้ยเลี้ยง/ที่
พัก/จางเหมา 

วัสดุ 

1 
2 
 
 
3 
4 

ขั้นเตรียมการ 
ขั้นดําเนินการ 
-ออกแนะแนวในเขต
พ้ืนที่บริการ 
ขั้นประเมินผล 
ขั้นรายงานผล 

ธ.ค. 59 
 
ธ.ค.-ก.พ.60 
 
มี.ค.  60 
เม.ย. 60 

  
 

3,000 

  
 
อ.กรรณิกา
และคณะครู 

 รวมทั้งส้ิน  - 3,000   
 
5.  สถานที่ดําเนินงาน    โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
 
6.  ระยะเวลาดําเนินงาน   ธ.ค. 59 – ก.พ. 60 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

 
ตรวจรายงานผลการรับ
นักเรียน 

 
รายงานผลการรับ
นักเรียน 

ผลลัพธ (Outcomes) 
-อัตราการเรียนตอของนักเรียน ม.ตนและม.ปลาย 

 
-แบบสํารวจ 

 
-แบบสํารวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  8.1  นักเรียนรูแนวทางในการศึกษาตอ 
  8.2  นักเรียนสามารถตัดสินใจในการเรียนไดอยางเหมาะสม 
  8.3  โรงเรียนสามารถรับนักเรียนไดตามเปาหมายที่วางไว 
 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
        (นางสาวกรรณิกา พันธุรักษ) 
              
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
           (นายประวัติ  คุณแสน) 
   รก.รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน   
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
              (นายนุรักษ  บุญรวม) 

                                                               รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
            (นายศุภชัย  สายเยน็) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



โครงการ /งาน ปงบประมาณ  2560 

ฝายกิจการนักเรียน 
โรงเรียนทาแรศึกษา   สพม.เขต23                                                               

................................................................................................................................ .................................... 
ชื่อโครงการ   แนะแนวสานฝนแบงปนความรู   
สนองจุดเนน สพฐ. ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอที ่ 2.6 ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับการ
สงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพ ดวยการแนะแนว และไดรับการพัฒนาความรูทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทํา
ในอนาคต) 
สนองกลยุทธ โรงเรียน ขอที่  1  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ   
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสาวกรรณกิา  พันธุรักษ และคณะกรรมการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ   (   )  ใหม  ( /  ) ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน     หองประชาสัมพันธฝายกิจการนักเรียน  โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน     ทุกวันพุธ  ตลอดปการศึกษา 2560 
งบประมาณ     -      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
         การจัดการแนะแนวในโรงเรียน มุงสงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเหมาะสมตามความ
แตกตางระหวางบุคคล ใหสามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนอง  โดยจัดควบคูกับการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน  จัดการแนะแนวใหมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  เปนการแนะแนวในเชิงรุก  ให
หลาย สวน  หลายหนวยสังคมมีสวนรวมเปนเครือขาย  ในการแนะแนวชีวิตและสังคม  เพ่ือใหนักเรียนของ
โรงเรียนสามารถดําเนินชีวิตตามคุณลักษณะของการเปน  คนดี  คนเกง  และเปนคนที่มีความสุข 

2.  วัตถุประสงค 
         2.1 เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูและขอมูลขาวสารดานการศึกษา 
         2.2 เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูและขอมูลขาวสารดานอาชีพ 
         2.3 เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูและขอมูลขาวสารดานสวนตัวและสังคม 
3.  เปาหมาย 
 3.1  ผลผลิต (outputs)   

         นักเรียนไดรับความรูดานตางๆ  แลวสามารถคิด  ตัดสินใจ  หรือวางแผนชีวิตสําหรับอนาคต   
   ไดอยางเหมาะสมและถูกตอง   

           3.2  ผลลัพธ (outcomes)   
                      เพ่ือใหนักเรียนของโรงเรียนสามารถดําเนินชีวิตตามคุณลักษณะของการเปน  คนด ี คนเกง    
               และเปนคนที่มีความสุข 

ผลกระทบ (Impacts) 
         นักเรียนไดรับความรูดานตางๆ  แลวสามารถคิด  ตัดสินใจ  หรือวางแผนชีวิตสําหรับอนาคต   
ไดอยางเหมาะสมและถูกตอง   

 

 



4.  กิจกรรมหลัก  และประเภทงบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 
(คาวิทยากร) 

ใชสอย 

(เบี้ยเลี้ยง/ที่
พัก/จาง
เหมา 

วัสดุ 

1 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

จัดทําโครงการเพ่ือ
เสนอผูบริการอนุมัติ 
ประชุมผูรับผิดชอบ
และมอบหมายงาน 
ดําเนินการตามที่
กําหนด 
-จัดรายการออกเสียง
ตามสาย  ทุกวันพุธ
ของสัปดาห  เวลา 
12.30 - 13.00 น. 
สรุปผลและ
ประเมินผล 

พ.ค. 
 

มิ.ย. 
 
ตลอดป
การศึกษา 

 
 
 

 
สิ้นป

การศึกษา 

- - - อ.กรรณิกา 
และ
คณะกรรมการ
นกัเรียน 

 รวม  - - -  
 
5.  สถานที่ดําเนินงาน   หองประชาสัมพันธฝายกิจการนักเรียน  โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  ทุกวันพุธ  ตลอดปการศึกษา   
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนไดรับความรูดานตางๆ  แลวสามารถคิด  
ตัดสินใจ  หรือวางแผนชีวิตสําหรับอนาคตไดอยาง
เหมาะสมถูกตอง    

 
- สํารวจ 
- สังเกต 

 
-แบบบันทึกการสังเกต 

-แบบสํารวจความคิดเห็น 

ผลลัพธ (Outcomes) 

-เพ่ือใหนักเรียนของโรงเรียนสามารถดําเนินชีวิตตาม
คุณลักษณะของการเปน  คนดี  คนเกง  และเปนคน
ที่มีความสุข 

 
-สังเกต 

 

 
-แบบสํารวจความคิดเห็น 

 
 
 



8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  8.1 นักเรียนไดรับความรูและขอมูลขาวสารดานการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
  8.2 นักเรียนไดรับความรูและขอมูลขาวสารดานอาชีพสูโลกของงานกวางขึ้น 
  8.3 นักเรียนไดรับความรูและขอมูลขาวสารดานสวนตัวและสังคมปรับตัวใหดํารงชีวิตในสังคมอยางเปนสุข 
 
 
 

 ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
        (นางสาวกรรณิกา พันธุรักษ) 
             
  ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
            (นายประวัติ  คุณแสน) 
   รก.รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน   
 
  ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
              (นายนุรักษ  บุญรวม) 

                                                               รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 

   ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
             (นายศุภชัย  สายเย็น) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ /งาน ปงบประมาณ  2560 
ฝายกิจการนักเรียน 

โรงเรียนทาแรศึกษา   สพม.เขต23                                                               
................................................................................................................................... ................................... 

ชื่อโครงการ      โรงเรียนปลอดสิ่งเสพติด 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ รวมทัง้มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยา
เสพติด)   
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม  ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผูรับผิดชอบโครงการ     นายอาภันตรา  แสงวงศ 
สถานที่ดําเนินงาน   โรงเรียนทาแรศึกษา      
ระยะเวลาดําเนินงาน     พฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560 
งบประมาณ    10,000  บาท. 
1. หลักการและเหตุผล 
    ในปจจุบันเหลา บุหรี่  ทําใหเยาวชนของชาติเสียอนาคต  เนื่องจากเปนจุดที่ทําใหเยาวชนของชาติ
หลงเขาไปสูวังวนของสิ่งเสพติดจนไมสามารถเลิกได  เชน ยาบา  ยาอี  เฮโรอีน ฯลฯ สูญเสียอนาคต เสียสติ  
เปนตนเหตุกอใหเกิดอาชญากรรมตางๆ    จากรายงานขององคการอนามัยโลก  (WHO)  เกี่ยวกับสถานการณ
การสูบบุหรี่   ปจจุบันทั่วโลกมีผูสูบบุหรี่ประมาณ  1100  ลานคน   หรือ  1  ใน  3  ของประชากรผูใหญ  
และจากสรุปรายงานของสํานักงานสถิติแหงประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2547  มีผูสูบบุหรี่ 9.6  ลานคน  และในป 
พ.ศ. 2557  พบวา   มีผูสูบบุหรี่  11.4 ระยะเวลา 10 ป จาํนวนผูสูบบุหรี่ไมไดลดนอยลงแตกลับเพ่ิมข้ึนถึง 
1.8  ลานคน  และอางผลสํารวจและการวิเคราะหการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใน 44 ประเทศท่ัวโลกของ ยูโร
มอนิเตอร พบวา ประเทศไทยติดอันดับ 4 ของโลก รองจาก เกาหลีใต รัสเซีย และฟลิปปนส ยังพบอีกวาสวน
ใหญผูที่ดื่มเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลคือเด็กและเยาวชนอีกดวย    
2.  วัตถุประสงค 

เพ่ือใหความรูและการตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ และการด่ืมเหลา  รวมทั้งสารเสพติดอ่ืนๆ  
แกนักเรียน 
3.  เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
     ผลผลิต (Outputs)  (ระบุผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากดําเนินการเสร็จ) 

1.  นักเรียนมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงโทษภัยของสิ่งเสพติด 
 2.  ครแูละนักเรยีนเปนแกนนํา และรวมในการรณรงคตานภัยสิ่งเสพติด 
     ผลลัพธ  (Outcomes)  (ระบุผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากผลผลิต) 
  1.  โรงเรียนทาแรศึกษา เปนเขตปลอดสิ่งเสพติด 100% 
 2.  ครูและนักเรียนไมนอยกวา 15 % เปนแกนนําในการตอตานการสิ่งเสพติด 
      ผลกระทบ (Impacts)- 
 
 
 
 
 



4.  การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ตอบ 

แทน 
ใชสอย คาวัสดุ 

  
1. อบรมใหความรูการ
ปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติด 
2. ตรวจสารเสพติดใน
นักเรียนกลุมเสี่ยง 
5. รวมรณรงคตอตาน 
    ยาเสพติด 

พ.ย.59-ส.ค.60 
 
 

พ.ย.59-ส.ค.60 
 
พ.ย.59-ส.ค.60 

 

 
 
 
 
 

 

 8,000 
 
 

1,000 
 

1,000 
 

8,000 
 
 

1,000 
 

1,000 

นายอาภันตรา 
แสงวงศ 

 

รวมทั้งสิ้น    10,000 10,000  
 
5.  สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน 2559– กันยายน 2560 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
 1.  โรงเรียนทาแรศึกษาเปนเขต 
     ปลอดสิ่งเสพติด  100% 
 
2.  ครูและนักเรียนไมนอยกวา 
     15 %  เปนแกนนําในการ 
     ตอตานการสิ่งเสพติด 
 

1.สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
 
2.ตรวจสารเสพติดในนักเรียน 
3.รวมเดินรณรงคตานยาเสพติด 

- แบบสํารวจความพึงพอใจใน
การเขารวมกิจกรรม ภาพถาย 

- แบบบันทึกการตรวจสารเสพติด 
- แบบบันทึกการเขารวมรณรงค

ตานยาเสพติด, ภาพถาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

-  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ ไมยุงเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 
 

ลงชื่อ     ผูเสนอโครงการ            
            (นายอาภันตรา  แสงวงศ) 

 
                                                    ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 

(นายประวัติ  คุณแสน) 
                                                      รก.รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน   

 
                                                     ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 

   (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                      รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 

 
   ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ                       

                                                        (นายศุภชัย  สายเย็น) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
ฝายกิจการนักเรียน 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
..................................................................................  

ชื่อโครงการ      โครงการสงเสริมและปองกันความประพฤติของนักเรียนดานการแตงกาย 
สนองจุดเนน สพฐ  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอที่  3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกล
ยาเสพติด) 
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่ 2  ปลูกฝงคุณธรรม  ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผูรับผิดชอบโครงการ     นายอติชาต  เหนือกลาง   
สถานที่ดําเนินงาน   โรงเรียนทาแรศึกษา      
ระยะเวลาดําเนินงาน     พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
งบประมาณ     5,000  บาท. 

1.  หลักการและเหตุผล        
             โรงเรียนทาแรศึกษามีกฎระเบียบใหนักเรียนทุกคนประพฤติและปฏิบัติอันสอดคลองตามกฏ
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปจจุบันโรงเรียนประสบปญหาการแตงกายไมถูกตองของนักเรียน อัน
เนื่องมาจากหลากหลายสาเหตุ ดังนั้น การเอาใจใสใหเรื่องการประชาสัมพันธ การจัดทําสื่อช้ีแจงใหกับนักเรียน
ไดทราบและเลือกท่ีจะปฏิบัติตามจึงเปนเรื่องที่สําคัญ รวมถึงการดูแลเอาใจใสทรงผมนักเรียนใหถูกตอง มีการ
จัดตั้งจุดบริการตัดผมใหกับนักเรียนจึงเปนอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถชวยลดปญหาดังกลาว  ซ่ึงนอกจากจะเปน
การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแลว  ยังเปนการสรางอาชีพ  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอีกดวยเศรษฐกิจ
พอเพียง   เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก
พสกนิกรชาวไทยใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมั่นคงและย่ังยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒน   
2.  วัตถุประสงค 

1.  เปนการชวยลดปญหาการแตงกายไมถูกตองขอนักเรียน และชวยใหนักเรียนอยูในกฎระเบียบ
วินัยของโรงเรียน 

2.  เพ่ือฝกอาชีพเสริมใหกับนักเรียนไดเรียนรูวิธีการตัดผมตางๆ เปนการสรางโอกาสในการเลือก
ประกอบอาชีพในอนาคต 

3.  เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางรุนพี่และรุนนองภายในโรงเรียน 
3.  เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
     ผลผลิต (Outputs)  (ระบุผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากดําเนินการเสร็จ) 
          1.  นักเรียนแตงกายถูกตองตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 

2.  นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมทุกคนไดรับความรูในวิชาการตัดผม 
     ผลลัพธ  (Outcomes)  (ระบุผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากผลผลิต) 
  1.  นักเรียนมากกวารอยละ 95 ปฏิบัติตามระเบียบวินัยดานการแตงกายไดอยางถูกตอง 
 2.  นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรอยละ 100  ไดรับความรูและพัฒนาในดานการตัดผม 
      ผลกระทบ (Impacts)- 
 



 
 
4.  การดําเนนิการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ คาตอบแทน คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

ขั้นเตรียมการ 
-ประสานงานกับครูและ
นักเรียน 
-จัดเตรียมสถานทีใ่หเหมาะ
ใหกับนักเรียน 
ขั้นดําเนินการ 
-จัดกิจกรรมตามโครงการ 
ขั้นประเมินผล 
-สังเกตการณเขารวม
กิจกรรม 
-ประเมินผลความสําเร็จ 
-สรุปและประเมินผล 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 

พ.ย. 59 
 – ก.ย. 60 

 
 
 
 
 
 
 

นายอติชาต 
เหนือกลาง 

รวม    5,000   
 
5.  สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
 
  -  นักเรียนมากกวารอยละ 95 
ปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่องทรง
ผมไดอยางถูกตอง 
 
   -  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม
รอยละ 100  ไดรับความรูและ
พัฒนาในดานการตัดผม 
 

 
- สังเกต บันทึกการกระผิด

ระเบียบวินัย 
 
 

- บันทึกผลจากการปฏิบัติจริง 

 
- แบบสังเกต และแบบบันทึก 

 
 

 
- แบบบันทึกนักเรียนที่รวม

กิจกรรม 

 
 
 
 



 
 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
          1.  นักเรียนมีทรงผมที่ถูกตองตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 

2.  นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมไดรับความรูในวิชาการตัดผม 
 

 
ลงชื่อ     ผูเสนอโครงการ            

                 (นายอติชาต  เหนือกลาง) 

 
                                                    ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 

  (นายประวัติ  คุณแสน) 
                                                       รก.รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน   

 
                                                     ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 

   (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                      รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 

 
   ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ                       

                                                       (นายศุภชัย  สายเย็น) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
ฝายกิจการนักเรียน 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
............................................................................................................................. ................................................. 
ชื่อโครงการ        ใจถึงใจ (ใจครูถึงใจผูปกครองนักเรียน) 
สนองจุดเนน สพฐ  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  (ขอ 3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกล
ยาเสพติด) 
สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอที่ 2  ปลูกฝงคุณธรรม  ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ผูรับผิดชอบโครงการ     วาที่ ร.ต.(หญิง)ภัคจิรา  วงศสมศรี 
 สถานที่ดําเนินงาน   โรงเรียนทาแรศึกษา      
 ระยะเวลาดําเนินงาน     ตลอดปการศึกษา 2559 
 งบประมาณ    4,000  บาท. 
1.  หลักการและเหตุผล        

การศึกษาไมไดอยูเฉพาะในหองเรียนเทานั้น  แตการศึกษายังเปนการพัฒนา ในทุกมิติ เพ่ือ 
พัฒนานักเรียน ในดานสติปญญา รางกาย อารมณ สังคม เพ่ือใหเขาถึงบริบทที่แทจริง ในการ

แกปญหาที่ครูไมสามารถเขาใจได จําเปนอยางย่ิงที่จะตองนําวิธีการหรือแนวทางเขาถึงปญหานั้น เพื่อ
แกปญหานั้นใหสอดคลองกับการพัฒนาสติปญญาของนักเรียนในแตละคน และในการแกปญหา จําเปนที่
จะตองใหมีความสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการสอดแทรก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขามาใช
เปนเครื่องนําทางในการพัฒนานักเรียน ใหบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนรู แกปญหาพฤติกรรม และสรางให
เกิดการเรียนรูรวมกับผูปกครองนักเรียน 
 
2.  วัตถุประสงค 
            1. เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน รวมกับผูปกครองนักเรียน 

 2. เพ่ือแกปญหาพฤติกรรมนักเรียน รวมกับผูปกครองนักเรียน 
  3. เพ่ือนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการเรียนรูและแกปญหาพฤติกรรมนักเรียน 
  4. เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตอยางยั่งยืน 

 
3.  เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
     ผลผลิต (Outputs)  (ระบุผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากดําเนินการเสร็จ) 

1. นักเรียนภาคภูมิใจในทํากิจกรรมที่รวมกันกําหนดไว 
 2.  นักเรียนมีความเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     ผลลัพธ  (Outcomes)  (ระบุผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากผลผลิต) 
  1.  นักเรียนมากกวารอยละ 85 ไดทํากิจกรรมไดประสบผลสําเร็จ 
 2.  นักเรียนมากวารอยละ 90 มีความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ผลกระทบ (Impacts)- 
 
 
 



 
4.  การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ตอบ 

แทน 
ใชสอย คาวัสดุ 

  
-  จัดหาเมล็ดพันธุพืชให
นักเรียน 
- คาพาหนะ (ไปตรวจสวน
ผักในหมูบานนักเรียน) 

ตลอดป
การศึกษา 

2559 

 
 
 

 

 2,000 
 

2,000 

2,000 
 

2,000 

วาที่รอยตรีหญิง 
ภัคจิรา วงศ-
สมศรี 

รวมทั้งส้ิน    4,000 4,000 - 
 
5.  สถานที่ดําเนินการ   หมูบานนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
    
6.  ระยะเวลาดําเนินการ  กุมภาพันธ 60  –  มีนาคม  2560 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
   
 - นักเรียนมากกวารอยละ 85 มี
พัฒนาการในการเรียนรูและมี
พฤติกรรมที่ดีขึ้น 
   - นักเรียนและผูปกครอง มากวา
รอยละ 90 มีความรูความเขาใจใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยาง
ยั่งยืน 

 
- สังเกตสอบถาม,สํารวจ

ความคิดเห็น 

- สํารวจรายชื่อนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรม,สังเกต
สอบถามความคิดเห็น 

 
- แบบสังเกต แบบสอบถาม 

ความคิดเห็น 

- แบบสอบถาม,แบบ
บันทึกนักเรียนที่รวม
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
-  นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู และมีพฤติกรรมที่ดีข้ึน  

  -  นักเรียนมีความรูความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  -  เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนสูครอบครัวของนักเรียน 
 

 
ลงชื่อ          ผูเสนอโครงการ            

              (วาท่ี ร.ต.(หญิง)ภัคจิรา  วงศสมศรี) 
 
                                                     ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 

  (นายประวัติ  คุณแสน) 
                                                      รก.รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน   

 
                                                     ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 

   (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                     รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 

 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ                       

                                                       (นายศุภชัย  สายเย็น) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการฝายงบประมาณและแผนงาน 

 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
ฝายงบประมาณและแผนงาน 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
............................................................................................................................. ............................................... 
ชื่อโครงการ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  
สนองจุดเนน สพฐ. ดานการบริหารจัดการ (ขอ 1.9 หนวยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ 
และเกณฑการจัดสรรงบเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว ใหมีความเหมาะสมและเพียงพอ) 
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  5  พัฒนากระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประสานความรวมมือกับ
ทุกภาคสวน 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายนุรักษ  บุญรวม 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง  
สถานที่ดําเนินงาน โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน ก.ย. 2559  -  พ.ย. 2559 
งบประมาณ  5,000 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนจําเปนจะตอง
มีความพรอมในทุกดาน ทําใหสถานศึกษาจําเปนตองมีแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป ในการ
ตอบสนองนโยบายการปฏิรูปเหลานั้น ดังนั้นเพื่อใหการบริหารงานการศึกษาสอดคลองกับนโยบายของ
สถานศึกษา และใหการปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงไดจัดทําโครงการเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงานข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือดําเนินการตามภารกิจของโรงเรียนใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

-งาน/โครงการรอยละ 90 ไดรับการจัดสรรงบประมาณประสบผลสําเร็จตามเปาหมายจาก
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
 -โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการที่ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพปจจุบันของโรงเรียน 
        -งาน/โครงการรอยละ 90 ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามท่ีรองขออยางเพียงพอและ
เหมาะสม 

3.3 ผลกระทบ (Impacts) -  
 
 
 
 
 
 



 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก 

งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

 

1.  ขั้นเตรียมการ 
-  ประชุมวางแผนจัดทํา
โครงการ 
-  เสนอโครงการ 
2.  ขั้นดําเนินการ 
-  จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณเพ่ือ
ดําเนินการ 
-  จัดกิจกรรมตามโครงการ 
3.  ขั้นติดตาม/ประเมินผล 
-  สรุปผล/ประเมินผลและ
รายงานผล 

   

 

 

 

 

 

5,000.- 

 

 

 

 

 

 

5,000.- 

 

 

 

 

 

 

ก.ย. – พ.ย.
59 

 

 

พ.ย. 59 

 

 

 

 

 

 

นายนุรักษ   
บุญรวม 

รวมทั้งสิ้น   5,000.- 5,000.-   

 
 
5. สถานท่ีดําเนินการ 
 โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 กันยายน 59  - พฤศจิกายน 59 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs)  
-  งาน/โครงการรอยละ 90 ที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 

 

-  สํารวจความพอใจของครู-
นักเรียนและหนวยงานที่
เกี่ยวของตอการใช
แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2560 

 

-  แบบสํารวจความ
พอใจ 

-  รายงานการประเมิน
ตนเอง 

ผลลัพธ (Outcomes) 
-    โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการท่ีทันสมัย

 

-   นับจํานวน 

 

-   แบบรายงานการ



เหมาะสมกับสภาพปจจุบันของโรงเรียน 

-   งาน/โครงการ รอยละ 90 ที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณตามที่รองขออยางเพียงพอและ
เหมาะสม 

  

-  สํารวจความพึงพอใจ    

จัดซ้ือ 

 -  ทะเบียนคุมการใช
งบประมาณตาม
โครงการ 
 

 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 -  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติการเรียนการสอน และดําเนินกิจกรรมตางๆ ได
อยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
  
 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
           (นายนุรักษ  บุญรวม) 
 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
           (นายนุรักษ  บุญรวม) 

                                                               รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
    รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายศุภชัย  สายเย็น) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
ฝายงบประมาณและแผนงาน 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
..................................................................................  

ชื่อโครงการ บริหารงานพัสดุและสินทรัพย  
สนองจุดเนน สพฐ. ดานการบริหารจัดการ (ขอที่ 1 หนวยงานทุกระดับ บริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจาย
อํานาจ การสรางเครือขาย และรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน) 
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจ 
เนนการมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวชบาไพร  มนตอินทร 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน ตุลาคม  2559 – สิงหาคม  2560 
งบประมาณ  10,000   บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  นับเปนสวนหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา  และเพ่ือเปน
การพัฒนาระบบการบริหารพัสดุซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนงบประมาณ  จึงควรมีวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
บริหารงานพัสดุโรงเรียนใหเกิดความถูกตองและโปรงใสสามารถตรวจสอบได  และคูมือเอกสารที่เกี่ยวของกับ
ระบบการบริหารพัสดุอยางครบถวนและถูกตองตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือดําเนินการตามภารกิจของงานพัสดุ  กลุมแผนงานและงบประมาณใหบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนดไว 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
  -  โรงเรียนมีการจัดเก็บเอกสารดานการเบิกจายและควบคุมพัสดุถูกตองและเปนปจจุบัน 
  -  โรงเรียนมีการพัฒนาดานการบริหารงานพัสดุที่ถูกตองเปนปจจุบัน 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
  -  โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณสําหรับการปฏิบัติงานดานพัสดุครบถวน 
  -  โรงเรียนมีระบบการเบิกจายและควบคุมพัสดุที่มีประสิทธิภาพ 
 3.3 ผลกระทบ - 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 
- ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ 
- เสนอโครงการ 
กิจกรรมท่ี 2 
- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณเพ่ือดําเนินการ 
- จัดกิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี 3 
- สรุปผล/ประเมินผลและรายงานผล 

   
 
 
 

10,000.- 

 
 
 
 

10,000.- 

 
ต.ค. 59 

 
 

พ.ย. 59 – 
ส.ค. 60 

 
ก.ย. 60 

 

 
นางสาวชบาไพร  
มนตอินทร 

รวมทั้งสิ้น   10,000.- 10,000.-   
 
 
 

5. สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม  2559 – 31 สิงหาคม  2560 
 

 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
- โรงเรียนมีการจัดเก็บเอกสารดานการเบิกจายและ
ควบคุมพัสดุถูกตองและเปนปจจุบัน 

 
- ตรวจสอบ 

 
- แบบรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

ผลลัพธ (Outcomes) 
- งานบริหารพัสดุโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณสําหรับ
บริหารงานสํานักงานอยางพอเพียง 
- การจัดซื้อและเบิกจายวัสดุอุปกรณมีความ
คลองตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
- การจัดซื้อจัดจางมีความถูกตองตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

  

 

 
 
 
 
 
 



 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 -  โรงเรียนมีแบบฟอรมการเบิกจายและควบคุมพัสดุครบถวน 
 -  โรงเรียนมีระบบการเบิกจายและควบคุมพัสดุที่มีประสิทธิภาพ 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
      (นางสาวชบาไพร  มนตอินทร) 
 

 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
           (นายนุรักษ  บุญรวม) 

                                                            รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นายนุรักษ  บุญรวม) 

                                                            รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 

ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายศุภชัย  สายเย็น) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
ฝายงบประมาณและแผนงาน 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
............................................................................................................................. ............................................... 
ชื่อโครงการ  บริหารงานการเงินและการบัญชีและปรับปรุงหองแผนงาน 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานการบริหารจัดการ (ขอที ่1 หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการ โดยมุงเนนการกระจาย
อํานาจ การสรางเครือขาย และรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน) 
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประสานความรวมมือกบัทุก
ภาคสวน 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางปนัดดา  ภัทรวงศวิสูตร 
สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา  
ระยะเวลา    1 ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน 2560 
งบประมาณ     20,000  บาท  
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน      นับเปนสวนหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา และเพ่ือเปน 
การพัฒนาระบบการบริหารการเงินการบัญชีซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนงบประมาณ จึงควรมีวัสดุอุปกรณที่ใชใน
การบริหารงานการเงินการบัญชีโรงเรียนใหเกิดความถูกตองและโปรงใส สามารถตรวจสอบได และคูมือและ
เอกสารท่ีเกี่ยวของกับระบบการบริหารการเงินการบัญชีอยางครบถวน  เปนปจจุบันและถูกตองตอไป 
 
2.  วัตถุประสงค 

เพ่ือดําเนินการตามภารกิจของงานการเงินและบัญชี กลุมแผนงานและงบประมาณใหบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไว 
 
3.  เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 

- โรงเรียนมีการจัดเก็บเอกสารดานการเบิกจายและควบคุมการเงินการบัญชีถูกตองและเปน
ปจจุบันครบรอยละ 80 

- โรงเรียนมีการพัฒนาดานการบริหารงานการเงินการบัญชีที่ถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน 
ผลลัพธ (Outcomes) 

- โรงเรียนมีวัดสุ อุปกรณ ในการปฏบิัติงานเงินการบัญชีครบรอยละ 80 
- โรงเรียนมีระบบการเบิกจายและควบคุมการเงินการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ 

ผลกระทบ (Impacts)  (ความเส่ียงที่คาดวาจะเกิดขึ้นในการทําโครงการ อาจเปนทางบวกหรือลบ) 
   
 
 
 
 
 
 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 
(คาวิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ยเล้ียง/ที่
พัก/จางเหมา) 

วัสดุ 
 

 1.  ขั้นเตรียมการ 
-  ประชุมวางแผนจัดทํา
โครงการ 
-  เสนอโครงการ 
2.  ขั้นดําเนินการ 
-  จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณเพ่ือ
ดําเนินการ 
- ปรับปรุงหองแผนงาน 
-  จัดกิจกรรมตามโครงการ 
3.  ขั้นติดตาม/ประเมินผล 

-  สรุปผล/ประเมินผลและ
รายงานผล 

ต.ค.2559 
 
 
 

ม.ค.2560 
 

 
 

ก.ย.2560 

  
 
 
 
 
 
 

12,000 

 
 
 
 
 

8,000 

 
นางปนัดดา  
ภัทรวงศวิสูตร 
 
นางปนัดดา  
ภัทรวงศวิสูตร 
 
นางปนัดดา  
ภัทรวงศวิสูตร 
 
 

รวม  20,000 บาท  12,000 8,000  
 
5.  สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา   
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน 2560 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
โรงเรียนมีการจัดเก็บเอกสารดานการเบิกจายและ
ควบคุมงานการเงินถูกตองและ เปนปจจุบันครบ
รอยละ 80 

 
-  ตรวจสอบ 

 
-  แบบรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

ผลลัพธ (Outcomes) 
-   งานบริหารการเงินโรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ
สําหรับบริหารงานสํานักงานอยางพอเพียงรอยละ 
80 
-   การจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายมีความ
คลองตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก 
-   การเบิกจายมีความถูกตองตามระเบียบ 

 
-   สํารวจ 
  
 
-   ตรวจสอบ 
 
-  รายงานผลการปฏิบัติ 

 
-   แบบสํารวจ 
  
 
-  แบบรายงานการปฏิบัติ 
งานการเงินการบัญชี 
-  บัญชีการเงินทุกระเภท 

 
 
 
 



 
8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

- โรงเรียนมีการจัดเก็บเอกสารดานการเบิกจายและควบคุมการเงินการบัญชีถูกตองและเปน
ปจจุบัน  

- โรงเรียนมีการพัฒนาดานการบริหารงานการเงินการบัญชีที่ถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน 
- โรงเรียนมีวัดสุ อุปกรณ ในการปฏิบัติงานเงินการบัญชี  
- โรงเรียนมีระบบการเบิกจายและควบคุมการเงินการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ 
- หองแผนงานและงบประมาณไดรับการปรับปรุงใหมีความม่ันคงปลอดภัย 

 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
       (นางปนัดดา  ภัทรวงศวสิูตร) 
 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
           (นายนุรักษ  บุญรวม) 

                                                            รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นายนุรักษ  บุญรวม) 

                                                            รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายศุภชัย  สายเย็น) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
ฝายงบประมาณและแผนงาน 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
..................................................................................  

ชื่อโครงการ การกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการ 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานการบริหารจัดการ (ขอที่ 1.8 หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตอเนื่อง)     
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  5 พัฒนากระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประสานความรวมมือกับทุก
ภาคสวน 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายนุรักษ  บุญรวม 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง  
สถานที่ดําเนินงาน โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน พ.ย. 2559  -  ก.ย. 2560 
งบประมาณ  -  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การนิเทศติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําป   เปนการ
พัฒนาคุณภาพของบุคลากร  ใหมีความกระตือรือรนในการจัดทําโครงการที่รับผิดชอบใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหคําแนะนํา ชวยเหลือ และกําลังใจแกครูและบุคลากรผูปฏิบัติงานในโรงเรียน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
  - ครูและบุคลากรทุกคน มีความพรอมและดําเนินการจัดทําโครงการท่ีตนเองรับผิดชอบได
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
-  ครูและบุคลากรทุกคน จัดทําโครงการสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไวทุกโครงการ 

          3.3 ผลกระทบ 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก 

งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 

ใชสอย วัสดุ 

ขั้นเตรียม 

- ประชุม วางแผน 

- เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
- แตงตั้งคณะกรรมการ 
ขั้นดําเนินการ 
- ใหคําแนะนํา ปรึกษา 
- ใหความชวยเหลือ แกไข
ปญหา 
- ใหกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

- รวมพบปะ สนทนากันใน
กลุมสาระฯ 

ขั้นติดตามและประเมินผล 

- ตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ดานการจัดทํารายงาน 

- สรุป /รายงานผล 

    

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

พ.ย. 59 – 

ก.ย. 60 

 

 

 

 

 

นายนุรักษ   
บุญรวม 

รวมทั้งสิ้น    -   

 
 
5. สถานท่ีดําเนินการ 
 โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต  ( Outputs ) 

 - ครูและบุคลากรทุกคน มีความพรอมและ
ดําเนินการจัดทําโครงการท่ีตนเองรับผิดชอบได
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 

-ตรวจสอบการสงโครงการ 
 

 

-แบบบันทึกการสง
โครงการ 



ผลลัพธ (Outcomes) 
-  ครูและบุคลากรทุกคน จัดทําโครงการสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่วางไวทุกโครงการ 

 

-การสรุปและรายงาน
โครงการ 

 

-แบบรายงานโครงการ 
-แบบประเมินผล
โครงการ 
 

 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 -  การดําเนินงานตามโครงการบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ 
  
 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
           (นายนุรักษ  บุญรวม)                                
 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
           (นายนุรักษ  บุญรวม) 

                                                            รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
   รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมตัิโครงการ 
            (นายศุภชัย  สายเยน็) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

โครงการฝายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
ฝายวิชาการ 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
................................................................... ........................................................................................... ............... 
ชื่อโครงการ    พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียน 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอ 1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการ
พัฒนาองคความรู ตรงตามความตองการของบุคคล และสถานศึกษา) 
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางชุติมา  ลายทอง 
ลักษณะโครงการ   ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน   โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน   1  ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน  2560 
งบประมาณ    12,000  บาท 

1.หลักการและเหตุผล 
การพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  

บุคคลากรท่ีเปนความหวังในการที่จะทําใหบรรลุเปาหมายของปรัชญาการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญคือ ครู  
ภารกิจหลักสําคัญของครู คือเปนนักออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู  ซึ่งจะตองเร่ิมตั้งแตการวิเคราะห
หลักสูตร  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู  กําหนดกิจกรรมการเรียนรู ผลิตสื่อนวัตกรรมเพ่ือนําไปใชในการ
จัดการเรียนรู   จดัทําเครื่องมือวัดผลประเมินผลใหครอบคลุมทั้งทางดานความรู  ทักษะและเจตคติ และการ
นําไปใช  ดวยเหตุและผลดังกลาว  กลุมงานวิชาการจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 
           1.  เพ่ือใหครูสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช  2560 และหลักสูตรกลุมสาระได 
 2.  เพ่ือใหครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบ  Backward  Design ได 
 3.  เพ่ือสงเสริมใหครูจัดทําเครื่องมือวัดผลประเมินผลอยางหลากหลายและนําไปใชตามสภาพจริง 
 4.  เพ่ือสงเสริมครูผลิตสื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น 
 5.  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
              1. ครูรอยละ 95  สามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  เขียนแผนการจัดการเรียนรู  จัดทํา
เครื่องมือวัดผล ประเมินผลหลากหลาย  มีการนําไปใช  และผลิตสื่อนวัตกรรมเพ่ือใชพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนได 
              2.  นักเรียนรอยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
              1. ครูมีคุณภาพมีคุณลักษณะเหมาะสมกับความเปนครู 
              2. นักเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  
 
 
 



 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 . จัดทําหลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรู  
หลักสูตรสถานศึกษา  
พุทธศักราช  2559 
 
กิจกรรมท่ี 2  การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู  
Backward  Design 
 
กิจกรรมท่ี 3 .  การผลิตสื่อ
นวัตกรรม  และเครื่องมือ
วัดผลประเมินผล 

    
4,000 

 
 
 

2,000 
 
 
 

6,000 

 
ก.พ. 2560 

 
 
 

พ.ย. 2559- 
ก.ย. 2560 
 
 
พ.ย. 2559- 
ก.ย. 2560 

 
นางชุติมา 

ลายทอง 

รวมทั้งสิ้น    12,000   
 
5. สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
1. ครูรอยละ 95  สามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  เขียน
แผนการจัดการเรียนรู  จัดทําเครื่องมือวัดผลประเมินผล
หลากหลายมีการนําไปใช  และผลิตสื่อนวัตกรรมเพ่ือใชพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนได 
2. นักเรียนรอยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
-สอบถาม 
-สังเกต 
-ผลการปฏิบัติงาน 
 
-ทดสอบ 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบบันทึก 
-แบบรายงานผล 
  การปฏิบัติงาน 
-แบบทดสอบ 

ผลลัพธ (Outcomes) 
1. ครูมีคุณภาพมีคุณลักษณะเหมาะสมกับความเปนครู 
2. นักเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  
 

 
-สอบถาม 
-สังเกต 
-ผลการปฏิบัติงาน 
 
-ทดสอบ 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบบันทึก 
-แบบรายงานผล 
  การปฏิบัติงาน 
-แบบทดสอบ 

 
 



8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
          1.  ครูรอยละ  95   สามารถวิเคราะหหลักสูตรเพ่ือจัดทําแผนการจัดการเรียนรูได 
 2.  ครูรอยละ  95   เขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบ Backward  Design ได 
 3.  ครูรอยละ  95  จัดทําเครื่องมือวัดผลประเมินผลหลากหลายและนําไปใชตามสภาพจริง 
 4.  ครูรอยละ  95  ผลิตสื่อนวัตกรรมเพ่ือใชในการจัดการเรียนรูได 
 5.  นักเรียนรอยละ 80  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 

                       (นางชุติมา  ลายทอง) 
                           
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
          (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
   รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นายนุรักษ  บุญรวม) 

                                                            รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
            (นายศุภชัย  สายเยน็) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
       ฝายวิชาการ 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
............................................................................................................................................ .................................. 
ชื่อโครงการ  จัดซื้อครุภัณฑหองโสตทัศนศึกษา 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานการบริหารจัดการ (ขอ 1 หนวยงานทุกระดับ บริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจาย
อํานาจ การสรางเครือขาย และรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน) 
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
         ขอที่  3 พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเพียงพอทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายวรพิศ  อินธิราช  นายอติชาต  เหนือกลาง 
ลักษณะโครงการ   ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน   โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน   1  พฤศจิกายน 2559 – 30 กันยายน  2560 
งบประมาณ    30,500  บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

หองโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน  เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญและจําเปนตองพัฒนาคุณภาพ  ดานบริหาร
จัดการ    เปนสิ่งจําเปนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เพ่ือใหนักเรียนศึกษาเอกสาร  สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ  มี
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีหลากหลายมีคุณภาพ  เหมาะสม  ทันสมัยนํามาใชประโยชนไดจริง
และเพียงพอบริการในดานการเรียนการสอนตามความตองการ 
 
2. วัตถุประสงค 

1. หองโสตทศันศึกษามีครุภัณฑ  สื่อ  อุปกรณ   นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพเอ้ือตอการจักการเรียนรู
เรียนรู 

2. ครูใชครุภัณฑ  สื่อ  นวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) :  
                     1.  ลําโพงย่ีหอ NPE ขนาด 14 นิ้ว 4 ตัว 
                     2.  จอโปรเจ็คเตอร แบบมีมอเตอร 1 จอ 
                     3.  ไมโครโฟนยี่หอ NPE จํานวน 2 ตัว 
          4.  ถานไมคลอย 4 กอน 
  5   ขาไมค 2 ตัว 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) :   
                    หองโสตทัศนศึกษา  มีครุภัณฑ  สื่อ  อุปกรณ   นวัตกรรมที่มีคุณภาพในการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 



 
4.การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อวัสดุ-
ครุภัณฑ หองโสตทัศนศึกษา 
   1.  ลําโพงยี่หอ NPE ขนาด 
14 นิ้ว  จํานวน 4 ตัว 
  2.  จอโปรเจ็คเตอร แบบมี
มอเตอรบังคับข้ึน-ลง 
  3.  ไมคยี่หอ NPE 2 ตัว 
  4.  ถานไมคลอย  4  กอน 
  5.  ขาไมค 2 ตัว 
 

    
 

25,000 
 

2,000 
1,500 
500 

1,500 

 
 

พ.ย. 59 – 
ก.ย. 60 

 
 

นายวรพิศ 
อินธิราช 

นายอติชาต 
เหนือกลาง 

รวมทั้งสิ้น    30,500   
 
5. สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ    เดือนพฤศจิกายน 59 – เดือนกันยายน 60 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
จัดซื้อครุภัณฑไดตามจํานวนที่ตองการ 

 
- การจัดซ้ือ 

 
-  ใบขอจัดซ้ือ 
- ใบเสร็จรับเงิน 

ผลลัพธ (Outcomes) 
หองโสตทัศนศึกษา  มีครุภัณฑ  สื่อ  อุปกรณ   
นวัตกรรมที่มีคุณภาพในการจัดกิจกรรม 
 

 
      -   สอบถาม 
      - สังเกต 
      - ผลการใช 

 
      - แบบสอบถาม 
      - แบบบันทึก 
      - แบบรายงานผล 
          การใช 

 
 
 
 
 
 



 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หองโสตทัศนศึกษามีครุภัณฑ  สื่อ  อุปกรณ  นวัตกรรม  ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนใน
รายวิชาที่รับผิดชอบท่ีมีคุณภาพใชประโยชนไดจริงสอดคลองกับเนื้อหาในแตละรายวิชาอยางพอเพียง 

 
ลงชื่อ       ผูเสนอโครงการ 

                                                                       (นายวรพิศ  อินธิราช) 
          
ลงชื่อ        ผูตรวจสอบโครงการ 
         (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
  รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ         ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นายนุรักษ  บุญรวม) 

                                                            รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 

ลงชื่อ         ผูอนุมัติโครงการ 
          (นายศุภชัย  สายเย็น) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
       ฝายวิชาการ 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

ชื่องานโครงการ   จัดซื้อวัสดุสํานักงานกลุมบริหารวิชาการ 
สนองจุดเนน สพฐ  ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอ 1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาวิธี
จัดการเรียนรู ที่ใชทักษะกระบวนการคิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู) 
สนองกลยุทธโรงเรียนที่  ขอ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ (สงเสริมสนับสนุนใหครู
ผลิตและใชสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน) 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางชุติมา  ลายทอง 
ระยะเวลา    1  ตุลาคม  2559– 30 กันยายน 2560 
งบประมาณ    30,000  บาท 
............................................................................................................................. ....................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
              การดําเนินงานของฝายวิชาการจําเปนตองใชวัสดุอุปกรณ  เอกสาร  แบบพิมพตาง ๆ  เปนจํานวนมาก
หากไมตั้งงบประมาณไว  และขอเบิกจายวัสดุจากฝายอื่น  อาจทําใหการดําเนินงานไมราบรื่น  ลาชาหรือมีอุปสรรค 
2.  วัตถุประสงค 
  1.  เพ่ือใชในการพัฒนางานวิชาการ 
  2.  เพื่อใหการดําเนินงานวิชาการเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
3.  เปาหมาย 

ผลลัพธ  (Outcomes) 
-งาน/โครงการ  รอยละ  80  ประสบความสําเร็จตามเปาหมายในแผนปฏิบัติงานงบประมาณ 

ผลผลิต  (Outputs)  
- ผลผลิตการบริหารงานในฝายมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

ผลกระทบ (Impacts) - 
4.  กิจกรรมและการดําเนินงาน 

 
ที ่

 
กิจกรรมหลัก 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 

(คาวิทยากร) 
ใชสอย 

(เบี้ยเล้ียง/ที่พัก/
จางเหมา) 

วัสดุ 

1 
 
 
2 

สํารวจความจําเปนและความตองการ 
ใชวัสดุ-อุปกรณ 
 
จัดซื้อโดยระเบียบฯวาดวยงานพัสดุ 
ตรวจรับ - เบิกจาย 

19 ธ.ค.-31  
ธ.ค. 59 
 
19 ธ.ค. 59- 
30 ก.ย.60 
 

   
 
 

30,000 

 
 
 

นางชุติมา  
ลายทอง 

รวม   30,000  
 
 
 



 
5. สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 6. ระยะเวลาดําเนินการ   1  ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน  2560 
 
 7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลลัพธ  (Outcomes) 
- งาน/โครงการ  รอยละ  80  ประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายในแผนปฏิบัติงาน
งบประมาณ 

 
-  สํารวจการเบิกจาย 
 

 
- บัญชีวัสดุฝายบริหารงาน
วิชาการ 

 
 

ผลผลิต  (Outputs 
ผลผลิตการบริหารงานในฝายมี 
ความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และ 
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 
-  สอบถาม-สัมภาษณ ผูขอใชบริการ 

 
-  แบบสอบถาม 
 – แบบสัมภาษณ 

       
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  ฝายวิชาการมีวัสดุ  อุปกรณ ใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูทุกคน 
 

ลงชื่อ      ผูเสนอโครงการ 
              (นางชุติมา  ลายทอง) 
     

                                                    ลงชื่อ        ผูตรวจสอบโครงการ 
                                                             (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
                                                       รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
                                                     ลงชื่อ         ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                               (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                  รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 

 
ลงชื่อ       ผูอนุมัติโครงการ 

               (นายศุภชัย  สายเย็น) 
         ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 

 



 
โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 

       ฝายวิชาการ 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

..................................................................................  
ชื่องานโครงการ   ซอมแซมและปรับปรุงหองประกันคุณภาพภายใน 
สนองจุดเนน สพฐ ดานการบริหารจัดการ (ขอท่ี 1 หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ 
การสรางเครือขาย และรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน)  
สนองกลยุทธโรงเรียนที่  ขอ 6 พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ (พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง) 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางชุติมา  ลายทอง 
ระยะเวลา    1  ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน 2560 
งบประมาณ    5,000  บาท 

............................................................................................................................. .............................. 
1.   หลักการและเหตุผล 
            ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ที่ใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และ
ทุกประเภทการศึกษาอยางตอเนื่อง ภารกิจสําคัญของสถานศึกษา ตองมีการดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในเปนประจําทุกป เพ่ือใชเปนขอมูล รองรอยหลักฐานโดยที่ครูผูสอนดําเนินการประเมินคุณภาพทั้งของ
ตนเองและหนาที่ความรับผิดชอบทั้งหมดภายในโรงเรียน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการรับการ
ประเมินของคณะกรรมการจากภายนอกสถานศึกษา  ดังนั้น เพ่ือใหโรงเรียนมีรองรอยหลักฐานท่ีชัดเจน ซึ่ง
จัดทําและรวบรวมมาจากเอกสาร หลักฐานท่ีครูไดดําเนินการไวเปนสําคัญ พรอมกับมีสถานที่จัดเก็บใหเปน
เอกเทศ มิดชิด มั่นคง แข็งแรง เปนระเบียบ สวยงาม สะดวกหางาย และมีความปลอดภัยสูง จึงจัดใหมี
โครงการน้ีขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค 
               1.  เพื่อใหมีหองประกันคุณภาพท่ีเปนเอกเทศ  มีความสมบูรณ เพียบพรอม เตรียมรองรับ 
การประเมินจากบุคคลภายนอก 
               2.  เพ่ือใชเก็บรวบรวม เอกสาร หลักฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม  
                3. เพื่อใชเปนสถานที่รับรอง คณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา และบุคคลภายนอก
ที่มาเย่ียมชม หรือขอศึกษาดูงาน 
                4. เพ่ือปรับปรุงซอมแซมหองประกันคุณภาพภายในใหมีความม่ันคง แข็งแรง  และมีความ 
ปลอดภัยสูง 
 
 
 
 



3. เปาหมาย     
 ผลผลิต  ( Outputs ) 
                  - มีหองประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเปนเอกเทศ 
      - หองประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความสมบูรณ เพียบพรอม สวยงาม 
      - หองประกันคุณภาพภายในไดรับการปรับปรุง ซอมแซมใหมีความม่ันคง แข็งแรง 
                         และปลอดภัย 
          ผลลัพธ  ( Outcomes ) 

 - หองประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยางเปนระบบ จํานวน 1 หอง 
 - หองประกันคุณภาพภายใน มีวัสดอุุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย เพียงพอ มีบรรยากาศดี 
สภาพ 

สมบูรณ สวยงาม และมีความปลอดภัยสูง 
 - หองประกันคุณภาพภายในสามารถจัดเก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของกับการ 

ประกันคุณภาพภายในไวไดอยางครบถวน      
          ผลกระทบ (Impacts)- 
 
4.   รายละเอียดกิจกรรมและช้ีแจงประมาณการ 

 
ที ่

 
กิจกรรมหลัก 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 

(คาวิทยากร) 
ใชสอย 

(เบี้ยเล้ียง/ที่พัก/
จางเหมา) 

วัสดุ 

 
 
 
 

- ประชุม วางแผน/เสนอโครงการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการ 
- สํารวจ ตรวจสอบสถานที่  
ขั้นดําเนินการ 
- สราง ปรับปรุง ซอมแซมหองใหมี
สภาพสวยงาม พรอมใชงาน 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่องใช  
ขั้นติดตามประเมินผล 
- สรุป /รายงานผล 

พ.ย. 2559 
 
 
 
 
ม.ค. 2560 
 
30 ก.ย. 2560 

   
 
 

5,000 

นางจิรัชญา 
บุญศรี 

รวม   5,000  
 
 
5.  สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา 

 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน  2560 
  
 
 
 
 



 
 
7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลลัพธ  ( Outcomes ) 
 - หองประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานอยางมีระบบ จํานวน 1 หอง 
- หองประกันคุณภาพภายใน มีวัสดุอุปกรณ
สํานักงานท่ีทันสมัย เพียงพอ มีบรรยากาศ
ดี  สภาพสมบูรณ สวยงาม และมีความ
ปลอดภัยสูง 
- หองประกันคุณภาพภายในสามารถ
จัดเก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานท่ีเก่ียวของ
กับการประกันคุณภาพภายในไวไดอยาง
ครบถวน  

 
- สังเกต 
- ตรวจสอบ 

 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
 
 

ผลผลิต  ( Outputs ) 
  - มีหองประกันคุณภาพภายในสถาน 
ศึกษาท่ีเปนเอกเทศ 
 - หองประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มีความสมบูรณ เพียบพรอม สวยงาม 
- หองประกันคุณภาพภายในไดรับการ
ปรับปรุง ซอมแซมใหมีความม่ันคง แข็งแรง
และปลอดภัย 

 
- ตรวจสอบ 
- สังเกต 
- สอบถาม 

 

 
- บันทึกการตรวจสอบ 
- แบบสอบถาม 
- หลักฐานการปรับปรุง 

ซอมแซม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1. หองประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยางเปนระบบ จํานวน 1 หอง 
  2. หองประกันคุณภาพภายใน มีวัสดุอุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย เพียงพอ มีบรรยากาศดี สภาพสมบรูณ 
สวยงาม และมีความปลอดภัยสูง 
  3. หองประกันคุณภาพภายในสามารถจัดเก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ
ภายในไวอยางครบถวน 
   
 

ลงชื่อ      ผูเสนอโครงการ 
              (นางจิรัชญา  บุญศรี) 
 

                                                    ลงชื่อ        ผูตรวจสอบโครงการ 
                                                             (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
                                                       รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
                                                     ลงชื่อ         ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                               (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                  รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 

 
ลงชื่อ        ผูอนุมัติโครงการ 

               (นายศุภชัย  สายเย็น) 
         ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 

      ฝายวิชาการ 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

.................................................................................................................................................. ............................ 
 ชื่องานโครงการ   พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สนองจุดเนน สพฐ ดานการบริหารจัดการ (ขอที่ 1 หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ 
การสรางเครือขาย และรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน)  
สนองกลยุทธโรงเรียนที่  ขอ 6 พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธยอยที่ 2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางชุติมา  ลายทอง 
ระยะเวลา    1  ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน 2560 
งบประมาณ    5,000  บาท 

............................................................................................................................. .............................. 
1. หลักการและเหตุผล 
                ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 
9 (3)  ที่ใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ และทุก
ประเภทการศึกษา  และมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  และถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ 
และเปดเผยตอสาธารณะ ฝายวิชาการจึงจัดโครงการน้ีเพ่ือพัฒนาระบบระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาใหตอเนื่อง และใหสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค 
          1. เพ่ือใหมีระบบกลไกและระบบการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาตามระบบประกัน 
              คุณภาพการศึกษา 
          2. เพ่ือใหมีระบบกลไกและมีการตรวจงาน ติดตามคุณภาพการศึกษา          
          3. เพ่ือใหมีระบบประเมินภายในตามกฎกระทรวง 
         4. เพ่ือนําผลการติดตามและการประเมินภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา 
              อยางตอเนื่อง 
 
3. เปาหมาย  

ผลผลิต  ( Outputs ) 
                  - โรงเรียนทาแรศึกษา มรีะบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง     
                  - โรงเรียนทาแรศึกษามีผลการประเมินในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 18 มาตรฐาน  จํานวน 10  เลม  
                   - โรงเรียนทาแรศึกษา มีรายงานการพัฒนาระบบกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จํานวน 10  เลม  



                   - โรงเรียนทาแรศึกษา นําผลการติดตามและการประเมินภายในและภายนอกไปปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
      ผลลัพธ  ( Outcomes ) 
                 - บุคลากรทุกคนของโรงเรียนทาแรศึกษา มีความรูความสามารถและพัฒนางานวิชาการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ     
                   - โรงเรียนทาแรศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถนําไปสูการยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนมัธยมเขมแข็ง เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ 
 ผลกระทบ (Impacts) 
 
4.   รายละเอียดกิจกรรมและช้ีแจงประมาณการ 

 
ที ่

 
กิจกรรมหลัก 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 

(คาวิทยากร) 
ใชสอย 
(เบี้ยเล้ียง/ 
ที่พัก/ 

จางเหมา) 

วัสดุ 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียม 
- ประชุม วางแผน 
- เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
- แตงตั้งคณะกรรมการ 
- เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
ขั้นดําเนินการ 
- ใหความรูความเขาใจ 
- สําเนาเอกสาร/อุปกรณ 
- มอบหมายงานตามมาตรฐาน 
- กําหนดเวลาเพื่อสงมอบงานคืน 
ขั้นติดตามและประเมินผล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงแกไข 
- สรุป /รายงานผล 
- เผยแพร ประชาสัมพันธ 

พ.ย. 2559 
 
 
 
 
ม.ค. 2560 
 
 
 
 
30 ก.ย. 2560 

   
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 

นางจิรัชญา 
บุญศรี 

รวม   5,000  
 
5. สถานที่ดําเนินงาน  โรงเรียนทาแรศึกษา 
  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  1  ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน  2560 
 
 
 
 
 
 



7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต  ( Outputs ) 
-  โรงเรียนทาแรศึกษา มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง     
-   โรงเรียนทาแรศึกษามีผลการประเมินใน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  15 มาตรฐาน  จํานวน 10  เลม  
-  โรงเรียนทาแรศึกษา มีรายงานการพัฒนา
ระบบกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  จํานวน 10  เลม  
-    โรงเรียนทาแรศึกษา นําผลการติดตาม
และการประเมินภายในและภายนอกไป 
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา  อยางตอเนื่อง 

 
- กรอกแบบประเมิน

ภายในสถานศึกษา 
- ตอบแบบสอบถาม 
- สังเกต 

 
- แบบประเมินภายใน

สถานศึกษา 
-     แบบสอบถาม 
-    คําสั่งมอบหมายงาน 
-    แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ  ( Outcomes ) 
-   บุคลากรทุกคนของโรงเรียนทาแรศึกษา มี
ความรูความสามารถและพัฒนางานวิชาการ
ได อยางมีประสิทธิภาพ     
-  โรงเรียนทาแรศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถนําไปสูการยกระดับ
มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมเขมแข็ง เพื่อ 
รองรับการกระจายอํานาจ 

 
- รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 

 
- แบบประเมินภายใน

สถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1. บุคลากรทุกคนของโรงเรียนทาแรศึกษา มีความรูความสามารถและพัฒนางานวิชาการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  2. โรงเรียนทาแรศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถ
นําไปสูการยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนมัธยมเขมแข็ง เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ 

 
ลงชื่อ     ผูเสนอโครงการ 

              (นางจิรัชยา  บุญศรี) 
 

                                                    ลงชื่อ        ผูตรวจสอบโครงการ 
                                                             (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
                                                       รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
                                                     ลงชื่อ         ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                               (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                  รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 

 
ลงชื่อ       ผูอนุมัติโครงการ 

               (นายศุภชัย  สายเย็น) 
         ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
       ฝายวิชาการ 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
..............................................................................................................................................................................  

ชื่องานโครงการ   จัดทําขอสอบประจําป 
สนองจุดเนน สพฐ ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 2.8 ผูเรียนไดรับการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
เหมาะสมตามศักยภาพเปนรายบุคคล) 
สนองกลยุทธโรงเรียนที่  ขอ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธยอยที่ 1 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางวันวิสา  ไชยตะมาตย 
ระยะเวลา    1  ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน 2560 
งบประมาณ    101,700  บาท 

1.  หลักการและเหตุผล 
              ในการวัดและประเมินผลการเรียน การสอนที่ทางโรงเรียนจัดการเรียน การสอนใหกับผูเรียน การ
สอบระหวางภาคและการสอบปลายภาค  คือ  วิธีการที่ยังใชกับนักเรียนท่ียังใชหลักสูตรเกา อีกท้ังวัสดุ – 
อุปกรณ บางสวนจําเปนตองใชกับการเก็บคะแนนการประเมินและการตัดสินผลการเรียนตลอดปการศึกษา 
เพ่ือนใหการรายงานผลการเรียน-การสอนเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิผล 
2. วัตถุประสงค 
  1.  เพื่อเตรียมความพรอมในการวัดผลประเมินผล 
  2.  เพื่อใหการวัดผลประเมินผลเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิผล 
 3. เปาหมาย  

ผลลัพธ  (Outcomes) 
                       -  โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณสําหรับจัดทําแบบทดสอบอยางเพียงพอ 
          ผลผลิต  (Outputs) 
                      -  โรงเรียนมีอุปกรณในการจัดทําขอสอบที่มีคุณภาพและใชงานไดดี 
       ผลกระทบ (Impacts)  
 4.  กิจกรรมและการดําเนินงาน 

 
ที ่

 
กิจกรรมหลัก 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 

(คา
วิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ยเลี้ยง/
ที่พัก/จาง
เหมา) 

วัสดุ 

1. ประชุม/วางแผน/เขียนโครงการ  1 ธ.ค.- 31 
ธ.ค. 59 

   
 

101,700 

 
 
 

นางวันวิสา 
ไชยตะมาตย 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ   2 ม.ค. – 31 
ม.ค. 60 

  

3. ดําเนินการ  1 ธ.ค. 58 – 
30 ก.ย. 60 

  

4. สรุป/ประเมินผลการดําเนินงาน 1 ก.ย. 60   



5. รายงานผลตอฝายบริหาร  30 ก.ย. 60   
รวม   101,700  

     
5.  สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม  2559– 30 กันยายน  2560 
 
7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลลัพธ  (Outcomes) 
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณสําหรับจัดทําแบบทดสอบ
อยางเพียงพอ 

 
  ตรวจนับจํานวน
อุปกรณ 

 
- ทะเบียนพัสดุ 

ผลผลิต  (Outputs) 
-  โรงเรียนมีอุปกรณในการจัดทําขอสอบท่ีมี
คุณภาพและใชงานไดดี 

  การสอบถาม - แบบสอบถาม 
 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นในทุกรายวิชา 
 
 

ลงชื่อ      ผูเสนอโครงการ 
            (นางวันวิสา  ไชยตะมาตย) 
 

                                                    ลงชื่อ        ผูตรวจสอบโครงการ 
                                                             (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
                                                       รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
                                                     ลงชื่อ         ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                               (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                  รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 

 
ลงชื่อ        ผูเห็นชอบโครงการ 

                (นายศุภชัย  สายเย็น) 
           ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
       ฝายวิชาการ 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
.............................................................................................................................................. ............................... 
ชื่อโครงการ    สงเสริมนิสัยรักการอาน 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการส่ือสาร ทักษะการคิด 
ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย) 
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่ 1    พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางมิตรทญา   เลณะสวัสดิ์ 
สถานที่ดําเนินการ   หองสมุด  และบริเวณหนาและขางอาคาร 1-4 
ระยะเวลา     พ.ย 59- 30 ก.ย.60 
งบประมาณ    5,000 บาท 
1.หลักการและเหตุผล 
 การอานมีความจําเปนตอชีวิตประจําวันของนักเรียนและครูทุกคน  ดังนั้นเพ่ือเปนการสงเสริมการ
อานจึงจําเปนตองจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรักการอาน  เปนบุคคลใฝรูใฝเรียน  โดยการจัดกิจกรรม 
ใหหลากหลาย  เพื่อเปนการปลูกฝงใหมีนิสัยรักการอานทั้งครอบครัว 
2.  วัตถุประสงค 
 1. นักเรียนและครูมีนิสัยรักการอานยิ่งขึ้น 
 2. นักเรียนและครูใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 3. สงเสริมใหรักการอานทั้งครอบครัว 
3.  เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
 -นักเรียนและครูรอยละ  80  เปนบุคคลที่มีนิสัยรักการอาน 
ผลลัพธ (Outcomes) 
 -นักเรียนและครูรอยละ 90  เขารวมกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 
 -นักเรียนรอยละ 80  รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และมีครอบครัวรักการอานรอยละ 40 
ผลกระทบ (Impacts)   
4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบแทน 

(คา
วิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ย
เลี้ยง/ที่
พัก/จาง
เหมา) 

วัสดุ 
 

1 คาวัสดุ-อุปกรณกิจกรรม 
สงเสริมการอาน 
 

พ.ย.59- 
ก.ย.60 

  5,000 นางมิตรทญา 
นางรัตนากรณ 

รวม   5,000  
 



5.  สถานที่ดําเนินการ  หองสมุด/บริเวณหนาอาคารและดานขางอาคาร  1-4   โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ  พ.ย.59-ก.ย.60 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
-นักเรียนและครูรอยละ 80 เปนบุคคลที่มีนิสัยรัก 
 การอาน 
-นักเรียนรอยละ  80  รูจักการใชเวลาวางใหเกิด 
ประโยชน 
-นักเรียนและครูรอยละ 90  เขารวมกิจกรรม 
สงเสริมการอาน 
 

สังเกต 
แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 
แบบบันทึกการตั้งคําถาม 
จากเรื่องที่อาน 

 
8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนและครูรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนและมีนิสัยรักการอาน 
 2. นักเรียนและครูเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน 
 3. มีครอบครัวรักการอานเพิ่มขึ้น 
 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
        (นางมิตรทญา  เลณะสวัสดิ์)                                
 

                                                      ลงชื่อ        ผูตรวจสอบโครงการ 
                                                                      (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
                                                         รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
                                                               ลงชื่อ         ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                                         (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                           รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 

 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
             (นายศุภชัย  สายเย็น) 
        ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
ฝายวิชาการ 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
...................................................................................................................................... ....................................... 
ชื่อโครงการ  พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอ 1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สรางเครือขาย
การเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของ และทุกภาคสวนใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู)   
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่ 3  พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเพียงพอท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางมิตรทญา  เลณะสวัสดิ์ 
สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลา    พ.ค.60-30 ก.ย.60 
งบประมาณ    1,000 บาท 
1.หลักการและเหตุผล  
            แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเปนแหลงที่ใหความรูแก  ครู-นักเรียน   ดังนั้นจึง
จําเปนตองมีการจัดเก็บขอมูล ทะเบียนแหลงเรียนรูทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนรวบรวมใหขอมูล
สมบูรณอยางเปนระบบ เพ่ือนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองอยางหลากหลายและ
รองรับการประเมินมาตรฐานภายนอกตอไป                                     
 
2.  วัตถุประสงค 
 1. โรงเรียนมีทะเบียนแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน 
 2. นักเรียนและครูรูแหลงเรียนรูในการแสวงหาความรูอยางหลากหลาย 
 3. มีขอมูลสถิติการไปใชแหลงเรียนรูรองรับการประเมินท่ีเปนปจจุบัน 
 
3.  เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
 โรงเรียนมีขอมูลสถิติการใชและทะเบียนแหลงเรียนรูรองรับการประเมินที่เปนปจจุบัน  
ผลลัพธ (Outcomes) 
 -นักเรียนและครูมีขอมูลแหลงเรียนรูเพื่อแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางหลากหลาย 
 -นกัเรียนรอยละ 75 รูจักใชเวลาวางไปแสวงหาความรูภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 -คร-ูนักเรียน แสวงหาความรูจากชุมชนและประสานสามัคคีระหวางชุมชนกับโรงเรียน 
ผลกระทบ (Impacts)  (ความเส่ียงที่คาดวาจะเกิดขึ้นในการทําโครงการ อาจเปนทางบวกหรือลบ) 
..............................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 



 
4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 
(คา

วิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ยเลีย้ง/
ที่พัก/จาง
เหมา) 

วัสด ุ
 

1 -คาวัสดุ-อุปกรณ 
 

พ.ค.60   1,000 นางมิตรทญา 

รวม   1,000  
5.  สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนทาแรศึกษา 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ  พ.ค.60-30 ก.ย.60 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
-โรงเรียนมีขอมูลและทะเบียนแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
-คร-ูนักเรียนมีแหลงเรียนรูแสวงหาความรูดวยตน 
เองไดอยางหลากหลาย มากกวา 10 แหง 
-คร-ูนักเรียนแสวงหาความรูรอยละ 70 จากชุมชน 
 

สังเกต 
สอบถาม 
 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
 

8.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. โรงเรียนมีทะเบียนแหลงเรียนรูเปนปจจุบัน 
 2. ครู-นักเรียนมีแหลงเรียนรูแสวงหาความรูดวยตนเองไดหลากหลาย 
 3. คร-ูนักเรียนแสวงหาความรูจากชุมชนมากข้ึน 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
        (นางมิตรทญา  เลณะสวัสดิ์) 
 
ลงชื่อ        ผูตรวจสอบโครงการ 

                                                                      (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
                                                         รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
                                                               ลงชื่อ         ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                                         (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                           รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 

ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายศุภชัย  สายเย็น) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
ฝายวิชาการ 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
..................................................................................  

ชื่อโครงการ   พัฒนาทรัพยากรหองสมุด 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ( ขอ 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการ
คิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใชเทคโนโลย ีที่เหมาะสมตามชวงวัย) 
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่ 3   พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเพียงพอทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางมิตรทญา  เลณะสวัสดิ์ 
สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลา    พ.ย.59-30 ก.ย.60 
งบประมาณ   40,000  บาท 
 
1.หลักการและเหตุผล  
 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน เปนที่ศึกษาคนควาของ ครู-นักเรียน และชุมชน เปนที่
รวบรวมความรู  ทั้งหนังสือ  เอกสาร  เทคโนโลยี  ขอมูลที่หลากหลายทันสมัย  ดังนั้นจึงมีความจําเปน 
อยางยิ่งจะตองจัดหาสิ่งตีพิมพ  และไมตีพิมพ  เชน หนังสือตํารา  เอกสาร  วารสาร  นติยสารสื่อเทคโนโลยี
และอ่ืน ๆ  ใหเพียงพอและอยูในเกณฑมาตรฐาน                                           
 
2.  วัตถุประสงค 
 1. หองสมุดมีหนังสืออางอิง  หนังสือสงเสริมการอาน นิตยสาร วารสาร  สิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี ไว
บริการครู-นักเรียน ชุมชนอยางเพียงพอ  ครู-นักเรียน มาใชบริการสูงขึ้น  และสงผลใหนักเรียนมีความรูและ 
มีนิสัยรักการอานยิ่งขึ้น 
 2. โรงเรียนมีหองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ไดมาตรฐาน  
 
3.  เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
 -โรงเรียนมีหองสมุดที่มีสิ่งตีพิมพและไมตีพิมพ  เพียงพอตอความตองการ 
 -นักเรียนมีหองสมุดที่มีทรัพยากรใหบริการอยางเพียงพอและทันสมัย 
ผลลัพธ (Outcomes) 
 -โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน และมีสิ่งพิมพที่หลากหลายทันเหตุการณ 
 -หองสมุดมีหนังสืออางอิง  วารสาร  นิตยสาร เกม อยางเพียงพอรอยละ 75  
ผลกระทบ (Impacts)  - 
 
 
 
 
 
 
 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 
(คา

วิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ยเลีย้ง/
ที่พัก/จาง
เหมา) 

วัสด ุ
 

1 
 
2 
 
 
3 

-คาหนังสือพิมพ วารสาร 
จัดซื้อตลอดป 
-คาหนังสือเพ่ือการคนควา
และหนังสือสงเสริมการอาน 
 
-คาซอมบํารุงทรัพยากร
สารสนเทศ 

 

พ.ย.59- 
ก.ย.60 
ม.ค.60 

 
 

พ.ย.59- 
ก.ย.60 

  15,000 
 

20,000 
 
 

5,000 

นางมิตรทญา 
เลณะสวัสดิ์ 

รวม   40,000  
5.  สถานที่ดําเนินการ  หองสมุดโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ  พ.ค.60-30 ก.ย.60 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
-โรงเรียนมีหองสมุดที่มีสิ่งตีพิมพและไมตีพิมพที่ 
เพียงพอตอความตองการและอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 
-หองสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานไดทุก
เครื่อง 

-สังเกต 
-แบบสอบถาม 
 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนมีหองสมุดที่มีทรัพยากรใหบริการอยางเพียงพอและทันสมัย 
 2. นักเรียนมีหองสมุดที่เอ้ือตอการเรียนการสอน นักเรียนเขาใชบริการหองสมุดมากกวารอยละ 70 
 3. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดมาตรฐาน 
 
 

ลงชื่อ        ผูเสนอโครงการ 
     (นางมิตรทญา  เลณะสวัสดิ์) 
 
ลงชื่อ        ผูตรวจสอบโครงการ 

                                                                      (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
                                                         รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
                                                               ลงชื่อ         ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                                        (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                           รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 

 
ลงชื่อ          ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายศุภชัย  สายเย็น) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 

ฝายวิชาการ 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

............................................................................................................................... ............................................. 
ชื่อโครงการ  ปรับปรุงและพัฒนาหองสมุด 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานการบริหารจัดการ (ขอ 1 หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจาย
อํานาจ การสรางเครือขาย และรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน)   
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่ 3   พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเพียงพอทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางมิตรทญา  เลณะสวัสดิ์ 
สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลา    พ.ย.59-30 ก.ย.60 
งบประมาณ   50,000  บาท 
1.หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหโรงเรียนทาแรศึกษาเปนโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งตามนโยบายหองสมุด
ตองเปนแหลงศึกษาคนควา   ที่ทันสมัยดังนั้นเพ่ือเปนการสนองนโยบาย ทางหองสมุดจึงจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีวัสดุ-อุปกรณ โปรมแกรมระบบการยืม-คืนที่ทันสมัย  ในการปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะสมกับ
โรงเรียนประชารัฐ                                           
 
2.  วัตถุประสงค 
 1. หองสมุดมีวสัดุ-อุปกรณในการตกแตงตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดโรงเรียนประชารัฐ 
 2. นักเรียนมีหองสมุดที่เอ้ือตอการเรียนการสอนและสวยงาม 
 3. โรงเรียนมีหองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ไดมาตรฐานเหมาะสมกับโรงเรียนประชารัฐ 
 
3.  เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
 -โรงเรียนมีหองสมุดที่ไดมาตรฐานเหมาะสมกับโรงเรียนประชารัฐ 
 -หองสมุดมีวัสดุ-อุปกรณในการดําเนินงานหองสมุด 
ผลลัพธ (Outcomes) 
 -โรงเรียนมีหองสมุดที่สวยงามบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนการสอน 
 -หองสมุดมีโปรแกรมระบบการยืม-คืนหนังสือท่ีทันสมัย  
ผลกระทบ (Impacts)  (ความเส่ียงที่คาดวาจะเกิดขึ้นในการทําโครงการ อาจเปนทางบวกหรือลบ) 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
 
 
 
 
 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 
(คา

วิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ยเลีย้ง/
ที่พัก/จาง
เหมา) 

วัสด ุ
 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 

-คาวัสดุ-อุปกรณในการดําเนิน 
งานโปรแกรมหองสมุด 
โปรแจคเตอร 
 
 
วัสดุ-อุปกรณ และคาตนไม 
 
 
ปรับภูมิทัศนหนาหองสมุด 
 

 พ.ย.59- 
ก.พ.60 

พ.ย.59- 
    ม.ค.60 

 
พย.59- 

มค.60 
 
พ.ย.59- 
     มี.ค.60 

  5,000 
 

20,000 
 

15,000 
 
 
10,000 
 

นางมิตรทญา 
นางรัตนากรณ 

รวม   50,000  
 
5.  สถานที่ดําเนินการ  หองสมุดโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ  พ.ย.59-30 ก.ย.60 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
-นักเรียนมีหองสมุดที่มีบรรยากาศเอ้ือตอ
การศึกษาคนควาที่ทันสมัย 
-โรงเรียนมีหองสมุดเปนแหลงเรียนรูภายในที่
สวยงามไดมาตรฐานเอ้ือตอการเรียนการสอน 

สังเกต 
แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. หองสมุดมีวัสดุ-อุปกรณในการตกแตงและดําเนินงานหองสมุด 
 2. นักเรียนมีหองสมุดที่เอ้ือตอการศึกษาคนควาใฝรูใฝเรียนสงผลตอนิสัยรักการอาน 
 3. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดมาตรฐาน 
 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
        (นางมติรทญา  เลณะสวัสดิ์) 
 
ลงชื่อ              ผูตรวจสอบโครงการ 

                                                                         (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
                                                            รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
                                                               ลงชื่อ             ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                                           (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                           รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 

 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
            (นายศุภชัย  สายเยน็)                    
     ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
ฝายวิชาการ 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
..................................................................................................................... ...................................................... 
ชื่อโครงการ   โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู และสงเสริมอาชีพ   
สนองจุดเนน สพฐ. ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 1.2 โครงสรางเวลาเรียนมีการปรับปรุงให
เหมาะสมกับผูเรียน) 
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที ่1  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางมิตรทญา  เลณะสวสัดิ์ , นางจิรัชญา  บุญศรี 
สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลา    พ.ย. 59- มี.ค. 60 
งบประมาณ   10,000  บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล  

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม เปนนโยบายหนึ่งของรัฐบาลคือ การลดเวลาเรียน  
เพ่ิมเวลารู   ซึ่งหมายความวาครูตองใชความสามารถในการออกแบบการเรียนรู  ใหนักเรียนไดสาระที่ตองรู
ครบถวนอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงนํามาสูการปฏิบัติโดยกําหนดใหโรงเรียน  เรียนภาควิชาการถึงเวลา 
14.40 น.   แตเวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามกําหนด  ดังนั้นโรงเรียนจะตองจัดกิจกรรมสรางสรรค
ตางๆ ใหนักเรียนไดปฏิบัติและควรเปนกิจกรรมที่มีความหลากหลาย  ที่ชวยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห 
ความมีน้ําใจตอกัน การทํางานเปนทีม  และท่ีสําคัญควรมีกิจกรรมกระตุนใหเด็กไดคนหาศักยภาพและ
ความชอบของตนเอง ซึ่งเช่ือวาเด็กทุกคนมีความพิเศษ  มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง  

จากที่กลาวขางตนจึงชี้ใหเห็นวานโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู” มาสูการปฏิบัติในโรงเรียนอยางเปนรูปธรรม  ครูผูสอนตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนไดปฏิบัติและเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน นักเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ
และมีความสุขในการเรียนรูอยางแทจริง  
 
2. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือขับเคลื่อนการนําหลักสูตรสถานศึกษา ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตามหลักการ 
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

2. เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมี 
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีทักษะในการคิดวิเคราะห และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม 
ความสนใจและถนัดของนักเรียนแตละบุคคล  

3. เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู” ไดอยางเหมาะสม ทั้งดานวิชาการ ดานปฏิบัติ นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจ
และถนัดของแตละบุคคล  

 
 
4. เพ่ือใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห พัฒนา 

ตนเองตามความสนใจและความถนัดอยางเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู  



5. เพ่ือใหพอ แม ผูปกครอง และผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด การศึกษา
ของโรงเรียนและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
 
3. เปาหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน      
เพ่ิมเวลารู” ไดอยางเหมาะสม ทั้งดานวิชาการ ดานปฏิบัติ  

3.2 เชิงคุณภาพ  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีความสามารถในการคดิวิเคราะห 
พัฒนา ตนเองตามความสนใจและความถนัดอยางเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู  
 
4.กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 
(คา

วิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ยเลีย้ง/
ที่พัก/จาง
เหมา) 

วัสด ุ
 

 
1 
 
2 
 
 
3 
4 
 
 
5 
6 

ขั้นตอนการดําเนินงาน  
เสนอโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ  
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน  
(ทีมนํา,ทีมประสาน,ทีมจัดทํา)  
 ประชุมคณะกรรมการ  
ศึกษาดูงานโรงเรียนสกลราช
วิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร  
 
ประเมินโครงการ  
สรุป/รายงานผลโครงการ 

 
ก.ย. 59 

 
พ.ย. 59 

 
 

พ.ย.59- 
มี.ค. 60 

 
 

มี.ค.60 

   
 
 
 
 
 
 
10,000 

นางมิตรทญา 
นางจิรัชญา 

รวม   10,000  
 
5. สถานที่ดําเนินงาน  โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  ก.ย. 59 – มี.ค. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

 

เครื่องมือ 
 

วัน/เดือน/ป 
 

1. โรงเรียนสามารถการบริหารจัดการเวลา
เรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู” ไดอยางเหมาะสม ทั้งดานวิชาการ       
ดานปฏิบัติ  
 

การสังเกต/ประเมิน
สถานที่จริง  
 

แบบสรุปและ
รายงานผล  
 

มีนาคม 60  
 

2. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ไดอยาง
เหมาะสม  
 

การสังเกต  
 

แบบสรุปและ
รายงานผล  
 

มีนาคม 60  
 

3. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห พัฒนา 
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอยางเต็ม
ตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู  
 

การสังเกต/ประเมิน
สถานที่จริง  
 

แบบสรุปและ
รายงานผล  
 

มีนาคม 60  
 

4.พอ แม ผูปกครอง และผูเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษามีความพึงพอใจในการจัด การศึกษา
ของโรงเรียนและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
 

การสังเกต/ประเมิน
สถานที่จริง  
 

แบบสรุปและ
รายงานผล  
 

มีนาคม 60  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ  

8.1.โรงเรียนทาแรศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” 
ไดอยางเหมาะสม ทางดานวิชาการ ดานปฏิบัติ  

8.2 ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ไดอยางเหมาะสม  

8.3 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห พัฒนา ตนเอง
ตามความสนใจและความถนัดอยางเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู  

8.4 พอ แม ผูปกครอง และผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน และมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

 
ลงชื่อ       ผูเสนอโครงการ  

                                                                       (นางจิรัชญา  บุญศรี) 
 

ลงชื่อ        ผูตรวจสอบโครงการ 
                                                                      (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
                                                         รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
                                                               ลงชื่อ         ผูเห็นชอบโครงการ 

                                                    (นายนุรักษ  บุญรวม)                                                      
                                         รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 

 
ลงชื่อ          ผูอนุมัติโครงการ  

                                                                        (นายศุภชัย  สายเย็น)  
                                                                   ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
ฝายวิชาการ 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
..................................................................................  

ชื่อโครงการ   รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานการบริหารจัดการ (ขอ 1 หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจาย
อํานาจ การสรางเครือขาย และรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน) 
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  6 พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวณัฐชลัยย  กงเพ็ชร 
ลักษณะโครงการ   ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน   โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน   1  มีนาคม  2560 – 30  พฤษภาคม  2560 
งบประมาณ    5,000  บาท  
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  นโยบายกระทรวงศึกษาศึกษา  และนโยบายของ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ใหนักเรียนทุกคนไดรับสิทธิ์ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให
สอดคลองกับนโยบายดังกลาว  โรงเรียนจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  และ
มัธยมศึกษาปที่ 4 ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือรับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
2. เพ่ือรับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 จํานวน  130  คน 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 จํานวน  90 คน 

 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 

          โรงเรียนทาแรศึกษารับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับขั้นขั้นมัธยมศึกษาปที่  1 และ 
              ขั้นมัธยมศึกษาปที 4  ตามเปาหมายที่ที่กําหนดไว 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 
-รับนักเรียนใหมชั้น ม.1 และ
ชั้น ม.4 
กิจกรรมท่ี 2.   
-รับนักเรียนท่ัวไป 
 

    
 

5,000   
 
- 

 
1  มีนาคม  
2560 – 30  
พฤษภาคม  

2560 

   
นางสาว 

ณัฐชลัยย  
 กงเพ็ชร 

รวมทั้งสิ้น    5,000     
 
 
5. สถานที่ดําเนินการ    โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ   1  มีนาคม  2559 – 30  พฤษภาคม  2559 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
      รับนักเรียนใหมชั้น ม.1 และช้ัน ม.4 ไดตาม
จํานวน 
ที่ตองการ 
 

       
      - สังเกต 
      - สถิติการสมัคร 

 
      - แบบบันทึก 
      - แบบรายงานผล 
          จํานวนนักเรียน 

ผลลัพธ (Outcomes) 
โรงเรียนทาแรศึกษามีจํานวนนักเรียนเพิ่มมากข้ึน 

      - สังเกต 
      - สถิติการสมัคร 
 

      - แบบบันทึก 
      - แบบรายงานผล 
          จํานวนนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
- โรงเรียนทาแรศึกษารับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 และชั้นมัธยมศึกษาปที 4  

ตามเปาหมายที่ที่กําหนดไว 
 

 
ลงชื่อ                  ผูเสนอโครงการ 

                                                                    (นางสาวณัฐชลัยย  กงเพ็ชร) 
                      
ลงชื่อ        ผูตรวจสอบโครงการ 

                                                                       (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
                                                         รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
                                                               ลงชื่อ         ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                                         (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                           รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 

 
ลงชื่อ          ผูอนุมัติโครงการ 
          (นายศุภชัย  สายเย็น) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
ฝายวิชาการ 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
............................................................................................................................. ................................................. 
ชื่อโครงการ       วันปจฉิมนิเทศ 
สนองจุดเนน สพฐ  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 2.6 ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับการ
สงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพ ดวยการแนะแนว และไดรับการพัฒนาความรูทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทํา
ในอนาคต)   
สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม  ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผูรับผิดชอบโครงการ     วาที่ ร.ต.(หญิง)ภัคจิรา  วงศสมศรี 

 สถานที่ดําเนินงาน   โรงเรียนทาแรศึกษา      
 ระยะเวลาดําเนินงาน     กุมภาพันธ  -  มีนาคม  2560 
 งบประมาณ    13,700  บาท. 
 
1.  หลักการและเหตุผล        

การศึกษาไมเพียงเปนการพัฒนานักเรียนในดานสติปญญาเทานั้น  แตการศึกษายังพัฒนา
นักเรียน 
ในดานจิตใจ รางกาย อารมณ สังคม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่นักเรียนไดรับการฝกฝนประสบการณ

ตางๆ ที่โรงเรียนโดยมีครูคอยใหคําแนะนําหรือชี้แนะแนวทาง และนักเรียนไดประพฤติปฏิบัติ ไดมีความเพียร
พยายามเสาะแสวงหาความรูจนประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง ในการจัดกิจกรรมปจฉิมจึงเปนการสรางขวญั
และกําลังใจใหกับนักเรียนกอนจบการศึกษา 
 
2.  วัตถุประสงค 
            1. เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหนักเรียนกอนจบการศึกษาตามหลักสูตร 

2. เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและมีความกตัญูรูคุณตอครู อาจารย  
  3. เพ่ือใหนักเรียนมีความรักความสามัคคีตอกัน และมีความผูกพันกับสถานศึกษา 

 
3.  เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
     ผลผลิต (Outputs)  (ระบุผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากดําเนินการเสร็จ) 

1. นักเรียนภาคภูมิใจในตนเองและมีความกตัญูรูคุณตอครู อาจารย  
 2.  นักเรียนมีความรักความสามัคคีตอกัน และมีความผูกพันกับสถานศึกษา 

     ผลลัพธ  (Outcomes)  (ระบุผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากผลผลิต) 
  1.  นักเรียนมากกวารอยละ 85 มีความภาคภูมิใจและกตัญูรูคุณตอครูอาจารย 
 2.  นกัเรียนมากวารอยละ 90 มีความรักสามัคคีกัน และผูกพันกับสถานศึกษา 
      ผลกระทบ (Impacts) 
    
          
 
 



4.  การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ตอบ 

แทน 
ใชสอย คาวัสดุ 

  
จัดทําปายปจฉิม 
อาหารเท่ียงเลี้ยงนักเรียน
30x160 
คาน้ําดืม่  
คาดอกไมและอุปกรณตกแตง 
รางวัล The star TRS 
4x250 
รางวัลนักแสดง 6 รายการ 
จัดทําเกียรติบัตร 
คาทําพานบายศรีสูขวัญ 
หมอสูตรและเครื่อง 
ทําพิธี 

มีนาคม 60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 

 700 
 

4,000 
1,000 
2,000 

 
1000 
1,500 
500 

1,000 
 

1,500 

700 
 

4,000 
1,000 
2,000 

 
1,000 
1,500 
500 

1,000 
 

1,500 

วาที่รอยตรีหญิง 
ภัคจิรา วงศ-
สมศรี 

รวมทั้งส้ิน  500  13,200 13,700 - 
 
5.  สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ  กุมภาพันธ –  มีนาคม  2560 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
   -  นักเรียนมากกวารอยละ 85  
มีความภาคภูมิใจและกตัญูรูคุณ
ตอครูอาจารย 
  -  นักเรียนมากวารอยละ 90  
มีความรักสามัคคีกัน และผูกพัน
กับสถานศึกษา 
 

 
- สังเกตสอบถาม,สํารวจ

ความคิดเห็น 
- สํารวจรายชื่อนักเรียนที่เขา

รวมกิจกรรม,สังเกตสอบถาม
ความคิดเห็น 

 
- แบบสังเกต แบบสอบถาม 

ความคิดเห็น 
- แบบสอบถาม,แบบบันทึก

นักเรียนที่รวมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

-  นักเรียนภาคภูมิใจในตนเองและมีความกตัญูรูคุณตอครู อาจารย  
  -  นักเรียนมีความรักความสามัคคีตอกัน และมีความผูกพันกับสถานศึกษา 
 

 
ลงชื่อ       ผูเสนอโครงการ            

           (วาท่ี ร.ต.(หญิง)ภัคจิรา  วงศสมศรี) 
 

                                                     ลงชื่อ        ผูตรวจสอบโครงการ 
                                                            (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
                                                     รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
                                                       ลงชื่อ         ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                               (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                   รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 

 
ลงชื่อ         ผูอนุมัติโครงการ                       

                                                    (นายศุภชัย  สายเย็น) 
   ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
ฝายวิชาการ 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
............................................................................................................................. ................................................. 
ชื่องาน/โครงการ     พัฒนางานทะเบียนและวัดผล (จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณงานทะเบียนและวัดผล) 
สนองจุดเนน สพฐ  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 2.8 ผูเรียนไดรับการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเปนรายบุคคล)  
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 1พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
ผูรบัผิดชอบ     นางณัฎฐมน  วงศวันดี 
ระยะเวลาดําเนินงาน    ตุลาคม  2559 – กันยายน  2560 
สถานที่ดําเนินงาน    โรงเรียนทาแรศึกษา 
ลักษณะของโครงการ  (  )  ใหม  (/)  ตอเนื่อง 
งบประมาณ     30,000  บาท 
1.   หลักการและเหตุผล 
 งานทะเบียนและวัดผลเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการงานของโรงเรียนที่ตองรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ออกเอกสารหลักฐานตางๆ ของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูและท่ีจบการศึกษาไปแลว อีกทั้งยังดําเนินงานเรื่อง 
การจัดทําขอมูลสารสนเทศในโปรแกรมงานทะเบียนวัดผล การสงขอมูล GPA และ PR ของโรงเรียนการดูแล
การสงคะแนนผลการเรียนของผูสอน การบันทึกผลการเรียนลงในโปรแกรมทะเบียนวัดผล การพัฒนาจะ
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยูกับการดําเนินงานอยางมีระบบ มีเครื่องมือและอุปกรณ
ที่ทันสมัยมีความสะดวกในการคนหาเอกสารและสามารถปฏิบัติงานอยางถูกตองตามหลักเกณฑของทาง
ราชการ 
2.  วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหมีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคลองกับสภาพการเรียนรูในปจจุบัน 
          2) เพ่ือใหการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเปนระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและ
ทันตอการใชงาน 

3) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกเอกสารเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว 
          4) เพ่ือใหการบริการแกผูมาติดตอขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาที่กําหนด  
3.   เปาหมาย 

3.1  ผลผลิต  ( Outputs ) 
1) วัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคลองกับสภาพการเรียนรูในปจจุบัน 
2) มีการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเปนระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและทันตอ

การใชงาน 
3) มีการรออกเอกสารเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลาที่กําหนด 
4) คณะครู-อาจารย นักเรียน รอยละ 70 มีความพึงพอใจในการทํางานและไดรับบริการจากงาน

ทะเบียนและวัดผล 
 
3.2  ผลลัพธ  ( Outcomes ) 
1) สามารถทํางานไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
2) ผูรับบริการและผูที่เก่ียวของเกิดความพึงพอใจในการบริการ 



3) งานทะเบียนและวัดผลมีวัสดุอุปกรณ ที่มีคุณภาพในการทํางานและใหบริการเกี่ยวกับงานทะเบียน
และวัดผลอยางครบครัน  รอยละ 80 

 
4.  กิจกรรมการดําเนินงานและรายละเอียดการใชงบประมาณ  
4.1) วิธีดําเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

1.แตงตั้งคณะทํางาน ต.ค.2559 - - 
2.ประชุมวางแผนการทํางาน ต.ค.2559 - - 
3.จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน ต.ค.2559 - - 
4.ดําเนินการจัดซื้อเอกสารและ
อุปกรณ 

พ.ย.2559-ก.ย.2560 - นางณัฏฐมน  วงศวันดี 

5.ประเมินผล ก.ย.2560  นางณัฏฐมน  วงศวันดี 
4.2)คาใชจาย 
ใชงบประมาณท้ังสิ้น  30,000  บาท จําแนกตามรายการใชจาย และแหลงงบประมาณ ไดดังนี้ 
ที ่ กิจกรรมและคําชี้แจง 

การใชงบประมาณ 
        งบประมาณ รวมงบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

ปกประกาศนียบัตร ขนาด6.5x9 
หมึกปริ้นเตอร 
กระดาษ 80 แกรม 
แฟลชไดรฟ 8 GB 
แฟมเอกสาร A4 หนา 3 นิ้ว 
โปรแกรมสแกนไวรัส  
อุปกรณสํานักงานอ่ืนๆ 

  6,000 
10,000 
2,400 
7,500 
1,100 
1,500 
1,500 

     30,000  
      

พ.ย. 59 - ก.ย. 60 นางณัฏฐมน 
วงศวันด ี

 รวม   30,000    30,000   
 
5.  สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ  กุมภาพันธ –  มีนาคม  2560 
 
7.    การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลลัพธ (Out comes) 
1) ผูรับบริการและผูที่เก่ียวของเกิด
ความพึงพอใจในการบริการ 
2) งานทะเบียนและวัดผลมีวัสดุ
อุปกรณ ที่มีคุณภาพในการทํางาน
และใหบริการเก่ียวกับงานทะเบียน
และวัดผลอยางครบครัน  รอยละ 80 
ผลผลิต( Outputs ) 

 
- นับจํานวน 
- สํารวจความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 

 
- แบบรายงานการจัดซื้อ 
- สังเกตสภาพการทํางาน 



1) วัด-ประเมินผลการเรียนการสอน
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูใน
ปจจุบัน 
2) มีการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนวัดผลมีความเปนระบบ 
ครอบคลุม มีความทันสมัยและทันตอ
การใชงาน 
3) มีการรออกเอกสารเปนไปอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลาที่กําหนด 
4) คณะครู-อาจารย นักเรียน รอยละ 
70 มีความพึงพอใจในการทํางานและ
ไดรับบริการจากงานทะเบียนและ
วัดผล 

-ประเมินจากสภาพจริง 

 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 งานทะเบียนวัดผลสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีสูงสุดตอนักเรียน 
 
 

ลงชื่อ                              ผูเสนอโครงการ                  
                      (นางณัฏฐมน  วงศวันดี)                                                
               
                                                               ลงชื่อ        ผูตรวจสอบโครงการ 
                                                                      (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
                                                         รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
                                                               ลงชื่อ         ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                                         (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                           รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 
 
                                                               ลงชื่อ                              ผูอนุมัติโครงการ 
                                                                        (นายศุภชัย  สายเย็น) 
                                                                   ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 

ฝายวิชาการ 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

............................................................................................................................................. ................................ 
ชื่อโครงการ    รับนักเรียนและปฐมนิเทศ  ประจําปการศึกษา  2560                     
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกล
ยาเสพติด) 
สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอที่  2 ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสาวพวงทอง  ศรีประภา 
ลักษณะโครงการ         (   ) โครงการใหม             ( ) โครงการตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน       โรงเรียนทาแรศึกษา  
ระยะเวลาดําเนินงาน    พฤษภาคม-มิถุนายน 2560 
งบประมาณ              10,000 บาท 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  นโยบายกระทรวงศึกษาศึกษา  และนโยบายของ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ใหนักเรียนทุกคนไดรับสิทธิ์ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให
สอดคลองกับนโยบายดังกลาว  โรงเรียนทาแรศึกษาจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1  และมัธยมศึกษาปที่ 4 อีกท้ังสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูเรียนใหเปนไปตามคุณลักษะอันพ่ึง
ประสงค 
 โรงเรียนทาแรศึกษา เปนอีกสถานศึกษาหนึ่งที่เห็นความสําคัญของผูเรียน ดังนั้นกลุมงานบริหาร
วิชาการ  จึงไดจัดโครงการดังกลาวขึ้น 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือรับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 
 2. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดแกผูเรียน 
3. เปาหมาย 
 ผลผลิต (Outputs) 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 จํานวน  120  คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 จํานวน 80  
คน 

2. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมากข้ึน 
 ผลลัพธ (Outcomes) 

โรงเรียนทาแรศึกษารับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับขั้นขั้นมัธยมศึกษาปที่  1 และ ขั้นมัธยมศึกษาปที 
4  ตามเปาหมายที่ที่กําหนดไว  อีกทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมมากข้ึน 
 ผลกระทบ (Impacts) 

- ใหโอกาสทางการเรียนแกผูเรียน  
 
 
 



4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 
 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา

ดําเนินการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ตอบแทน 
(วิทยากร) 

ใชสอย(เบี้ย
เลี้ยง/ที่พัก/
จางเหมา) 

วัสดุ 

1 ปฐมนิเทศนักเรียน 
 

พ.ค. – มิ.ย
2560 

- - 10,000 นางสางพวงทอง 
 ศรีประภา 

รวม - - 10,000  
 
 
5.สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6.ระยะเวลาดําเนินการ   พฤษภาคม- มิถุนายน   2560 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
     รับนักเรียนใหมชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ไดตาม
จํานวนที่ตองการ 

     
  - สังเกต 
      - สถิติการสมัคร 

 
-  แบบบันทึก 
-  แบบรายงานผลจํานวน
นักเรียน 

ผลลัพธ (Outcomes) 
โรงเรียนทาแรศึกษามีจํานวนนักเรียนเพิ่มมากข้ึน
และเปยมดวยคุณธรรม 

       
- สังเกต 
      - สถิติการสมัคร 

 
-  แบบบันทึก 
-  แบบรายงานผลจํานวน
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

-  โรงเรียนทาแรศึกษารับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที 4   
ตามเปาหมายที่ที่กําหนดไวและเต็มเปยมดวยคุณธรรม 
 
 
 

ลงชื่อ       ผูเสนอโครงการ 
    (นางสาวพวงทอง  ศรีประภา) 
                
ลงชื่อ        ผูตรวจสอบโครงการ 

                                                                      (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
                                                         รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
                                                               ลงชื่อ         ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                                        (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                           รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 

ลงชื่อ          ผูอนุมัติโครงการ 
          (นายศุภชัย  สายเย็น) 
   ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
ฝายวิชาการ 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
............................................................................................................................. ............................................... 
ชื่อโครงการ          จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑสํานักงานกลุมบริหารงานวิชาการ                        
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานการบริหารจัดการ (ขอ 1 หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจาย
อานาจ การสรางเครือขาย และรับผิดชอบตอผลการดาเนินงาน) 
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  3 พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเพียงพอท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวณัฐชลัยย  กงเพ็ชร 
สถานที่ดําเนินงาน      โรงเรียนทาแรศึกษา  
ระยะเวลาดําเนินงาน   พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
งบประมาณ              40,000 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 งานของฝายบริหารงานวิชาการ  เปนงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนานักเรียนโดยตรง และเพ่ือเปนการ
พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ จึงควรจัดวัสดุ-ครุภัณฑที่จําเปนสําหรับบริหารงานของฝาย ฯ อยางเหมาะสมและ
เพียงพอ 
   
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหฝายบิหารงานวิชาการมีเครื่องคอมพิวเตอร และพริ้นเตอร ที่มีประสิทธิภาพ มีเอกสารและ
แบบฟอรมสําหรับบุคลากรอยางเพียงพอ                        

          2.2 เพ่ือทําใหระบบบริหารงานของฝายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ      
2.3 เพ่ือใหบุคลากรมีความพึงพอใจเก่ียวกับระบบบริหารงานของโรงเรียน 

 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

- การดําเนินงาน และการติดตอสื่อสารของบุคลากรภายใตระบบบริหารเปนไปอยาง
คลองแคลวและ มีประสิทธิภาพรอยละ 80                        

 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
 - ฝายบริหารงานวิชาการ มเีอกสารและแบบฟอรมเกี่ยวกับงานของฝายอยางเพียงพอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 
(คาวิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ยเล้ียง/ที่
พัก/จางเหมา) 

วัสดุ 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

 
3 

ขั้นเตรียม 
 - วางแผน 
 - เสนอโครงการ 
 
ขั้นดําเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการ 
  วางแผนดําเนินการ 
- ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑของฝาย 
(คอมพิวเตอร 1 ชุด       
พริ้นเตอร 2 เครื่อง และวัสดุ
สํานักงาน) 

 
ขั้นติดตามประเมินผล 
 - สรุปและรายงานผล 
 

 
พ.ย. 59 
พ.ย. 59 

 
 

พ.ย. 59 
   
พ.ย. 59- 

  ก.ย. 60 
 

ก.ย. 60 
 

 
- 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 

- 
 

 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
- 
- 
 
 
- 
 

40,000 
 
 
- 
 

 
 
 
นางสาว 
ณัฐชลัยย 
กงเพ็ชร 

รวม - - 40,000  
 
5. สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน  2559 – กันยายน 2560 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
 - การติดตอสื่อสารของบุคลากรภายใตระบบ
บริหารเปนไปอยางคลองแคลวและมีประสิทธิภาพ
รอยละ 80 
                   

 
-  สํารวจความพอใจของ
บุคลากรตอการบริการ
ดานแบบฟอรมและ
เอกสารจากฝาย
บริหารงานวิชาการ 

 
-  แบบสํารวจความพอใจ 
ตอการใช เอกสารของฝาย ฯ 

ผลลัพธ (Outcomes) 
 - ฝายบริหารงานวิชาการ มีเอกสารและแบบฟอรม
เกี่ยวกับงานของฝายอยางเพียงพอ  

 
-  สํารวจจํานวนเอกสาร
และแบบฟอรมของฝายฯ 
   

 
-  แบบรายงานการจัดซ้ือ 
-  ทะเบียนคุมวัสดุ-อุปกรณ 
   ของฝายฯ 

 
 



8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
8.1 ฝายบิหารงานวิชาการมีเอกสารและแบบฟอรมสําหรับนักเรียนอยางเพียงพอ                        

          8.2 ระบบบริหารงานของฝายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ      
8.3 บุคลากรมีความพึงพอใจเก่ียวกับระบบบริหารงานของโรงเรียน 

 
  
 
 

ลงชื่อ       ผูเสนอโครงการ 
     (นางสาวณัฐชลัยย  กงเพ็ชร) 
 
ลงชื่อ        ผูตรวจสอบโครงการ 

                                                                      (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
                                                         รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
                                                               ลงชื่อ         ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                                       (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                           รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 

 
ลงชื่อ         ผูอนุมัติโครงการ 
         (นายศุภชัย  สายเย็น) 
   ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
ฝายวิชาการ 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
.............................................................................................................................................. ............................... 
ชื่อโครงการ :  นิเทศภายใน 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอ 1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหวาง
โรงเรียน หรือภาคสวนอ่ืน ๆ ตามความพรอมของโรงเรยีน) 
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ  ใหสามารถจัดการเรียนการ
สอนไดอยางมีคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางกรรณิกา  วิภาคะ  และนางวันวิสา  ไชยตะมาตย 
ลักษณะโครงการ   ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน   โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน     1  ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน  2560 
งบประมาณ    1,000  บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 
         การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพจะตองเปนไปตามวงจรควบคุมคุณภาพ  สถานศึกษาจะตองมีการนิเทศ
ติดตามประเมินผล  เปรียบเทียบเปาหมายตามแผนอยางตอเนื่อง  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน   พ.ศ.  
2551   มีนโยบายใหครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน
สําคัญ  ครูตองรูเปาหมายของหลักสูตรและเปาหมายการจัดการศึกษา ดังนั้นการนิเทศจึงเปนกลยุทธสําคัญใน
การเรงปฏิรูปการศึกษาและระบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 
2. วัตถุประสงค 
     -  เพ่ือติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     -  เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรในโรงเรียน 
 
3. เปาหมาย 

3.1 ผลผลิต (Outputs) 
            -  ครูรับการนิเทศครบทุกคน 
3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 

                 -  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 นิเทศการสอน 
(สังเกตการสอน/โดย
คณะกรรมการนิเทศภายใน/
หัวหนากลุมสาระ) 
กิจกรรมท่ี 2 นิเทศโดยการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (ครู
ในระดับเดียวกัน/ ในกลุม
สาระเดียวกัน) 
 

   500 
 
 
 

500 

 นางกรรณิกา      
วิภาคะ 
นางวันวิสา   
ไชยตะมาตย 

รวมทั้งสิ้น    1,000   
 
5. สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนทาแรศึกษา 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   1  ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน  2560 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 

ผลผลิต (Outputs) 
- ครูรับการนิเทศครบทุกคน 

      
      -   สอบถาม 
      -   สังเกต 
      -   ผลการปฏิบัติงาน 
 

 
      - แบบสอบถาม 
      - แบบบันทึก 
      - แบบรายงานผล 
          การปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ (Outcomes) 
     -   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรูได 
         อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

      
      -   สอบถาม 
      - สังเกต 
      - ตรวจแผนการสอน 
      -   ทดสอบ 
  

 
      - แบบสอบถาม 
      - แบบบันทึก 
      - แบบบันทึกการ 
          ตรวจแผน 

-  แบบทดสอบ 
        

 
 
 
 
 
 



8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
          1. ครูมีความกระตือรือรนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 
 

ลงชื่อ        ผูเสนอโครงการ 
                                                                     (นางวันวิสา   ไชยตะมาตย) 

                           
ลงชื่อ        ผูตรวจสอบโครงการ 

                                                                      (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
                                                         รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
                                                               ลงชื่อ         ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                                       (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                           รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 

 
ลงชื่อ         ผูอนุมัติโครงการ 
        (นายศุภชัย    สายเย็น) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ 
แยกตามกลุมสาระการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งานปงบประมาณ 2560 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
โรงเรียนทาแรศึกษา สพม.เขต 23 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อโครงการ     สงเสริมทักษะภาษาไทย 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด 
ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย)  
สนองกลยุทธโรงเรียนขอที่  1  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ     นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา 
ลักษณะโครงการ       ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินการ     โรงเรียนทาแรศึกษา        
ระยะเวลาดําเนินการ     ตลอดปการศึกษา 
งบประมาณ               20,000  บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ มีลักษณะที่โดดเดนไมเหมือนใคร ทั้งยังเปนเครื่องมือในการ
สื่อสารเครื่องมือในการแสวงหาความรูจากการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือสรางความเขาใจและ
ความสัมพันธอันดีตอกัน ภาษาไทยยังเปนสื่อที่แสดงถึงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ โดยการบันทึกไวเปน
วรรณคดี และวรรณกรรมอันล้ําคา ซึ่งคนไทยท้ังชาติรูสึกภาคภูมใิจ ผลงานของคนไทยเปนที่ยอมรับของชาว
ตางประเทศ ไมวาจะเปนดานภาษา ประเพณี หรือศิลปวัฒนธรรมไทย กวีนิพนธไทยจํานวนมาก มีชื่อเสียงเปน
ที่รูจักโดยทั่วไป และยังไดรับรางวัลทั้งระดับอาเซียนและระดับโลก เกียรติประวัติเหลานี้ ลวนเปนที่นาชื่นชม
ยกยองเปนอยางยิ่ง รัฐบาลไทยไดเล็งเห็นความสําคัญในเร่ืองนี้ จึงสงเสริมใหหนวยงานการศึกษาจัดกิจกรรม
สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงความสามารถทางภาษาไทยในโอกาสวนัสําคัญตาง ๆ เชน วันสุนทรภู
รําลึก วันภาษาไทยแหงชาติ การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เปนตน นอกจากน้ีหนวยงาน องคกรทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนก็รวมจัดกิจกรรมประกวดแขงขันทักษะทางภาษาไทยอยูตลอดปอยางสม่ําเสมอ  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ไดใหความสําคัญของภาษาไทยเปนอันดับแรก 
เพราะตองการใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะทางภาษาจนเกิดความชํานาญ สามารถใชภาษาในการสื่อสารได เกิด
การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปใชในชีวิตจริง นอกจากนี้การจัดการเรียนรูยังคํานึงถึงวานักเรียนทุก
คนมีความสําคัญเทาเทียมกัน แตความสามารถในการเรียนรูของแตละบุคคลอาจแตกตางกัน จึงเนนการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหทุกคนแสดงศักยภาพตามความถนัด ความสนใจและตามความสามารถ
ของตนไดเต็มที่ 
 ดวยเหตุดังกลาว จึงสมควรสงเสริมสนับสนุนใหคนไทยรุนหลังไดเรียนรู ศึกษา และประพฤติปฏิบัติ
ตนตามแบบอยางของบรรพบุรุษ และใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตลอดจนรวมกันรักษา
สมบัติของชาติที่มีคุณคา อนุรักษสืบทอดวัฒนธรรมทางภาษาใหดํารงอยูคูชาติไทยตลอดไป ดังนั้น กลุมสาระ
ภาษาไทยโรงเรียนทาแรศึกษา จึงไดจัดใหมีโครงการนี้ขึ้ 
 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือฝกทักษะภาษาไทยใหมีความรูความชํานาญ สามารถนําไปใชในชีวิตจรงิได 
 2.2 เพ่ือรวมช่ืนชม ยกยองบุคคลที่มีชื่อเสียงดานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 



 2.3 เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงความสามารถทางภาษาไทยตามความถนัดและสนใจ 
 2.4 เพ่ือรวมกันอนุรักษ สืบทอดวัฒนธรรมทางภาษาไทยใหคงอยู 
 
3. เปาหมาย 
     3.1 ผลผลิต (Outputs) 
           3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทาแรศึกษาเขารวมกิจกรรมที่กําหนด และแสดงความสามารถทางภาษาไทย 
                   ตามความถนัดและสนใจ 
 3.1.2 นักเรียนเกิดความรู ประสบการณจากการศึกษา คนควา อบรม และรวมแลกเปล่ียนเรียนรู
กัน 
 3.1.3 สงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาไทยเปนตัวแทนเขาแขงขันในระดับที่สูงขึ้น  
                    (ระดับจังหวัด ระดับ สพม. ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ) 
     3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
 3.2.1 นักเรียนโรงเรียนทาแรศึกษาไมนอยกวารอยละ 90 เขารวมกิจกรรมและแสดงความสามารถ
ทางภาษาไทยตามความถนัดและสนใจ 
 3.2.2 นักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ที่เขารวมกิจกรรมไดรับความรูและประสบการณ 
 3.2.3 นักเรียนไมต่ํากวา 10 คนสามารถเปนตัวแทนเขาแขงขันทักษะภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้น 
 
4. การดําเนินการกิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
     งบประมาณ รวม

งบประมาณ
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1   สุนทรภูรําลึกเคียง
คูภาษาไทย 
- ประชุม เพ่ือเตรียมการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการ 
- จัดกิจกรรมประกวดแขงขัน 
 1. จัดบอรดหนาชั้นเรียน 
2. ตอบคําถามภาษาไทย 
  3. ปริศนาอักษรไขว 
  4. วาดภาพตามจินตนาการจาก 
     สํานวนสุภาษิต 
  5. อานทํานองเสนาะ 
  6. แตงคําประพันธ 
  7. การแสดงของหอง /ประกวด 
    แฟนซีตัวละครในวรรณคดี 
- ตัดสินประกาศผลมอบรางวัล 
- สรุปรายงานผลจัดกิจกรรม 

   
 
 
15,000 

 
 
 
15,000 

 
26 พ.ค.60 
30 พ.ค.60 
2-26 มิ.ย.60 
 

 
นางสาวจารุวรรณ 
และครูในกลุม
สาระภาษาไทย 
คณะกรรมการ 
 

กิจกรรมที่ 2 
   (แขงขันทักษะวิชาการ) 
- ประชุมเตรียมการ 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 



- แบงหนาที่รับผิดชอบ 
- จัดหาวัสดุอุปกรณการฝกซอม 
- คัดเลือกนักเรียนเขาแขงขัน 
- ดําเนินการฝกซอม 
- สงนักเรียนหรือผลงานเขารวม  
  แขงขันตามเวลา/สถานที่ 
  ที่กําหนด 
- แจงผลการแขงขัน 
- มอบเกียรติบัตร/รางวัล 
- สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

4,000 4,000 
 

 
 

ตลอดป
การศึกษา 
ตลอดป
การศึกษา 

 

 
 

 
 

กิจกรรมหลัก 
     งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 3  (ภาษาไทยนารู) 
- ประชุมเตรียมการ 
- แบงหนาที่ความรับผิดชอบ 
- ชี้แจงทําความเขาใจ 
- จัดกิจกรรมเสนอสาระความรู 
1. ภาษาไทย – อาเซียนวันละคํา 
2. สํานวน สุภาษิต คําพังเพย 
3. นิทานกอนเรียน 
4. ขาวประจําวัน 
5. รูไวใชวา สาระดี..มีประโยชน 
6. ภัยใกลตัว 
7. บอรดความรู 
- ดําเนินการตามกิจกรรมท่ีกําหนด 
- ประเมินผลชิ้นงานนักเรียน 
- สรุปรายงานผล 

   
 
 
 
 
 
 
1,000 

 
 
 
 
 
 
 

  1,000 
 

 
 

 
 
 
 
 
ตลอดป
การศึกษา 
ตลอดป
การศึกษา 
 
 
 
 
 

 
 
นางสาวจารุวรรณ 
ครูในกลุมสาระฯ 
ครูในกลุมสาระฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. สถานที่ดําเนินการ 
           โรงเรียนทาแรศึกษา   
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
           1 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560 
 
 
 



 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
  1. นักเรียนโรงเรียนทาแรศึกษา
เขารวมกิจกรรมท่ีกําหนด และ
แสดงความสามารถทางภาษาไทย
ตามความถนัดและสนใจ 
 2. นักเรียนเกิดความรู 
ประสบการณ จากการศึกษา 
คนควา อบรม และรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูกัน 
 3. สงเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถทางภาษาไทยเปน
ตัวแทนเขาแขงขันในระดับที่สูงขึ้น 
(ระดับจังหวัด ระดับ สพม. ระดับ
ภูมิภาค และระดับ ประเทศ) 

 
 - สังเกต  
 
 
 
 - สอบถาม 
 - ใบงาน / ชิ้นงาน 
 
 - คัดเลือกจากผลการแขงขัน 
 - สังเกตจากความสามารถ 
   สวนบุคคล 
 - สอบถาม 

 
- แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่เขา
รวมกิจกรรม 
- แบบสังเกตการเขารวมกิจกรรม 
 
 - แบบสอบถาม 
 - แบบประเมินใบงาน / ชิ้นงาน 
 
 - เกียรติบัตร 
 - แบบทดสอบตาง ๆ  
 - แบบวัดความสามารถ 
 

ผลลัพธ (Outcomes) 
 1. นักเรียนโรงเรียนทาแรศึกษา 
ไมนอยกวารอยละ 90 เขารวม
กิจกรรมและแสดงความสามารถ
ทางภาษาไทยตามความถนัดและ
สนใจ 
 2. นักเรียนไมนอยกวารอยละ 80  
ที่เขารวมกิจกรรมไดรับความรูและ
ประสบการณ 
 3. นักเรียนไมต่ํากวา 10 คน
สามารถเปนตัวแทนเขาแขงขัน
ทักษะภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้น 

 
 - สังเกต 
 - ตรวจสอบ 
 
 
 
- สังเกต 
- สอบถาม 
 
 - คัดเลือก 

 
- ใบประกาศผลการแขงขัน 
- ใบรายชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
 - ภาพถาย 
 
 
 - แบบประเมินชิ้นงาน/ผลงาน 
 - แบบแสดงความคิดเห็น 
 
 - เกียรติบัตร 
 - ผลงาน / ชิ้นงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
 1 นักเรียนมีความรู ความชํานาญ สามารถนําไปใชในชีวิตจริงไดดี 
 2 นักเรียนไดรวมช่ืนชม ยกยองบุคคลที่มีชื่อเสียงดานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
 3 นักเรียนไดแสดงความสามารถทางภาษาไทยตามความถนัดและสนใจอยางเต็มท่ี 
 4 นักเรียนมีจิตสํานึกและรวมกันอนุรักษ สืบทอดวัฒนธรรมทางภาษาไทยใหคงอยู 
 
 
 
                                                   ลงชื่อ                                ผูเสนอโครงการ  
                                                      (นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา) 
                                                               ครูชํานาญการพิเศษ 
 
                                                   ลงชื่อ                                ผูตรวจสอบโครงการ 
                                                              (นางชตุิมา  ลายทอง) 
                                                    หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
                                                   ลงชื่อ                                ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                            (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
                                                    รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
                                                    ลงชื่อ                                 ผูอนุมัติโครงการ 
                                                              (นายศภุชัย  สายเย็น) 
                                                       ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



โครงการ/งานปงบประมาณ 2560 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
โรงเรียนทาแรศึกษา สพม.เขต 23 

............................................................................................................................. ...................................... 
ชื่อโครงการ     พัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู   

ขอ 2.5 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุมสาระหลักเพ่ิมขึ้น 

ขอ 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการส่ือสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใช 
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย  

สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่ 1  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ     นางชุติมา  ลายทอง 
ลักษณะโครงการ       ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินการ     โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม.เขต 23  และหนวยงานที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ  
ระยะเวลาดําเนินการ   ตลอดปการศึกษา 
งบประมาณ               5,000  บาท 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 ในมาตรา 9(3) ที่
ใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
การศึกษาอยางตอเนื่อง ภารกิจหลักของครู นอกจากจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 แลว ยังตองพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลเต็มตามศักยภาพ ทั้งดาน
ความรู ความคิด สติปญญา เพ่ือใหมีชีวิตอยูรวมกันในสังคมอยางปกติสุข แตจากการวัดผลประเมินผล
การศึกษาจากหนวยงานของรัฐหลายคราวที่ผานมา พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมผานเกณฑขั้นต่ําตาม
มาตรฐานการศึกษา จึงไดมีการรณรงคสงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร
และเหมาะสมกับผูเรียน ซึ่งครูตองรูจักผูเรียนแตละคนเพ่ือสามารถจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม ตลอดจน
สามารถแกไขปญหาไดทันทวงที โดยเฉพาะการอานการเขียนภาษาไทยใหถูกตอง นําไปใชในชีวิตจริงได 
รวมถึงการนิเทศติดตามความกาวหนาอยางสม่ําเสมอ  
 ดวยเหตุดังที่กลาว ครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงตองพัฒนาสงเสริมความสามารถของ
ผูเรียนในการเรียนรู เพ่ือใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยที่ดีขึ้น และเกิดประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ดังนั้นจึงเกิดเปนโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือพัฒนาผลการเรียนวิชาภาษาไทยใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
 2.2 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพ  
 2.3 เพ่ือพัฒนาความสามารถการอานและเขียนภาษาไทยไดคลองขึ้น  
 
 
 
 

 
 



 
3. เปาหมาย 
     3.1 ผลผลิต (Outputs) 
             3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทาแรศึกษาไดรับการพัฒนาดานการเรียนรูจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 3.1.2 นักเรียนไดรับการแกไขปญหาที่เกิดจากการเรียนรูไดทันเวลา 
 3.1.3 นักเรียนมีพัฒนาการดานการเรียนรูอานออกเขียนไดดีขึ้น 
     3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
 3.2.1 นักเรียนโรงเรียนทาแรศึกษาไมนอยกวารอยละ 80  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 
 3.2.2 นักเรียนไมต่ํากวา 10 คน ไดรับการแกไขปญหาดานการเรียนรูไดทันเวลา 
 3.2.3 นักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ที่สามารถอานออกเขียนไดคลองขึ้น 
 

4. การดําเนินการกิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก 
     งบประมาณ รวม

งบประมาณ
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

 

กิจกรรมที่ 1   คัดกรองนักเรียน 
- ประชุม ชี้แจง เพื่อเตรียมการ 
- จัดทําแบบทดสอบการอาน 
  การเขียนรายวิชาภาษาไทย 
- ดําเนินการทดสอบคัดกรอง
แบงกลุม เกง – กลาง – ออน 
- วิเคราะหขอมูล 
- สรุป รายงานผล 
 

กิจกรรมที่ 2  วิเคราะหผูเรียน
เปนรายบุคล 
- ประชุม เตรียมการ 
- ทําแบบวิเคราะหผูเรียน 
- นําไปใชทดสอบนักเรียน 

   
 
 

1,000 
 
 
  
 
 
 
 
 
500 

 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

500  

 
 
 

26 พ.ค.60 
30 พ.ค.60 
 
2-6 มิ.ย. 60 
 
9-13 มิ.ย. 60 
16 มิ.ย. 60 
 
 
 

20 พ.ค. 60 
21–23 พ.ค.60 
26 พ.ค. 60 

 
 
 

นางชุติมา และ 
ครูในกลุมสาระฯ 
 
ครูในกลุมสาระฯ 
 
ครูในกลุมสาระฯ 
นางชุติมา 
 
 
 

นางชุติมา 
ครูในกลุมสาระฯ 
ครูในกลุมสาระฯ 

  

กิจกรรมหลัก 
     งบประมาณ รวม

งบประมาณ
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

  1. สอนซอมเสริม 
  2. แกไขดวยนวัตกรรม 
- จัดเตรียมสาระ วิธีการ เอกสารที่
เกี่ยวของ 
- ดําเนินการแกปญหาตามแผน 
   (ทําวิจัยคนละ ๑ รายวิชา) 
- เก็บขอมูล บันทึกและวิเคราะห 

   
 
 1,000 
 
 
 
 

 
 

1,000 
 
 

  

 
 
 
 
ตลอดป
การศึกษา 
 

 
 
นางชุติมา และ 
ครูในกลุมสาระฯ 
ครูในกลุมสาระฯ 
 
ครูในกลุมสาระฯ 



ขอมูล 
- สรุป ประเมินผล 
- รายงานผลการดําเนินงาน 

 
 
 

  
สิ้นปการศึกษา 
สิ้นปการศึกษา 

 
ครูในกลุมสาระฯ 
นางชุติมา 

 
 

 
5. สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา    หองเรียน หองภาษาไทย (อักษราวลี) 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปการศึกษา 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
 1. นักเรียนโรงเรียนทาแรศึกษา
ไดรับการพัฒนาดานการเรียนรูจน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ 

 
 - ตรวจสอบ  
 
 
   

วิธีประเมิน 

 
- สมุด ปพ.5 
- ประกาศผลสอบ 
 
 

เครื่องมือที่ใช 
2. นักเรียนไดรับการแกไขปญหาที่ 
เกิดจากการเรียนรูไดทันเวลา 
 3. นักเรียนมีพัฒนาการดานการ
เรียนรูอานออกเขียนไดดีขึ้น 

 - สอบถาม 
 - ตรวจสอบ 
 - สอบถาม 
 - ตรวจสอบ 

 - แบบบันทึกการแกปญหา 
 
 - แบบประเมินการอานเขียน 
 - แบบรายงานพัฒนาการ 

ผลลัพธ (Outcomes) 
 1. นักเรียนโรงเรียนทาแรศึกษาไม
นอยกวารอยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
 2. นักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 
ไดรับการแกไขปญหาดานการ
เรียนรูไดทันเวลา 
 3. นักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 
ที่สามารถอานออกเขียนไดคลอง
ขึ้น 

 
 - สังเกต 
 - ตรวจสอบ 
 
 - สอบถาม 
 - ตรวจสอบ 
 
- สังเกต 
- สอบถาม 
 

 
- ใบประกาศผลสอบ 
- สมุด ปพ.5 
  
- รายงานการแกปญหา 
 
 
 - แบบประเมินการอานเขียน 
 - รายงานผลการพัฒนา 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
 8.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 
 8.2 ครูจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพมากข้ึน  
 8.3 นักเรียนสามารถอานเขียนภาษาไทยไดคลองขึ้น 
     
                                                   ลงชื่อ                                ผูเสนอโครงการ  
                                                             (นางชุตมิา  ลายทอง) 
                                                                 
                                                   ลงชื่อ                                ผูตรวจสอบโครงการ 
                                                              (นางชตุิมา  ลายทอง) 
                                                    หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
                                                   ลงชื่อ                                ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                            (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
                                                    รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 

                                                    ลงชื่อ                                 ผูอนุมัติโครงการ 
                                                              (นายศภุชัย  สายเย็น) 
                                                          ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



โครงการ/งานปงบประมาณ 2560 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
โรงเรียนทาแรศึกษา สพม.เขต 23 

...................................................................................................................................................................... 
ชื่อโครงการ        จัดซื้อวัสดุและสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย                       
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู (2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด 
ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย  
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  
และขอที่ 3 พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเพียงพอทั้งดานประมาณและคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางรัตนากรณ  รักษา 
สถานที่ดําเนินงาน      โรงเรียนทาแรศึกษา  
ระยะเวลาดําเนินงาน   ตลอดปการศึกษา 
งบประมาณ              10,000 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 วัสดุอุปกรณตาง ๆ เปนเครื่องมือที่จะชวยใหครูสามารถทํางานไดสําเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกท้ังยังอํานวย
ความสะดวกใหครูนําไปจัดกิจกรรมดานตาง ๆ ไดอยางเพียงพอ สําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และทํางานให
เรียบรอยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โรงเรียนยังขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสม ดังนั้นเพ่ือให
ทันตอเหตุการณของโลกในการเรียนการสอนภาษาไทย จึงจําเปนตองใชสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อ
นํามาใชใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง และเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการเรียนของนักเรียน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยตระหนักถึงเร่ืองน้ี จึงไดจัดซื้อสื่อการสอนและจัดซ้ือวัสดุขึ้นเพ่ือใหนักเรียนทุกระดับชั้นไดไดใชใน
การฝกทักษะการใชภาษาและใชคนควาหาความรู 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหกลุมสาระภาษาไทยมีสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย และมีวัสดุสํานักงานใชอยางเพียงพอ 
2. เพ่ือใหนักเรียนสนใจเรียนภาษาไทยมากข้ึน       
3. เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น    

 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

    - นักเรียนที่ไดเรียนโดยใชสื่อการเรียนการสอนท่ีครบครัน รอยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

ในรายวชิาภาษาไทยสูงขึ้น              
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 

   - กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพียงพอตอความตองการ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รอยละ 80 
          3.3 ผลกระทบ (Impacts) 

 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบแทน 

(คา
วิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ย
เลี้ยง/ที่
พัก/จาง
เหมา) 

วัสดุ 
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 

 
3 

กิจกรรมท่ี 1 
 - ประชุมวางแผน/จัดทํา
โครงการ 
 - เสนอโครงการ 
 
กิจกรรมท่ี 2 
- ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ- สื่อ 
การเรียนการสอน 
 
กิจกรรมท่ี 3 
 - สรุปและรายงานผล 

 
พ.ย. 59 

 
พ.ย. 59 

 
 

พ.ย. 59- 
ก.ย. 60 

 
 
ก.ย. 60 

 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 

10,000 
 
 
 
- 

 

 
นางรัตนากรณ 
รักษา 

รวม - - 10,000  
 
5. สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา  
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน  2559 – กันยายน 2560 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
 - นักเรียนที่ไดเรียนโดยใชสื่อการเรียนการ
สอนที ่
ครบครัน รอยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

ในรายวชิาภาษาไทยสูงขึ้น 

 
-  สังเกต 
-  ทดสอบ 

 
-แบบทดสอบ (ขอสอบ) 
 

ผลลัพธ (Outcomes) 
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย เพียงพอตอความตองการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน รอยละ 80 

 
-  สํารวจจํานวนสื่อ ฯ 

 
-  แบบสํารวจ 

 



 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1 กลุมสาระภาษาไทยมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
 8.2 นักเรียนสนใจเรียนภาษาไทยมากข้ึน       
 6.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น    

 
  

ลงชื่อ          ผูเสนอโครงการ 
        (นางรัตนากรณ  รักษา) 

                                                      
        ลงชื่อ                                ผูตรวจสอบโครงการ 
                                                                         (นางชุติมา  ลายทอง) 
                                                                หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
                                                               ลงชื่อ                                ผูเหน็ชอบโครงการ 
                                                                        (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
                                                                 รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 ลงชื่อ           ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายศุภชัย  สายเย็น) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



โครงการ/งบประมาณ 2560 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
โรงเรียนทาแรศึกษา สพม.เขต 23 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
ชื่อโครงการ ผลิตเอกสารประกอบนวัตกรรมและจัดซ้ืออุปกรณประกอบการสอน 
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด  
ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย)  
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ วาที่ ร.ต.(หญิง)ภัคจิรา  วงศสมศรี 
ลักษณะโครงการ ใหม 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนทาแรศึกษา (หองเรียนภาษาไทย อักษรวลี) 
ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปการศึกษา 2560 
งบประมาณ  20,000  บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความจําเปนและสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียนมาก เพราะใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ถามีความหลากหลายยอมสงผลตอการเรียนรูของนักเรียนไดมากข้ึน ดังนั้นกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย จึงใหความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีมาใชในการสอน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของ
นักเรียน ดังนั้นจึงไดจัดสรางเอกสารประกอบนวัตกรรมประกอบการสอน และไดจัดหาอุปกรณชวยสนับสนุน
การเรียนการสอนท่ียังขาด ซึ่งจะชวยทําใหนักเรียนมีความต้ังใจเรียน และมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชา
ภาษาไทย พรอมทั้งสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือจัดสรางเอกสารประกอบนวัตกรรมประกอบการสอน 
 2.  เพ่ือสงเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3.  เพ่ือจัดหาวัสดุครุภัณฑที่สําคัญและจําเปนตอการเรียนรู (เครื่องพิมพ, โตะญี่ปุน) 
 
3.  เปาหมาย 
 3.1  ผลผลิต(Outputs) 
      3.1.1  หองเรียนภาษาไทยมีเอกสารประกอบนวัตกรรม 
      3.1.2  หองเรียนภาษาไทยมีวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 
      3.1.3  หองเรียนมีวัสดุครุภัณฑพรอมใชงาน 
 3.2  ผลลัพธ(Outcomes) 
      3.2.1  หองเรียนภาษาไทยมีเอกสารประกอบนวัตกรรม 
      3.2.2  หองเรียนภาษาไทยมีวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอน รอยละ 90 
      3.2.3  หองเรียนมีวัสดุครุภัณฑทันสมัยใชงานประจําหองสอน (เครื่องพิมพ 1เครื่อง, 

   โตะญี่ปุน 5 ตัว)  
 
 



 
4. การดําเนินการกิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ รวม

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิด 
ชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ
การเรียนการสอน 
- ประชุมเตรียมการ 
- สํารวจสื่อ วัสดุอุปกรณที่ตองการ 
- ทําเรื่องขอจัดซื้อ 
- ดําเนินการจัดซื้อ 
- รายงานการจัดซื้อ 

- - 10,000 10,000 

 
 

20 พ.ค. 
2560 
ตลอดป
การศึกษา 

ครูภัคจิรา  
วงศสมศรี 

กิจกรรมท่ี 2 จัดซื้อครุภัณฑประจํา
หองภาษาไทย(อักษรวลี) 
- สํารวจครุภัณฑที่ตองใช   
- ทําเรื่องแจงขอจัดซื้อ (เครื่อง 
พิมพ  1 เครื่อง, 
 โตะญ่ีปุน 5 ตัว ) 
- ดําเนินการจัดซื้อ 
- รายงานการจัดซื้อ 

- - 10,000 10,000 

20 พ.ค. 
2560 
ตลอดป
การศึกษา 

ครูภัคจิรา  
วงศสมศรี 

รวม   20,000 20,000   
 
 

5. สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนทาแรศึกษา   หองภาษาไทย (อักษรวลี) 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปการศึกษา 2560 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
1. หองเรียนภาษาไทยเอกสารประกอบ
นวัตกรรมประกอบการสอน 
 2. หองเรียนภาษาไทยมีวัสดุอุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 
3. หองเรียนมีวัสดุครุภัณฑพรอมใชงาน 

   
- สังเกต / สํารวจ 
  
- สังเกต / สํารวจ 
 
- ตรวจสอบ 

 
- วัสดุอุปกรณที่ปรากฏในหอง 
 
- ใบเสร็จรับเงิน 
 

ผลลัพธ (Outcomes) 
 1. หองเรียนภาษาไทยมีเอกสารประกอบ
นวัตกรรม รอยละ 90 
 2. หองเรียนภาษาไทยมีวัสดุอุปกรณชวย

 
  - ตรวจสอบ 
 
 - ตรวจสอบ 

 
- วัสดุอุปกรณที่ปรากฏในหอง 
 
- วัสดุอุปกรณที่ปรากฏในหอง 



การเรียนการสอน( เครื่องพิมพจํานวน 1 
เครื่อง) 
 3. หองเรียนมีวัสดุครุภัณฑทันสมัยใชงาน
ประจําหองสอน (โตะญี่ปุน จํานวน 5 ตัว) 

 
 
 - สังเกต / สํารวจ 

- ใบเสร็จ /ใบแสดงสินคา 
 
- ใบเสร็จรับเงิน 
 

 
 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1.  หองเรียนภาษาไทยมีเอกสารประกอบนวัตกรรมการสอนวิชาภาษาไทย มีอุปกรณการเรียนการ
สอนทันตอเทคโนโลยี 
 2.  หองเรียนภาษาไทยไดรับสงเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 3.  หองเรียนภาษาไทยมีวัสดุครุภัณฑที่สําคัญและจําเปนตอการเรียนรู (โตะญี่ปุน) จํานวน  5 ตัว , 
เครื่องพิมพ จํานวน 1 เครื่อง 
 
 
  
                                                    ลงชื่อ  วาท่ี ร.ต.(หญิง)                        ผูเสนอโครงการ                            
                                                                              (ภัคจิรา  วงศสมศรี) 
                                                                                   
 
                                                      ลงชื่อ                                ผูตรวจสอบโครงการ 
                                                                          (นางชุติมา  ลายทอง) 
                                                                หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
 
                                                                ลงชือ่                                ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                                         (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
                                                                   รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
                                                                ลงชือ่                                 ผูอนุมัติโครงการ 
                                                                           (นายศุภชัย  สายเย็น) 
                                                                    ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

............................................................................................................................. .................................. 
ชื่อโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  (ขอ 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการ
คิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใชเทคโนโลย ีที่เหมาะสมตามชวงวัย)  
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางปนัดดา  ภัทรวงศวิสูตร 
สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา  
ระยะเวลา    1 ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน 2560 
งบประมาณ     30,000  บาท  
1.  หลักการและเหตุผล 

คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย  ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค  คิด
อยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ  ชวยให
คาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม  นอกจากนี้
คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอ่ืนๆ  คณิตศาสตรจึงมี
ประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

ดังนั้นกลุมสาระคณิตศาสตรไดเห็นถึงความสําคัญของการจัดการเรียนที่หลากหลาย จึงมีการจัด
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพ่ือคุณภาพของนักเรียน ที่มุงเนน
นักเรียนเปนสําคัญ บูรณาการรูปแบบและเทคนิคตางๆในการจัดการเรียนรู การผลิตสื่อ การวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง เพ่ือพัฒนานักเรียนอยางจริงจัง และ เพื่อยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียนใหมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ  พรอมทั้งใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนคณิตศาสตร และนําสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
คณิตศาสตรที่สูงข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค 

นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 
 
3.  เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 

ผลผลิต (Outputs)  (ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดําเนินการเสร็จ) 
  1.  นักเรียนมีความสนใจใฝรู  และมีความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
  2.  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 
  3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเพ่ิมสูงขึ้น 
 ผลลัพธ  (Outcomes)  (ระบุผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากผลผลิต) 
  1.  นักเรียนรอยละ  75   มีผลการเรียนวชิาคณิตศาสตรเพ่ิมสูงขึ้นกวาเดิม 

ผลกระทบ (Impacts)  (ความเส่ียงที่คาดวาจะเกิดขึ้นในการทําโครงการ อาจเปนทางบวกหรือลบ) 
   - 
 
 
 



 
4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบแทน 

(คา
วิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ย
เลี้ยง/ที่
พัก/จาง
เหมา) 

วัสดุ 
 

 1.  ขั้นเตรียมการ 
-  ประชุมวางแผนจัดทํา
โครงการ 
-  เสนอโครงการ 
2.  ขั้นดําเนินการ 
- จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ  
- จัดทําสื่อ 
3.  ขั้นติดตาม/ประเมินผล 
-  สรุปผล/ประเมินผลและ
รายงานผล 

 
ต.ค.2559 

 
 
 

ธ.ค.2559 
 

ก.ย.2560 

   
 
 
 
 

30,000 
  
 
  

นางปนัดดา  ภัทร
วงศวิสูตร 

รวม   30,000  
 
5.  สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนทาแรศึกษา  ต.ทาแร อ.เมือง  จ.สกลนคร 
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน 2560 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนมีความสนใจใฝรู  และมีความสุขในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร 
-  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 
 
-  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
เพ่ิมสูงขึ้น 

 
- สังเกตการรวมกิจกรรม
การเรียนคณิตศาสตร 
- สอบถามความพอใจการ
ใชหองคณิตศาสตร 
- ดูผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียน 

 
-แบบบันทึกการเขาใชหอง
คณิตศาสตร 
-แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
- แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิ
วิชาคณิตศาสตร 

ผลลัพธ (Outcomes) 
- นักเรียนรอยละ  75   มีผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเพ่ิมสูงข้ึนกวาเดิม 
 

 
- สรุปผลสัมฤทธ์ิวิชา
คณิตศาสตร 
 

 
- แบบสรุปผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรรายกลุมสาระ 

 
 



 
8.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

-  นักเรียนมีความสนใจใฝรู  และมีความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
-  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 
-  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเพ่ิมสูงขึ้น 
-  นักเรียนรอยละ  75   มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมสูงขึ้นกวาเดิม 

 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
       (นางปนัดดา  ภัทรวงศวสิูตร) 
 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
           (นางขนิษฐา  ศรีวรกุล) 

                                                               หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
  รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
            (นายศุภชัย  สายเยน็) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

............................................................................................................................. ........................... 
ชื่อโครงการ  สงเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 2.5 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) กลุมสาระหลักเพ่ิมข้ึน) 
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวบุญยงค  ตาลวิลาส 
สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา  
ระยะเวลา    1 ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน 2560 
งบประมาณ     10,000  บาท       

1.  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 วาดวยการจัดการศึกษามาตรา 22 การ

จัดการศึกษาตองยึดหลักวาดวยผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียน มี
ความ สําคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ 

โรงเรียนเปนสถาบันที่สําคัญของชุมชนในการใชแหลงศึกษาหาความรูตลอดจนพัฒนาคุณภาพของคน
ในชุมชน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดบรรยากาศในหองเรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน เพราะจะทํา
ใหนักเรียนไดรับการพัฒนาท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา หองเรียนจะเปนแหลงเรียนรูที่
สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย นาดู นาเรียน ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขและเกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนมากข้ึน 

ดวยเหตุนี้ผูจัดทําโครงการจึงมีความสนใจท่ีจะสงเสริมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  
เพ่ิมความสามารถดานเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหนักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะหและวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค   คิดไตรตรอง  มีวิสัยทัศน และมี
ทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร กลุมสาระคณิตศาสตรจึงมีความจําเปนตองพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น     
 
2.  วัตถุประสงค 

เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น 
 
3.   เปาหมาย   

ผลผลิต (Outputs)  (ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดําเนินการเสร็จ) 
 1.  นักเรียนรอยละ 75  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมขึ้น  

2.  นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติในรายวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น 
 3.  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 
ผลลัพธ  (Outcomes)  (ระบุผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากผลผลิต) 
 นักเรียนรอยละ  75   มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มสูงขึ้นกวาเดมิ 
ผลกระทบ (Impacts)  (ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้นในการทําโครงการ อาจเปนทางบวกหรือลบ) 



   - 
 
4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบแทน 

(คา
วิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ย
เลี้ยง/ที่
พัก/จาง
เหมา) 

วัสดุ 
 

 1.  ขั้นเตรียมการ 
-  ประชุมวางแผนจัดทํา
โครงการ 
-  เสนอโครงการ 
2.  ขั้นดําเนินการ 
- จัดซื้อส่ือวัสดุอุปกรณ  
- จัดทําสื่อ 
3.  ขั้นติดตาม/ประเมินผล 
-  สรุปผล/ประเมินผลและ
รายงานผล 

 
ต.ค.2559 

 
 
 

ธ.ค.2559 
 

ก.ย.2560 

   
 
 
 
 

10,000 
  
 
  

นางสาวบุญยงค  
ตาลวิลาส 

รวม   10,000  
 
5.  สถานที่ดําเนินการ 

โรงเรียนทาแรศึกษา  ต.ทาแร อ.เมือง  จ.สกลนคร 
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน 2560 
 

7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนรอยละ 75  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมข้ึน 
-  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 
 
-  นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติในรายวิชา
คณิตศาสตรสูงข้ึน 

 
- ดูผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียน
คณิตศาสตร 
- สอบถามความพอใจการ
ใช 
หองคณิตศาสตร 
- ดูผลการทดสอบวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียน
คณิตศาสตร 

 
-แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิ
วิชาคณิตศาสตร 
-แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
หองคณิตศาสตร 
- แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิ
วิชาคณิตศาสตร 



ผลลัพธ (Outcomes) 
- นักเรียนรอยละ  75   มีผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเพ่ิมสูงข้ึนกวาเดิม 
 

 
- สรุปผลสัมฤทธ์ิวิชา
คณิตศาสตร 
 

 
- แบบสรุปผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรรายกลุมสาระ 

 
8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

-  นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติในรายวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น 
-  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 
-  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเพ่ิมสูงขึ้น 
-  นักเรียนรอยละ  75   มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมสูงขึ้นกวาเดิม 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
       (นางสาวบุญยงค  ตาลวลิาส) 
 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
           (นางขนิษฐา  ศรีวรกุล) 

                                                               หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
  รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
          (นายศุภชัย  สายเย็น) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

โรงเรียนทาแรศึกษา 
............................................................................................................................. ................................................. 
ชื่อโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการส่ือสาร ทักษะการคิด 
ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย  
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่ 3  พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเพียงพอทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางอรอนงค  จามนอยพรหม 
สถานที่ดําเนินการ  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ม.ตน 
ระยะเวลา   ตุลาคม  2559 – กันยายน  2560 
งบประมาณ   10,000 บาท 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร จําเปนอยางยิ่งจะตองใชวัสดุ/อุปกรณในการเรียนการสอนให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดรวมทั้งอาคารสถานท่ีจะตองเหมาะแกการเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งทาง
กลุมสาระฯวิทยาศาสตรรวมถึงการจัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน
วิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอในการเรียนการสอน 
 
2.  วัตถุประสงค 

เพ่ือดําเนินการตามภารกิจของงานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมบริหารวิชาการใหบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไว 
 
3.  เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 

-  นักเรียนระดับ ม.ตน รอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรสูงขึ้น 
ผลลัพธ (Outcomes) 

-  รายวิชาวิทยาศาสตรในระดับ ม.ตนมีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ม.ตนและมีทุนสนับสนุน
การศึกษาโครงงานวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น 
ผลกระทบ (Impacts)  (ความเส่ียงที่คาดวาจะเกิดขึ้นในการทําโครงการ อาจเปนทางบวกหรือลบ) 
......................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. ...............................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบแทน 

(คา
วิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ย
เลี้ยง/ที่
พัก/จาง
เหมา) 

วัสดุ 
 

 1.  ขั้นเตรียมการ 
-  ประชุมวางแผนจัดทํา
โครงการ 
-  เสนอโครงการ 
2.  ขั้นดําเนินการ 
-  จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณเพ่ือ 
ใชในการเรียนโครงงาน
วิทยาศาสตรและอุปกรณ
สนับสนุนกิจกรรมเรียนรูการ
ของนักเรียน 
 ขั้นติดตาม/ประเมินผล 
-  สรุปผล/ประเมินผลและ
รายงานผล 

ตุลาคม  
2559 – 
กันยายน  
2560 

   
 
 
 

10,000 

นางอรอนงค 
จามนอย
พรหม 

 

รวม   10,000  
5.  สถานที่ดําเนินการ 

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ม.ตน 
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม  2559 – กันยายน  2560 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลลัพธ  ( Outcomes ) 
- นักเรียนไดรับงบประมาณในการสนับสนุนใน

การศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร รอยละ 80 
ผลผลิต  ( Outputs ) 
- นักเรียนสามารถไดรับการสนับสนุนและ

สามารถพัฒนาผลงานเพ่ิมขึ้น รอยละ 80 

 
- นักเรียนสามารถพัฒนา
โครงงานวิทยาศาสตร
เพ่ิมข้ึน 
-จํานวนโครงงานของ
นักเรียน 

 
-แบบรายงานปฏิบัติการ
การทํางาน 
 
-แบบรายงานสรุป
โครงการ 

 
 
 
 



 
8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงขึ้น 
 

 
 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
       (นางอรอนงค  จามนอยพรหม) 
 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
        (นางอรอนงค  จามนอยพรหม) 

                                                                 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
  รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายศุภชัย  สายเย็น) 
  รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. 23 

............................................................................................................................. ................................................. 
ชื่อโครงการ  อนุรักษสิ่งแวดลอม 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ รวมท้ังมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยา
เสพติด)  
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิธีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางอรอนงค  จามนอยพรหม 
สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลา   ตลอดปการศึกษา 2560 
งบประมาณ   70,500 บาท 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันปญหาภาวะโลกรอนมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ตางใหความสําคัญ และตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น โรงเรียนซึ่งเปนสถานศึกษา ที่มุงเนนพัฒนาดานสติปญญา 
ดานอารมณ ดานสังคม และดานรางกายของเยาวชน ที่กําลังเจริญเติบโตใหมีคุณภาพ และเปนหลักของสังคม
ในอนาคตนั้น ควรที่จะตองรับทราบและเขาใจถึงปญหาแลวควรชวยกันแกปญหาใหสอดคลองและเหมาะสม
กับบริบทของตนเองและชุมชน ดังน้ัน จึงไดมีการประยุกตเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเพื่อแกปญหา 
และใหความรู ความเขาใจนําไปใชได  ใหมีทักษะในการจัดการกับขยะที่มีปริมาณเพ่ิมข้ึน ใหมีการจัดการเลี้ยง
ไสเดือน เพ่ือลดปญหาภาวะโลกรอนใหบรรเทาเบาบางลง ใหมีทักษะในการประยุกตใชใหสอดกับการดําเนิน
ชีวิตอยางเหมาะสม และมีการขยายผลไปสูชุมชนอยางยั่งยืน 
 โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม จึงเปนอีกแนวทาง ที่โรงเรียนไดรวมกันระดมแนวความคิดจากคณะครู 
นักเรียน องคกรสวนทองถ่ินและตัวแทนชุมชน เพื่อชวยกันหาแนวทางแกไขปญหาและจัดกิจกรรมรณรงค 
ปลูกจิตสํานึกจนเปนนิสัยที่ยั่งยืนใหแกนักเรียน และขยายผลไปสูชุมชนตอไป 
 
2.  วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือรณรงคการลดภาวะโลกรอน 
 2.2 เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 2.3 เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคา 
 2.4 เพ่ือขยายผลการดําเนินงานตามโครงการสูชุมชน 
 2.5 เพ่ือใหความรู ความเขา สรางความตระหนักในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     ไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
2.6 เพ่ือใหนักเรียนไดมีความรู ความเขาใจในการเล้ียงไสเดือน และสรางรายไดระหวางเรียน 

 
 
 
 



 
3.  เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 

- นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมในโครงการ 
- นักเรียนรอยละ 70 มีความพึงพอใจ และพอใจในการเปนสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล 
- นักเรียนรอยละ 70 มีความรู  เขาใจ และตระหนักถึงภาวะโลกรอน 
- นักเรียนรอยละ 90 มีความรู เขาใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   และประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมและย่ังยืน 
- นักเรียนรอยละ 70 มีความรู ความเขาใจในการเล้ียงไสเดือน 

ผลลัพธ (Outcomes) 
- นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมในโครงการสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 
- นักเรียนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และรวมทํากิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล 

  - นักเรียนมีความรู เขาใจ และไดรวมกิจกรรมเพ่ือรณรงคภาวะโลกรอน 
- นักเรียนมีความรู เขาใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
- นักเรียนมีความรู ความเขาใจในการเลี้ยงไสเดือน และสรางรายไดระหวางเรียน 

ผลกระทบ (Impacts)  (ความเส่ียงที่คาดวาจะเกิดขึ้นในการทําโครงการ อาจเปนทางบวกหรือลบ) 
 
4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 
(วิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ยเลีย้ง/
ที่พัก/จาง
เหมา) 

วัสดุ,อุปกรณ 
 

 1.  ขั้นเตรียมการ 
-  ประชุมวางแผนจัดทํา
โครงการ 
-  เสนอโครงการ 
2.  ขั้นดําเนินการ 
- กิจกรรมธนาคารขยะรี
ไซเคิล 
- กิจกรรมรณรงค เผยแพร
ความรูสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน และชุมชน 
- กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
การเลี้ยงไสเดือน สราง
รายได 
- เขาคายสิ่งแวดลอม 
(นักเรียนระดับช้ัน ม.1 ทุกคน 
และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
4/1 จํานวนประมาณ 140 คน) 

ตลอดป
การศึกษา 
2560 

   
 
 
 
 

2,000 
 
 

2,000 
 

2,000 
  64,000 

 
 

500 

- นางอรอนงค 
จามนอยพรหม 
- วาท่ี ร.ต.
(หญิง)ภัคจิรา  
วงศสมศร ี
- นายอติชาติ 
เหนือกลาง 
 

 



3. สรุป/ประเมินผล 
รวม     70,500 - 

 
5.  สถานที่ดําเนินการ 

โรงเรียนทาแรศึกษาและชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการ 
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปการศึกษา 2560 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลลัพธ  ( Outcomes ) 

-  นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมใน
โครงการและเขารวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียน 

- มีธนาคารขยะรีไซเคิลโดยนักเรียนมีสวน
รวมและดําเนินการ 

- นักเรียนมีความรู เขาใจ และไดรวม
กิจกรรมเพ่ือรณรงคภาวะโลกรอน 

- นักเรียนมีความรู เขาใจ ในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิต 

- นักเรียนมีความรู ความเขาใจในการ
เลี้ยงไสเดือน 
ผลผลิต  ( Outputs ) 

-  นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมใน
โครงการและเขารวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียน 

- มีธนาคารขยะรีไซเคิลโดยนักเรียนมีสวน
รวมและดําเนินการ 

- นักเรียนมีความรู เขาใจ และไดรวม
กิจกรรมเพ่ือรณรงคภาวะโลกรอน 

- นักเรียนมีความรู เขาใจ ในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิต 

- นักเรียนมีความรู ความเขาใจในการ
เลี้ยงไสเดือน 

 
-สํารวจความพอใจของ
นักเรียน ครู และหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 

 
-แบบรายงานสรุป
โครงการ 
-แบบสํารวจความพอใจ 
-แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 
 



8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นักเรียนโรงเรียนทาแรศึกษาเปนกําลังสําคัญในการรวมรณรงค สรางความเขาใจสามารถนําความรู

และประสบการณที่ไดนําไปปฏิบัติเพื่อลดภาวะโลกรอน และสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต ตลอดจนสามารถเผยแพรความรูสูชุมชนเพ่ือสรางความตระหนักและรวมกัน
รักษาส่ิงแวดลอม และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางยั่งยืนตอไป 
 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
       (นางอรอนงค  จามนอยพรหม) 
 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
       (นางอรอนงค  จามนอยพรหม) 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
     รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
             (นายศุภชัย  สายเย็น) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โรงเรียนทาแรศึกษา สพม. 23 

............................................................................................................................. ................................................. 
ชื่อโครงการ  1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑสูวิถีชีวติพอเพียงจากปุยมูลไสเดือน 
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 3  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกล
ยาเสพติด) 
สนองกลยุทธโรงเรียนขอที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางอรอนงค  จามนอยพรหม, นายวรพิศ อินธิราช,  
                               วาที่ ร.ต.(หญิง)ภัคจิรา  วงศสมศรี 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2559  ถึง  กันยายน 2560 
งบประมาณ  70,000  บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเปนสถาบันทางการศึกษาท่ีมีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน การพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนจึงเปนหนาที่หลักของโรงเรียน โดยมุงเนน หลักการพัฒนาการศึกษาท้ังทางดานคุณภาพ 
คือ การใหผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐาน ทักษะในการทํางานและทักษะทางอาชีพ นอกจากนั้นก็มุงเนนถึง การให
โอกาส  ใหชุมชนมีสวนรวม เปนแหลงเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหชุมชนเกิดความรูสึกเปนเจาของ มีความเชื่อมั่น 
ศรัทธา กับโรงเรียน  
 เพ่ือใหโรงเรียนเปนสถาบันทางการศึกษาท่ีนาดู นาอยู นาศึกษา มีสภาพทางดานกายภาพที่สะอาด 
รมรื่น ปลอดภัย มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่เหมาะสมแกการเรียนรู อยูรวมกันอยางมีความสุข  
มีความรัก ความสามัคคี และเอาใจใสตอกัน ปฏิบัติการในการเรียนรูอยางสอดคลองสัมพันธกันอยางเต็ม
ความสามารถ เต็มตามศักยภาพ ตลอดจนเปนการปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกในความเปนชาติไทย 
และมีวิถีทางการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น โรงเรียนจึงไดจัดทําโครงการ 1 อาชีพ 1 
ผลิตภัณฑ สูวิถีชีวิตพอเพียงจากปุยมูลไสเดือน 

 

2.วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือผลิตปุยอินทรียจากมูลไสเดือน สูโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน 
 2.  เพ่ือเกิดการสรางาน สรางอาชีพ ใหกับนักเรียน ครอบครัวและชุมชน 
 3.  เพ่ือขยายผลการดําเนินงานตามโครงการโดยนักเรียนสูผูปกครองและชุมชน 
 4.  เพ่ือสรางความตระหนักในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.  เพ่ือสนองนโยบายของ สพฐ. , สํานักงานศึกษาธิการภาค 11 , สพม.23 และปรัชญาของโรงเรียน 

 
 
 
 
 



3.เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
 1.  นักเรียนรอยละ 70 มีความรู เขาใจในการเลี้ยงไสเดือน  
 2.  นักเรียนรอยละ 70 มีความสามารถในการผลิตปุยมูลไสเดือนเพ่ือใช และจําหนาย 

3.  นักเรียนรอยละ 70 สามารถขยายผลการดําเนินงานตามโครงการโดยนักเรียนสูครอบครัว 
     และชุมชน 

 4.  นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมในโครงการ 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ สูวิถีชีวิตพอเพียง  
      จากปุยมูลไสเดือน  
 5.  นักเรียนมีความตระหนักในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลลัพธ (Outcomes) 
 1.  นักเรียนมีความรูความเขาใจในการเลี้ยงไสเดือน 
 2.  นักเรียนสามารถสรางรายไดในระหวางเรียน 
 3.  นักเรียนสามารถขยายความรูสูครองครัวและชุมชน 
 4.  นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมในโครงการ1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ สูวิถีชีวิตพอเพียง  
                จากปุยมูลไสเดือน 

5.  นักเรียนทุกคนมีความตระหนักในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได 
 
4.กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ คาตอบ 

แทน 
ใชสอย วัสด ุ

1 ขั้นเตรียมการ 
-ประชุมวางแผนจัดทําการ
ดําเนินงานตามโครงการ 
- เสนอโครงการ 

 
ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

   นางอรอนงค 
จามนอยพรหม 

2 ดําเนินการตามกิจกรรม 
- นําเสนอผลงานระหวางประเทศ 
 

 
ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

 70,000 
 

 นางอรอนงค 
วาที่ ร.ต.ญ.ภัค
จิรา 
นายวรพิศ 
 

รวม                                                                      70,000  - 
 
5.สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนทาแรศึกษา และชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการ 
 
6.ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
 
 
 
 



7.การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลลัพธ (Outcomes) 
-  นักเรียนมีความรูความเขาใจในการเลี้ยงไสเดือน 
-  นักเรียนสามารถสรางรายไดในระหวางเรียน 
-  นักเรียนสามารถขยายความรูสูครองครัวและชุมชน 
-  นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมในโครงการ 1 อาชีพ  
1 ผลิตภัณฑ สูวิถีชีวิตพอเพียงจากไสเดือนจากปุยมูลไสเดือน 
-  นักเรียนมีความตระหนักในการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได 
ผลผลิต (Outputs) 
-  นักเรียนรอยละ 70 มีความรู เขาใจในการเล้ียงไสเดือน  
-  นักเรียนรอยละ 70 มีความสามารถในการผลิตปุยมูลไสเดือน
เพ่ือใช และจําหนาย 
-  นักเรียนรอยละ 70 สามารถขยายผลการดําเนินงานตาม
โครงการโดยนักเรียนสูชุมชน 
-  นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมในโครงการ 1 อาชีพ 1 
ผลิตภัณฑ สูวิถีชีวิตพอเพียงจากปุยมูลไสเดือน  
-  นักเรียนมีความตระหนักในการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การสังเกต 
- สํารวจความ
พึงพอใจ 

 
- แบบรายงานสรุป
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
- แบบสํารวจความพึง
พอใจ 
- แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

นักเรียนโรงเรียนทาแรศึกษาทุกคนสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดจากการทํางาน นําไป
สรางอาชีพ สรางรายได ระหวางเรียนและสามารถเผยแพรความรู ทักษะปฏิบัติที่ไดรับสูครอบครัวชุมชน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข  บนพื้นฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางยั่งยืนตอไป 
 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
       (นางอรอนงค  จามนอยพรหม) 
 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
       (นางอรอนงค  จามนอยพรหม) 

                                                           หัวหนากลุมสาระวิทยาศาสตร 
 

ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
(นางกรรณิกา  วิภาคะ) 

            รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 

ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
      (นายศุภชัย  สายเย็น)              

     ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

............................................................................................................................. ......................................... 
ชื่อโครงการ สัปดาหวันวิทยาศาสตร ประจําป 2560 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการส่ือสาร ทักษะการคิด 
ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย)  
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอท่ี  1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางวันวิสา   ไชยตะมาตย 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน กรกฎาคม  2560 – สิงหาคม  2560 
งบประมาณ  20,000   บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร  จําเปนตองมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือกระตุนให นักเรียน
รูจักคนหาความรูทางวิทยาศาสตร วิทยาการใหม  มีกิจกรรมใหนักเรียนแสดงผลงานที่เกิดจากความคิด
สรางสรรค มีกิจกรรมกระตุนใหนักเรียนไดแสดงออกในดานความสามารถ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ตลอดจนแหลงวิทยาการใหนักเรียนไดศึกษาคนควา  
 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออกซ่ึงความสามารถทางดานวิทยาศาสตร 
 2. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอผลงานของนักเรียนดานวิทยาศาสตร 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

-  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรสูงขึ้น 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 

-  นักเรียนเขาใจความสําคัญของการจัดกิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร 
-  นักเรียนมีความสามัคคีในหมูคณะ และมีการแสดงออกท่ีเหมาะสม 
-  นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และสนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรมากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 
- ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ 
- เสนอโครงการ 
กิจกรรมท่ี 2 
- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณเพ่ือดําเนินการ 
- จัดกิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี 3 
-สรุปผล/ประเมินผลและรายงานผล 

   
 
 
 

20,000.- 

 
 
 
 

20,000.- 

 
ก.ค. 60 

 
 

 ส.ค. 60 
 
 

ส.ค. 60 

 
นางวันวิสา   
ไชยตะมาตย 

รวมทั้งส้ิน   20,000.- 20,000.-   
 

5. สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนทาแรศึกษา 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  กรกฎาคม  2560 – สิงหาคม  2560 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
-  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตรสูงขึ้น 

 
-  สังเกต 
-  แบบสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 

ผลลัพธ (Outcomes) 
-  นักเรียนเขาใจความสําคัญของการจัดกิจกรรม
สัปดาหวันวิทยาศาสตร 
-  นักเรียนมีความสามัคคีในหมูคณะและมีการ
แสดงออกท่ีเหมาะสม 
-  นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรและ
สนใจเรียนวิทยาศาสตรมากข้ึน 

 
-  สังเกต 
-  แบบสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

-  นักเรียนมีความสามัคคีในหมูคณะ และมีการแสดงออกท่ีเหมาะสม 
-  นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และสนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรมากขึ้น  

 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
        (นางวันวิสา   ไชยตะมาตย) 
 

 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
      (นางอรอนงค  จามนอยพรหม) 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
  รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 

 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
            (นายศุภชัย  สายเยน็) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

..................................................................................  
ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณและสารเคมี 
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการ
คิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย)  
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
         ขอที ่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมีคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางรุงอรุณ  ถําวาป 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน ตุลาคม  2559 –  สิงหาคม  2560 
งบประมาณ  60,000   บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตรในปจจุบันมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมุงเนนใหนักเรียนไดเปนผูลง
มือคนควา และทดลองปฏิบัติอยางจริงจัง  ซึ่งในการทดลองทางวิทยาศาสตรแตละครั้งมีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองใชสารเคมี และอุปกรณ รวมทั้งการซอมบํารุงวัสดุและครุภัณฑเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือดําเนินการตามภารกิจของงานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมบริหารวิชาการใหบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไว 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

-  นักเรียนระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรสูงขึ้น 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 

-  รายวิชาวิทยาศาสตรในระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย มีสารเคมีและอุปกรณวิทยาศาสตร
เพียงพอกับความตองการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

-  นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และสนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 



 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 
- ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ 
- เสนอโครงการ 
กิจกรรมท่ี 2 
- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณเพ่ือดําเนินการ 
- จัดกิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี 3 
-สรุปผล/ประเมินผลและรายงานผล 

   
 
 
 

60,000.- 

 
 
 
 

60,000.- 

 
พ.ย. 59 

 
 

 ธ.ค. 59 – 
มิ.ย. 60 

 
ก.ค. 60 

 

 
นางรุงอรุณ  
ถําวาป 

รวมทั้งสิ้น   60,000.- 60,000.-   
 

5. สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนทาแรศึกษา 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม  2559 – สิงหาคม  2560 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 

ผลผลิต (Outputs) 
-  นักเรียนระดับ ม.ตน และ ม.ปลายที่ไดเรียนโดย
การทําการทดลอง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาวิทยาศาสตรสูงข้ึน 

 
-  สํารวจความพอใจของ
นักเรียนตอการใชสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 
- แบบสํารวจความพอใจ
ตอการใชสื่อ
ประกอบการเรียนการ
สอน 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังใชสื่อ 

ผลลัพธ (Outcomes) 
-  รายวิชาวิทยาศาสตรในระดับ ม.ตน และ ม.
ปลาย มีสารเคมีและอุปกรณวิทยาศาสตรเพียงพอ
กับความตองการในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
-  นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรและ
สนใจเรียนวิทยาศาสตรมากข้ึน 

 
-  สังเกต 
-  แบบสอบถาม 

 
- แบบรายงานการจัดซื้อ 
- ทะเบียนคุมสารเคมี
และอุปกรณ
วิทยาศาสตร 

 

 
 
 
 
 



8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรในระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย มีสารเคมีและอุปกรณ
วิทยาศาสตรเพียงพอกับความตองการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
          (นางรุงอรุณ    ถําวาป) 
 

 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
      (นางอรอนงค  จามนอยพรหม) 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
         ( นางกรรณิกา    วิภาคะ) 
  รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 

 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายศุภชัย   สายเยน็) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

..................................................................................  
ชื่อโครงการ กิจกรรมแขงขันจรวดขวดน้ํา 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการส่ือสาร ทักษะการคิด 
ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย)  
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวชบาไพร  มนตอินทร 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน มิถุนายน  2560 – สิงหาคม  2560 
งบประมาณ  15,000   บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร  จําเปนตองมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือกระตุนให นักเรียน

รูจักคนหาความรูทางวิทยาศาสตร วิทยาการใหม  มีกิจกรรมใหนักเรียนแสดงผลงานที่เกิดจากความคิด
สรางสรรค มีกิจกรรมกระตุนใหนักเรียนไดแสดงออกในดานความสามารถ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ตลอดจนแหลงวิทยาการใหนักเรียนไดศึกษาคนควา  
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออกซ่ึงความสามารถทางดานวิทยาศาสตรสิ่งประดิษฐ 
 2. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอผลงานของนักเรียน 
 3. เพ่ือเตรียมความพรอมและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเขารวมแขงขันที่ อพวช. 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

-  มีตัวแทนนักเรียนเขารวมแขงขันจรวดขวดน้ําในระดับภาคและระดับประเทศ 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 

-  นักเรียนมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอผลงาน 
-  นักเรยีนมีความสามัคคีในหมูคณะ และมีการแสดงออกท่ีเหมาะสม 

4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 
- ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ 
- เสนอโครงการ 
กิจกรรมท่ี 2 
- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณเพ่ือดําเนินการ 
- จัดกิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี 3 
-สรุปผล/ประเมินผลและรายงานผล 

   
 
 
 

10,000.- 
5,000.- 

 
 
 
 

10,000.- 
5,000.- 

 
ก.ค. 60 

 
 

 ส.ค. 60 
 

ส.ค. 60 

 
นางสาวชบาไพร  
มนตอินทร 
 
นางสาวชบาไพร  
มนตอินทร 
 
นางสาวชบาไพร  
มนตอินทร 



รวมทั้งส้ิน   15,000.- 15,000.-   
 
 

5. สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนทาแรศึกษา 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  มิถุนายน  2560 – สิงหาคม  2560 
 

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 

ผลผลิต (Outputs) 
-  มีตัวแทนนักเรียนเขารวมแขงขันจรวดขวดน้ําใน
ระดับภาคและระดับประเทศ 

 
-  นํานักเรียนเขารวมการ
แขงขัน 

 

ผลลัพธ (Outcomes) 
-  นักเรียนมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอ
ผลงาน 
-  นักเรียนมีความสามัคคีในหมูคณะ และมีการ
แสดงออกท่ีเหมาะสม 

 
-  สังเกต 
-  แบบสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 

 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
-  นักเรียนมีความสามัคคีในหมูคณะ และมีการแสดงออกท่ีเหมาะสม 
-  มีตัวแทนนักเรียนเขารวมแขงขันจรวดขวดน้ําในระดับภาคและระดับประเทศ 

 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
      (นางสาวชบาไพร  มนตอินทร) 
 

 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
      (นางอรอนงค  จามนอยพรหม) 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
  รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 

 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายศุภชัย  สายเย็น) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

โครงการกลุมสาระการเรียนรู 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
กลุมงาน/กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
........................................................................................................ ......................................................... 

ชื่อโครงการ   โครงการรวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 3. ผูเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม ตามคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกล
ยาเสพติด  
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่ 2  ปลูกฝงคุณธรรม  ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวณัชลัยย กงเพ็ชร 
สถานที่ดําเนินการ   ศาสนสถานในเขตพ้ืนที่บริการ 
ระยะเวลา    พฤษภาคม 60 –  กันยายน 60 
งบประมาณ    5,000 บาท 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

ศาสนา มีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการสรางเสริม และพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมแกเยาวชน  กลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จําเปนตองจัดกิจกรรมเพ่ือใหนักเรียนไดมีสวนรวมในวัน
สําคัญตางๆ ทางศาสนา 

 
2.  วัตถุประสงค 

เสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรมใหแกนักเรียน 
 

3.  เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
ผลผลติ (Outputs) 

นักเรียนรอยละ  100  ไดรวมกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ 
ผลลัพธ (Outcomes) 

1. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จัดกิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญตางๆ  
2.  นักเรียนรอยละ  100  มีคุณธรรมและจริยธรรมดีขึ้น 

ผลกระทบ (Impacts)  (ความเส่ียงที่คาดวาจะเกิดขึ้นในการทําโครงการ อาจเปนทางบวกหรือลบ) 
โรงเรียนมีชื่อเสียงที่ดี ไดรับการยอมรับจากชุมชน 

 
4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 
(คาวิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ยเล้ียง/ที่
พัก/จางเหมา) 

วัสดุ 
 

1 
 

กําหนดวันสําคัญท่ีตองจัด
กิจกรรม 

พ.ค.60 
 

   
 

นางสาวณัช
ลัยย กงเพ็ชร 



ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 
(คาวิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ยเล้ียง/ที่
พัก/จางเหมา) 

วัสดุ 
 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

1.วันอาสาฬหบูชา 
2.วันวิสาขบูชา 
3.วันเขาพรรษา 
 
1. กําหนดปฏิทินและประชุม
พิจารณารางรายละเอียดของ
กิจกรรม 
2. เขียนโครงการตามกิจกรรม
ยอยและกําหนดรายละเอียด
การดําเนินการ 
3. รางคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางาน  และประชุม
คณะทํางาน 
4. ดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
 
ประเมินผล และรายงานผล
การจัดกิจกรรม 

 
 
 
 

พ.ค.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

นางสาวณัช
ลัยย กงเพ็ชร 
และ
คณะทํางาน 
 
 
 
 
 

 
 
 

นางสาวณัช
ลัยย กงเพ็ชร 

และ
คณะทํางาน 

รวม   5,000  
 
5.  สถานที่ดําเนินการ    ศาสนสถานในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ   พฤษภาคม 60 –  กันยายน 60 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
- นักเรียนรอยละ  100  ไดรวมกิจกรรมในวัน
สําคัญตางๆ 

- นักเรียนรอยละ  100  มีคุณธรรมและจริยธรรม
ดีขึ้น 

-  สังเกต 
 
-  สอบถาม 

 
 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 



 
 
8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
 

ลงชื่อ          ผูเสนอโครงการ 
        (นางสาวณัชลัยย  กงเพชร) 
 
ลงชื่อ          ผูตรวจสอบโครงการ 
         (นายสุรพล  ศรีวรกุล) 

                                                       หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
ลงชื่อ          ผูเห็นชอบโครงการ 
         (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
  รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ          ผูอนุมัติโครงการ 
          (นายศุภชัย  สายเย็น) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
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..................................................................................  

 

ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด 
ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย  
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายสุรพล  ศรีวรกุล 
สถานที่ดําเนินการ   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลา    พฤศจิกายน 59 –  กันยายน 60 
งบประมาณ    10,000 บาท 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม จําเปนตองใช
สื่อการเรียนรูประกอบกิจกรรมการจัดการเรียนรู  เพื่อพัฒนา  และเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู  ให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

 
2.  วัตถุประสงค 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีมีสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย และ
เพียงพอตอความตองการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
3.  เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 

1 นักเรียนมีความสนใจการเรียนมากข้ึน 
2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

 
ผลลัพธ (Outcomes) 

นักเรียนรอยละ  60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในรายวิชาสังคมศึกษาฯ 
 
ผลกระทบ (Impacts) 

สื่อที่จําเปนตองใชภายในหองโสตทัศนศึกษา อาจจําเปนตองจองหองกอน และไมไดรับความสะดวก 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 
(คาวิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ยเล้ียง/ที่
พัก/จางเหมา) 

วัสดุ 
 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

สํารวจความจําเปนและความ
ตองการใชสื่อ 
 
จัดซื้อวัสดุตามระเบียบฯวา
ดวยงานพัสดุ ตรวจรับ - 
เบิกจาย  และ/หรือผลิตสื่อ 
และนําสื่อไปใช 
 
ติดตาม/ ประเมินผล 
รายงานผล 

พ.ย.59 
 
 

พ.ย.59-สค.
60 
 
 
 

ก.ย.60 

   
 
 

10,000 

นายสุรพล 
ศรีวรกุล 

 
นายสุรพล 

ศรีวรกุล และ
คณะครุกลุม
สาระสังคม 

 
นายสุรพล 
ศรีวรกุล 

รวม   10,000  
 
5.  สถานที่ดําเนินการ  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนทาแรศึกษา  
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน 59 –  กันยายน 60 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
1 นักเรียนมีความสนใจการเรียนมากข้ึน 
2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 

สอบถาม   
สัมภาษณ  
สังเกต  
ทดสอบ 

แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
           (นายสุรพล  ศรีวรกลุ) 

 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
           (นายสุรพล  ศรีวรกลุ) 

                                                      หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
  รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
          (นายศุภชัย  สายเย็น) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
กลุมงาน/กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ชื่อโครงการ   จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ หองจริยธรรม 
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานการบริหารจัดการ (ขอ 1. หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจาย
อํานาจ การสรางเครือขาย และรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน)  
สนองกลยุทธโรงเรียน ที่ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวณัชลัยย กงเพ็ชร 
สถานที่ดําเนินการ   หองจริยธรรม โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลา    พฤศจิกายน 59 – กันยายน 60 
งบประมาณ    10,000 บาท 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

หองจริยธรรม เปนแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนที่สําคัญตอการพัฒนา และเสริมสรางคุณธรรม 
และจริยธรรมของนักเรียน  ปจจุบันยังขาดแคลนวัสดุครุภัณฑที่สมควร และจําเปนตองมีอยูอีกมาก  กลุมสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจึงจัดใหมีโครงการนี้ เพ่ือพัฒนาหองจริยธรรมใหมีวัสดุ-ครุภัณฑที่จําเปน
เพ่ิมเติม มีบรรยากาศท่ีเหมาะสม เอ้ืออํานวยตอการจัดกิจกรรมดานการเสริมสรางจริยธรรม 

 
2.  วัตถุประสงค 

นักเรียนละบุคลากร  มีหองจริยธรรมที่เหมาะสม  สามารถใชจัดกิจกรรมสรางเสริมจริยธรรมได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
3.  เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 

นักเรียนรอยละ 100 มีหองคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมกับการใชจัดกิจกรรม 
 
ผลลัพธ (Outcomes) 

นักเรียนรอยละ 60 มีจริยธรรมดีขึ้น 
 
ผลกระทบ (Impacts) 

หองจริยธรรมมีความเปนสัดสวน สวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอย 
 
 
 
 
 
 



 
4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 
(คาวิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ยเล้ียง/ที่
พัก/จางเหมา) 

วัสดุ 
 

1 
 
2 
 
3 

สํารวจวัสด-ุครุภัณฑที่จําเปน 
 
จัดซื้อ-เบิกจาย และนําไปใช 
 
รายงานผล 

พ.ย.59 
 

พ.ย.59-สค.
60 
 

ก.ย.60 

   
 

10,000 

นางสาวณัชลยัย 
กงเพ็ชร 

รวม   10,000  
 
5.  สถานที่ดําเนินการ   หองจริยธรรม โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน 59 – กันยายน 60 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
 
1 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรมมีหองจริยธรรมที่เหมาะสม 
2 นักเรียนรอยละ  60  เปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรมดี 
 

 
- สํารวจหองจริยธรรม 
- สอบถามนักเรียน 
-  สังเกต 
-  สัมภาษณ 

 
-  แบบสอบถาม 
 
-  แบบสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  หองจริยธรรมมีสภาพเหมาะสม และมีบรรยากาศดีขึ้น 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
       (นางสาวณัชลัยย กงเพ็ชร) 
 

                                                               ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
           (นายสุรพล  ศรีวรกลุ) 

                                                      หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
   รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายศุภชัย  สายเย็น) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

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

ชื่อโครงการ   โครงการนิเทศภายในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สนองจุดเนน สพฐ.   ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอ 1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหวาง
โรงเรียน หรือภาคสวนอ่ืน ๆ ตามความพรอมของโรงเรียน ) 
สนองกลยุทธโรงเรียน ที่ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายสุรพล  ศรีวรกุล 
สถานที่ดําเนินการ   กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลา    พฤศจิกายน 59 – กันยายน 60 
งบประมาณ    1,000 บาท 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

เพ่ือสงเสริมใหการปฏิบัติงานในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มี
ประสิทธิภาพ บุคลากรสามารถจัดการเรียนรูไดตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน  
 
2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของครูผูสอนสังคมศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 
3.  เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 

บุคลากรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทุกคน มีความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน 

ผลลัพธ (Outcomes) 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ผลกระทบ (Impacts)   
ครูในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผล 

 
 
 
 



 
4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 
(คาวิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ยเล้ียง/ที่
พัก/จางเหมา) 

วัสดุ 
 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
3 

1.จัดทําเอกสารหลักสูตร และ
คูมือการปฏิบัติงาน 
2.ประชุมอบรม และชี้แจงครู
ในกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
และจัดทําปฏิทินการนิเทศ 
 
ดําเนินการนิเทศตามปฏิทิน 
 
ประเมินและรายงานผล 

พ.ย.60 
 
 
 
 
 
 

พ.ย.59-ก.ย.
60 

พ.ย.59-ก.ย.
60 

  1,000 
 

นายสุรพล 
ศรีวรกุล 

 
 
 
 
 

นายสุรพล 
ศรีวรกุล 
นายสุรพล 
ศรีวรกุล 

รวม   1,000  
 
5.  สถานที่ดําเนินการ  กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน 59 – กันยายน 60 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
1. บุคลากรในกลุมฯมีความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ และปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรในกลุมฯ มีความพรอมในการรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

1. นิเทศกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู 

 
2. ตรวจเอกสาร
ประกอบการกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู                   

1. บันทึกการนิเทศ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ครูในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผล 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
            (นายสุรพล  ศรีวรกลุ) 

 
                                                               ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 

           (นายสุรพล  ศรีวรกลุ) 
                                                      หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
  รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
            (นายศุภชัย  สายเยน็) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
............................................................................................................................. .................................... 

  

ชื่อโครงการ   พัฒนาหองปฏิบัติการสังคมศึกษา 
สนองจุดเนน สพฐ.   ดานการบริหารจัดการ  (ขอ 1. หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจาย
อํานาจ การสรางเครือขาย และรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน)  
สนองกลยุทธโรงเรียน ที่ 3 พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเพียงพอท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายวรพิศ  อินธิราช 
สถานที่ดําเนินการ   หองปฏิบัติการกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลา    พฤศจิกายน 59 – กันยายน 60 
งบประมาณ    7,000 บาท 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

หองสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญและจําเปนตองพัฒนาคุณภาพ  ดาน
บริหารจัดการ อํานวยความสะดวกสบายใหกับนักเรียน ซึ่งเปนสิ่งจําเปนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เพื่อให
นักเรียนศึกษาเอกสาร  สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ  มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีหลากหลายมีคุณภาพ  
เหมาะสม  ทันสมัยนํามาใชประโยชนไดจริงและเพียงพอบริการในดานการเรียนการสอนตามความตองการ 
 
2. วัตถุประสงค 

3. หองสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีครุภัณฑ  สื่อ  อุปกรณ   นวัตกรรมที่มีคุณภาพเอ้ือตอ
การจักการเรียนรูเรียนรู 

4. ครูใชครุภัณฑ  สื่อ  นวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. หองสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีบรรยากาศท่ีนาเรียน มีพัดลมระบายความรอน 

 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) :  
                    1.  พัดลม  4  ตัว 
                2.  ปายไวนิลใหความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร  ภูมิศาสตร เศรษฐศาสตร พระพุทธศาสนา 
อาเซียน 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) :   
                    หองสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มีพัดลม ครุภัณฑ  สื่อ  อุปกรณ   นวัตกรรมที่มี
คุณภาพในการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 



4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อ จัดหา 
1.  พัดลมติดเพดาน  4  ตัว 
2.  ปายไวนิล  
เกี่ยวกับประวัติศาสตร  
ภูมิศาสตร เศรษฐศาสตร 
พระพุทธศาสนา  และอาเซียน 
 

   
5,000 
2,000 

 

 
5,000 
2,000 

 

 
พ.ย. 59 – 
ก.ย. 60 

 

รวมทั้งสิ้น    7,000   
 
 
5. สถานที่ดําเนินการ : โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ :   ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑไดตามจํานวนท่ีตองการ 

 
- การจัดซ้ือ 

 
-  ใบขอจัดซ้ือ 
- ใบเสร็จรับเงิน 

ผลลัพธ (Outcomes) 
หองสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีพัดลม
ครุภัณฑ  สื่อ  อุปกรณ   นวัตกรรมที่มีคุณภาพ
ในการจัดกิจกรรม 
 

 
      -     สอบถาม 
      - สังเกต 
      - ผลการใช 

 
      - แบบสอบถาม 
      - แบบบันทึก 
      - แบบรายงานผล 
             การใช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หองสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีพัดลม ครุภัณฑ  สื่อ  อุปกรณ  นวัตกรรม  ใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนสอนสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบท่ีมีคุณภาพใชประโยชนไดจริงสอดคลองกับเนื้อหาในแตละ
รายวิชาอยางพอเพียง 
 
 

ลงชื่อ          ผูเสนอโครงการ 
                                                                        (นายวรพิศ  อินธิราช) 

          
ลงชื่อ           ผูตรวจสอบโครงการ 
          (นายสุรพล  ศรีวรกุล) 

                                                     หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
ลงชื่อ           ผูเห็นชอบโครงการ 
         (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
 รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
ลงชื่อ           ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายศุภชัย  สายเย็น) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

โครงการกลุมสาระการเรียนรู 
สุขศึกษา พลศึกษา 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา-พลศึกษา 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

.................................................................................................................................. ........................ 
ชื่อโครงการ   จัดหาสื่อการเรียนการสอนพลศึกษา 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการส่ือสาร ทักษะการคิด 
ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย)  
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  1  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายประวัติ   คุณแสน 
ลักษณะโครงการ     ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน     โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน    พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
งบประมาณ  30,000 บาท 
1. หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จะตองมีการวางแผน แผนการสอน รวมทั้งอุปกรณ
พอเพียงในการเรียนการสอน 
 
2. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหนักเรียนมีอุปกรณกีฬาท่ีพอเพียงในการเรียนและฝกปฏิบัติ 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

งาน/โครงการ รอยละ 80 ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายในแผนปฏิบัติงบประมาณ 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 

มีวัสดุ-อุปกรณสําหรับการเรียนการสอนอยางเพียงพอรอยละ 80 
 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ 

  30,000 
 

30,000 
 

2 ภาคเรียน 
 

นายประวัติ  
คุณแสน 

รวมทั้งสิ้น   30,000 30,000   
5. สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนทาแรศึกษา  
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
 
 
 



7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs)   
งาน/โครงการ รอยละ 80 ประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายในแผนปฏิบัติงบประมาณ 

 
สังเกต    
 

 
แบบสังเกต 
 

ผลลัพธ (Outcomes) 
มีวัสดุ-อุปกรณสําหรับใชสื่อการสอนอยางเพียงพอ 
รอยละ 80 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 การบริหารงานในกลุมสาระฯมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
          (นายประวัติ   คุณแสน) 
 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
          (นายประวัติ   คุณแสน) 

                                                              หวัหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา-พลศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
  รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
            (นายศุภชัย  สายเยน็) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา-พลศึกษา 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

........................................................... ......................................................................... ....................... 
ชื่อโครงการ   การแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 
สนองจุดเนน สพฐ. ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกล
ยาเสพติด  
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  2  ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายประวัติ   คุณแสน 
ลักษณะโครงการ     ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน     โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน    พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
งบประมาณ  40,000 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันยาเสพติดไดขยายวงกวางมาสูนักเรียนทั้งเสพและคาขายเองและไดตระหนักภัยอันตรายตอ
สุขภาพนักเรียนเปนอยางยิ่ง จึงจัดโครงการการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดขึ้นเพ่ือใหนักเรียนมีทักษะพ้ืนฐาน
ทางดานกีฬา ใชเวลาวางตอนพักเท่ียงใหเกิดประโยชน    ไมเก่ียวของกับยาเสพติดทุกชนิด    ซึ่งมีกีฬาท่ี
แขงขันทุกประเภท  
 
2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดมีพัฒนาการทางดานกีฬา  และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
 นักเรียนรอยละ 80 รูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการเลนกีฬา 
 นักเรียนและครูไดมีโอกาสทํากิจกรรมดานกีฬารวมกัน 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
 รอยละ 80 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรงตามเกณฑมาตรฐานสาธารณสุข และเปนผูหางไกลยา
เสพติด 
 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 กีฬาภายใน   15,000 15,000 2 ภาคเรียน นายประวัติ  



กิจกรรมท่ี 2 กีฬาจังหวัด 
 

25,000 
 

25,000 
 

2 ภาคเรียน 
 

คุณแสน 

รวมทั้งสิ้น   40,000 40,000   
 
5. สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา  
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs)   
รอยละ 80 รูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดย
การเลนกีฬา 

สังเกต   บันทึกพฤติกรรม
นักเรียน 
 

แบบสอบถาม 
 
 

ผลลัพธ (Outcomes) 
รอยละ 80 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรงตาม
เกณฑมาตรฐานสาธารณสุข และเปนผูหางไกลยา
เสพติด 
 

บันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
สอบถาม 

แบบบันทึก  
แบบสอบถาม 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีอนามัยที่สมบูรณแข็งแรง  อยูรวมกับสังคมดวยความ
สงบสุข 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
          (นายประวัติ   คุณแสน) 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
          (นายประวัติ   คุณแสน) 

                                                            หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา-พลศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
    รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายศุภชัย  สายเย็น) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกลุมสาระการเรียนรูศิลปศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน  ปงบประมาณ  2560 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา 
โรงเรียนทาแรศึกษา สพม. 23 

.................................................................................... ........................................................................................ 
ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนสาระศิลปศึกษา    
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการ
คิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใชเทคโนโลย ีที่เหมาะสมตามชวงวัย  
สนองกลยุทธโรงเรยีน ขอท่ี 3 พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหพียงพอทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางพรนิษา   ศิริบุรี 
สถานที่ดําเนินการ หองเรียนกลุมสาระ ศิลปะ  
ระยะเวลา  พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
งบประมาณ  30,000 บาท  
 
1.  หลักการและเหตุผล 

อุปกรณการเรียนการสอนบางอยางยังขาดแคลนและจําเปนตองนํามาใชในการจัดกิจกรรมตางๆของ
โรงเรียนในบางโอกาสจึงมีความจําเปนตองเตรียมอุปกรณตางๆเพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการใชงานใน
กิจกรรมตางๆ 
 
2.  วัตถุประสงค 

เพ่ือใหกลุมสาระการเรียนรูศิลปะมีอุปกรณตางๆที่ใชในการเรียนการสอนวิชาศิลปะซ่ึงจะชวยเพิ่ม
ทักษะและความรูใหกับนักเรียนมากข้ึนและเปนการสงเสริมกิจกรรมการวาดภาพของนักเรียนที่มีความสามารถ
ในการวาดภาพเพ่ือเขาแขงขันในกิจกรรมตางๆ 
 
3.  เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนไดมีวัสดุอุปกรณท่ีพรอมตอการเรียนการสอน 

ผลลัพธ (Outcomes) 
นักเรียนมีวัสดุอุปกรณเพียงพอตอการใชงานและเหมาะสมตอการเรียนการสอน 

ผลกระทบ (Impacts)  (ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้นในการทําโครงการ อาจเปนทางบวกหรือลบ) 
นักเรียนยังขาดวินัยในการใชวัสดุอุปกรณ  ไมเก็บรักษาและทําความสะอาดหลังการใชงาน 

จึงทําใหวัสดุอุปกรณบางอยางเสียหายได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ที ่
วัสดุ 

ใชสอย 
(เบี้ยเล้ียง/ที่
พัก/จาง
เหมา) 

ตอบแทน 
 

นางพรนิษา 
ศิริบุรี 

    พ.ย.59 
 
 

 พ.ย. 59 - 
    ก.ย.60 

 
ก.ย. 60 

 
 
 

30,000  

  ขั้นเตรียมและวางแผนเสนอ
โครงการ 
ขั้นดําเนินการ 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณจัดการ
เรียนการสอนทัศนศิลป 
ขั้นติดตามประเมินผล          
 - สรุปและรายงานผล 
 

1 

  30,000   รวม 
 
 
5.  สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนทาแรศึกษา  หองเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ  พ.ย.59-ก.ย.60 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 

 
ความพึงพอใจของนักเรียนในการ
เรียนการสอน วิชา (ทัศนศิลป) 
 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนไดมีวัสดุอุปกรณท่ีพรอมตอการ
เรียนการสอน 
ผลลัพธ (Outcomes) 
นักเรียนมีวัสดุอุปกรณเพียงพอตอการใช
งานและเหมาะสมตอการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  

มีวัสดุอุปกรณที่เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 
 
 

ลงชื่อ                          ผูเสนอโครงการ 
          (นางพรนิษา  ศิริบุรี) 
 

                          
ลงชื่อ                          ผูตรวจสอบโครงการ 
          (นางพรนิษา  ศิริบุรี) 
 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
   รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายศุภชัย  สายเย็น) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน  ปงบประมาณ  2560 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา 
โรงเรียนทาแรศึกษา สพม. 23 

............................................................................ .............................................................................................. 
ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล และปรับปรุงหองดนตรี  
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ( ขอ 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการ
คิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใชเทคโนโลย ีที่เหมาะสมตามชวงวัย)  
สนองกลยทุธโรงเรียน  ขอที่ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

ขอที่ 3 พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหพียงพอทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ นายธนะศักดิ์  ขอบไชยแสง 
สถานที่ดําเนินการ หองเรียนกลุมสาระ ศิลปะ (หองดนตรี)  
ระยะเวลา  พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
งบประมาณ  70,000 บาท  
 
1.  หลักการและเหตุผล 

เครื่องดนตรีและอุปกรณการเรียนการสอนบางอยางยังขาดแคลนและจําเปนตองนํามาใชในการจัด
กิจกรรมตางๆของโรงเรียนในบางโอกาสจึงมีความจําเปนตองเตรียมอุปกรณตางๆเพ่ือรองรับการเรียนการสอน
และการใชงานในกิจกรรมตางๆ รวมทั้งการปรับปรุงหองดนตรีเพื่อใหหองเรียน และภูมิทัศนรอบๆหองเรียนให
มีความสวยงามและนาเรียนมากข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค 

เพ่ือใหกลุมสาระการเรียนรูศิลปะมีเครื่องดนตรีและอุปกรณตางๆที่ใชในการเรียนการสอนวิชาดนตรี
ซึ่งจะชวยเพิ่มทักษะและความรูใหกับนักเรียนมากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงหองดนตรีเพ่ือใหหองเรียนดนตรี 
และภูมิทัศนรอบๆหองเรียนมีความสวยงามและนาเรียนมากข้ึน 

 
 
3.  เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนไดมีวัสดุอุปกรณ เครื่องดนตรี ที่พรอมตอการเรียนการสอน 

ผลลัพธ (Outcomes) 
นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ และเคร่ืองดนตรี เพียงพอตอการใชงานและเหมาะสมตอการเรียน

การสอน 
ผลกระทบ (Impacts)  (ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้นในการทําโครงการ อาจเปนทางบวกหรือลบ) 

นักเรียนยังขาดวินัยในการใชวัสดุอุปกรณ เครื่องดนตรี  ไมเก็บรักษาและทําความสะอาดหลัง
การใชงาน จึงทําใหวัสดุอุปกรณบางอยางเสียหายได 

 

 
 
 
 
 



 
4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ที ่
วัสดุ 

ใชสอย 
(เบี้ยเล้ียง/ที่
พัก/จาง
เหมา) 

ตอบแทน 
 

นายธนะศักดิ์ 
ขอบไชยแสง 

    พ.ย.59 
 
 

 พ.ย. 59 - 
    ก.ย.60 

 
 
 

ก.ย. 60 

 
 
 

70,000  

  ขั้นเตรียมและวางแผนเสนอ
โครงการ 
ขั้นดําเนินการ 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ (เครื่อง
ดนตรีสากล) จัดการเรียนการ
สอนดนตรี 
ขั้นติดตามประเมินผล          
 - สรุปและรายงานผล 
 

1 

  70,000   รวม 
 
5.  สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนทาแรศึกษา  หองเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา (หองดนตรี) 
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ  พ.ย.59-ก.ย.60 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 

 
ความพึงพอใจของนักเรียนในการ
เรียนการสอน วิชา (ดนตรี) 
 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนไดมีเคร่ืองดนตรี และวัสดุ
อุปกรณ เครื่องดนตรี ที่พรอมตอการ
เรียนการสอน 
ผลลัพธ (Outcomes) 
นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ เครื่องดนตรี 
เพียงพอตอการใชงานและเหมาะสมตอ
การเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
8.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  

มีเครื่องดนตรี และวัสดุอุปกรณท่ีเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 
 
 

 
ลงชื่อ                          ผูเสนอโครงการ 
      (นายธนะศักดิ์  ขอบไชยแสง) 

 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
            (นางพรนิษา  ศิริบุรี) 

                                                                หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาศิลปศึกษา 
 

ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
  รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
           ( นายศุภชัย  สายเยน็) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

โครงการกลุมสาระการเรียนรู 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

............................................................................................................................. ................................................ 
ชื่อโครงการ พัฒนาและจัดหาวัสดุ-อุปกรณกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการ
คิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใชเทคโนโลย ีที่เหมาะสมตามชวงวัย)  
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  1  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายนุรักษ  บุญรวม 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง  
สถานที่ดําเนินงาน โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน พ.ย. 2559  -  ก.ย. 2560 
งบประมาณ  40,000 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม  
เพ่ือใหมีความรูความสามารถ  มีทักษะในการทํางาน  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอได
อยางมีประสิทธิภาพ  โดยใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงนั้น  จําเปนตองใชวัสดุอุปกรณ  ในการฝกทักษะและใชเปน
สื่อในการจัดการเรียนรู 
 
2. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหมีวัสดุ-อุปกรณ ในกลุมสาระการงานอาชีพ ในรายวิชางานเกษตร  งานคหกรรม งาน
ประดิษฐ งานชาง และงานคอมพิวเตอร  ใหนักเรียนไดใชฝกปฏิบัติงานจริง 

 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

 นักเรียนที่เรียนวิชางานอาชีพ  มีทักษะในการใชเครื่องมืออยางถูกตอง  อยางนอย  80  
เปอรเซ็นต 

3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
     เพ่ือใหนักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณในการปฏิบัติงานอยางพอเพียง 
 

 ผลกระทบ  - 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

กจิกรรม 

งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณเกษตร 
งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณคหกรรม 
งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณงานชาง 
งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณงาน
ประดิษฐ 
ขั้นเตรียมการ 
-สํารวจความจําเปนและความ
ตองการใชวัสดุ - อุปกรณ 
ขั้นดําเนินการ 
-จัดซื้อตามระเบียบฯวาดวยงาน
พัสดุ 
-ตรวจรับ – เบิกจาย 
ขั้นประเมินผล 
-สังเกตการใชเคร่ืองมือในการ
ปฏิบัติงาน 
-สรุปและประเมินผล 
 

    
10,000.- 
10,000.- 
10,000.- 
10,000.- 

 

 
 
พ.ย. 59 – 
ก.ย. 60 

 
นายนุรักษ   
นางมิตรทญา 
นายไสว 
 

รวมทั้งสิ้น    40,000   
 
 
5. สถานท่ีดําเนินการ 
 โรงเรียนทาแรศึกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
 
 
 
 
 
 



 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลลัพธ  ( Outcomes ) 
นักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ ในรายวิชางานอาชีพใชงาน
อยางพอเพียง 

 
-    ประเมินจากสภาพจริง
ของจํานวนวัสดุ-อุปกรณ 

 
-บัญชีวัสด-ุอุปกรณ 

ผลผลิต  ( Outputs ) 
นักเรียนที่เรียนอาชีพมีทักษะในการใชเครื่องมือ
ถูกตองอยางนอย  80 เปอรเซ็นต 
 

 
-สังเกตจากการปฏิบัติงาน 
-วัดผลสําเร็จของช้ินงาน 

 
แบบสังเกต 
แบบวัดและประเมินผล 

 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 -  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมวิชาอาชีพสูงขึ้นกวาเดิม 
  
 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
           (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
           (นายนุรักษ  บุญรวม) 

                                                        หวัหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
          ( นางกรรณิกา  วิภาคะ ) 
  รองผูอํานวยการโรงเรยีนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
          ( นายศุภชัย  สายเย็น ) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 

 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

............................................................................................................ ................................................................. 
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายในโรงเรียน   
สนองจุดเนน สพฐ. ดาน ICT เพ่ือการศึกษา (ขอ 1. หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให
เหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน)  
สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอที่ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

ขอที่ 3 พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเพียงพอทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ นายอนุสรณ  จันทรคามคํา 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
งบประมาณ  20,000 บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในยุคปจจุบันคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของนักเรียนโรงเรียนทาแรศึกษา ดังจะ
เห็นไดวาการสอบเขาศึกษาตอในสถานศึกษาชั้นนําตาง ๆ ไดนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสอบเขาศึกษาตอ 
การคนหาขอมูลตาง ๆ ลวนแตตองใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาคนควาในยุค
ปจจุบัน การสื่อสารลวนใชระบบ Internet มาใชในเรียนการสอน แตโรงเรียนของเรายังขยายระบบเครือขาย 
Internet ไมครอบคลุมทั้งโรงเรียน โดยจะเห็นไดวามีการใชระบบ Internet ในอาคารอํานวยการ แตตาม
หองเรียนที่ใชในการเรียนการสอนยังไมมี Internet ใชในการเรียนการสอนของนักเรียน ดังนั้นเพื่อใหนักเรียน
สามารถใช Internet ในการเรียนการสอน จึงควรมีการพัฒนาระบบเครือขายใหครอบคลุมโรงเรียนใหมาก
ที่สุด 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 นักเรียนไดใชระบบ Internet ไดครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน 
 2.2 นักเรียนไดเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหม ๆ ได 
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ผลผลิต (Outputs)  (ระบุผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากดําเนินการเสร็จ)  

1. โรงเรียนมีการกระจายของระบบเครือขายคอมพิวเตอรไปยังพื้นท่ีตาง  ๆ ของโรงเรียน 
2. โรงเรียนมีระบบเครือขายแบบใชสายและไมใชสาย 
3. โรงเรียนมีการเชื่อมโยงระบบเครือขายตาง ๆ ภายในโรงเรียน 

 3.2  ผลลัพธ  (Outcomes)  (ระบุผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากผลผลิต) 
  1. นักเรียนไดใชคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการเรียนการสอนได 
  2. กระจายการใชคอมพิวเตอรใหนักเรียนไดอยางทั่วถึง 
  3. นักเรียนสามารถใชคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนขอมูลตาง ๆ 
 3.3 ผลกระทบ - 
 



 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 
1. จัดหาอุปกรณในการพัฒนา
ระบบเครือขายภายใน
สถานศึกษา 

    
20,000.- 

 
 
 

 
พ.ย. 59 – 
ก.ย. 60 

 

รวมทั้งสิ้น    20,000.-   
 
5. สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs)   
ไดระบบเครือขายครอบคลุมพ้ืนที่มากกวา 90% 
ของโรงเรียน 

 
สังเกต 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ (Outcomes)   
นักเรียนไดใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน 
และการสืบคนขอมูลอยางทั่วถึง ไดอยางท่ัวถึง 
 

 
สังเกต 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 บุคลากรทางการศึกษาสามารถสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตไดอยางทั่วถึงภายในบริเวณโรงเรียน 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
       (นายอนุสรณ  จันทรคามคํา) 
 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
           (นายนุรักษ  บุญรวม) 

                                                       หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นางกรรณิกา  วิภาคะ ) 
    รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
            (นายศุภชัย  สายเยน็) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

............................................................................................................................. ......................................... 
ชื่อโครงการ พัฒนาหองปฏิบัติการและซอมบํารุงคอมพิวเตอร   
สนองจุดเนน สพฐ.  ดาน ICT เพ่ือการศึกษา (ขอ 4 ผูเรียนมีคอมพิวเตอรใชในการเรียนรู)  
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  3 พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเพียงพอทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
ผูรบัผิดชอบโครงการ นายอนุสรณ  จันทรคามคํา 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
งบประมาณ  20,000 บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในยุคปจจุบันคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของนักเรียนโรงเรียนทาแรศึกษา ดังจะ
เห็นไดวาการสอบเขาศึกษาตอในสถานศึกษาชั้นนําตาง ๆ ไดนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสอบเขาศึกษาตอ 
การคนหาขอมูลตาง ๆ เว็บ และในโรงเรียนทาแรศึกษาในปจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอรใชในการเรียนการสอน
และตามฝายตาง ๆ ไมต่ํากวา  30 เครื่อง  ซึ่งแตละเครื่องก็จะมีอายุการทํางานและอุปกรณตาง ๆ ก็จะชํารุด 
ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมงบประมาณเพ่ือใชซอมคอมพิวเตอรตาง ๆ ภายในโรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 นักเรียนไดใชอุปกรณใหมแทนอุปกรณคอมพิวเตอรที่ชํารุด 
 2.2 หองคอมพิวเตอรไดรับการปรับปรุงใหอยูในสภาพที่เหมาะตอการเรียนการสอน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

-หองคอมพิวเตอรอยูในสภาพดีพรอมใช  มีอุปกรณเหมาะและเอ้ือตอการเรียนการสอน 
3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
 -นักเรียนใชประโยชนจากหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.3 ผลกระทบ  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 
1. ซอมและจัดซื้ออุปกรณท่ี
ชํารุดในหองคอมพิวเตอร 
กิจกรรมท่ี 2 
1. ปรับปรุงหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

    
10,000.- 

 
 

10,000.- 

 
พ.ย. 59 – 
ก.ย. 60 

 
นายอนุสรณ 

รวมทั้งสิ้น    20,000.-   
 
5. สถานท่ีดําเนินการ 
 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs)   
-หองคอมพิวเตอรอยูในสภาพดีพรอมใช  มีอุปกรณ
เหมาะและเอ้ือตอการเรียนการสอน 
 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

ผลลัพธ (Outcomes)   
-นักเรียนใชประโยชนจากหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
สังเกต 
 
 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรสูงขึ้น 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
       (นายอนุสรณ  จันทรคามคํา) 
 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
            (นายนุรักษ  บุญรวม) 

                                                         หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
  รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ     ผูอนุมัติโครงการ 
            (นายศุภชัย  สายเยน็) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

............................................................................................................................................... .............................. 
ชื่อโครงการ     โครงการภาษาอังกฤษวันละคํา (English word daily) 
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 1.3 สถานศึกษาทุกแหงมีการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในแตละชวงชั้น)  
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ             
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ  
สถานที่ดําเนินงาน    หนาเสาธง  โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน   ตลอดปการศึกษา 
งบประมาณ     500 บาท 
1. หลักการและเหตุผล 
 ภาษาเปนวัฒนธรรมที่สําคัญอยางหนึ่งของทุกชาติ  ซึ่งเปนขอมูลในการสื่อสาร  เปนการสื่อภาษา 
ทําใหคนมีความเขาใจซึ่งกันและกันและเปนสื่อในการเช่ือมความสามัคคีท้ังในชาติและตางชาติโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษถือวาเปนภาษาสากล  เปนภาษากลางในการสื่อสารระหวางชาติตางๆ  เพ่ือใหมีความเขาใจ
ตรงกัน  จึงสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษและเพ่ือเปนการเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหนักเรียนรูจักความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษ 
 2.2 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการฟง พูด ภาษาอังกฤษ 
 2.3 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษ 
 2.4 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูเพื่อเปนฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- 6 จํานวน 521  คน  มทีักษะในการฟง  พูด ภาษาอังกฤษไดดีขึ้น 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
       นักเรียนรูจักความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษ  มีความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษและ
แสวงหาความรูเพื่อเปนฐานการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
         3.3 ผลกระทบ (Impacts)   
               นักเรียนรูจักความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษ  มีความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษและ
แสวงหาความรูเพื่อเปนฐานการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรมหลัก 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบแทน 

(คาวิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ยเลีย้ง/ที่
พัก/จางเหมา) 

วัสด ุ

1 
 
 
2 

 
 
 
3 
 

ขั้นเตรียมการ 
 - จัดทําโครงการเพ่ือเสนอ
ผูบริหารอนุมัติ 
ขั้นดําเนินการ 
- ประชุมผูรับผิดชอบและ
มอบหมายงาน 
- ดําเนินการตามที่กําหนด 
ขั้นติดตามประเมินผล 
- สรุปและประเมินผล 

 
พ.ย.59 
 
 
 
พ.ย.59-
ก.ย.60 
 
ก.ย.60 

   
 
 
 
 
 

500 

นางสาว
กรรณิกา 
พันธุรักษ
และตัวแทน
นักเรียน 

รวม   500  
 
5. สถานที่ดําเนินการ หนาเสาธง โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ   พ.ย. 2559 - ก.ย. 2560 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- 6 จํานวน 521  คน  
สามารถมีทักษะในการฟง  พูด ภาษาอังกฤษไดดีขึ้น 

 
-สังเกต 

 
-แบบสอบถาม 

ผลลัพธ (Outcomes) 
-นักเรียนรูจักความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษ  
มีความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษและแสวงหา
ความรูเพ่ือเปนฐานการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

 
-สังเกต 
-แบบสํารวจ 

 
-แบบบันทึกการสังเกต 
-แบบสํารวจความคิด
เห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  8.1 นักเรียนรูจักความหมายและไดคําศัพทภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
  8.2 นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ 
  8.3 นักเรียนมีความสนใจและมีทัศนะคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
  8.4 นักเรียนมีความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษและเรียนอยางมีความสุข 
 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
       (นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ) 
            ครูชํานาญการพิเศษ 
 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
       (นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ) 
   หัวหนากลุมสาระภาษาตางประเทศ 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
  รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายศุภชัย  สายเย็น) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

.............................................................................................................................................................................. 
ชื่อโครงการ               พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสูประชาคมอาเซียน                      
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด 
ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย)  
สนองกลยุทธโรงเรียนขอที่ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางกรรณิกา  วิภาคะ  และนางสาวจิราพรรณ  ดวงชาทม 
สถานที่ดําเนินงาน        โรงเรียนทาแรศึกษา  
ระยะเวลาดําเนินงาน   พฤศจิกายน 2559 – มีนาคม 2560 
งบประมาณ             2,000 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในสังคมโลกปจจุบัน คงไมอาจปฏิเสธไดวาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลของโลกท่ีใชกันอยาง
แพรหลายและเขามามีบทบาทสําคัญในวิถีชีวิตของผูคนจํานวนไมนอย จากอิทธิพลของความกาวไกลทางดาน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร สงผลใหภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสําคัญมากยิ่งข้ึน เพราะถือเปนเครื่องมือท่ีใชในการ
ติดตอส่ือสาร การศึกษาคนควาแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู หลากหลาย รวมถึงการประกอบอาชีพ 
 เมื่อประทศไทยเปนอีกหน่ึงสมาชกิท่ีกําลังจะกาวสูประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล ภาษาอังกฤษ
ยิ่งทวีความสําคัญและมีความจําเปนมากยิ่งข้ึน ถึงเวลาแลวที่จะตองมีการวางแผนละเตรียมพรอมพัฒนาเด็ก 
เยาวชนและคนไทยใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีสังคมคาดหวัง ครูผูสอนซ่ึงเปนบุคลากร
สําคัญในการถายทอดความรูเพ่ือพัฒนาสังคม ตองมี การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ใฝศึกษาเรียนรู
ตลอดเวลา แสวงหาเทคนิควิธีสอนใหมๆ เพ่ือสรางบรรยากาศและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย และ
ผูบริหารตองใหความสําคัญพรอมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนในการเสริมสรางใหผูเรียนมี
ทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู กระตุนใหผูเรียนเห็นความสําคัญของภาษาประจําชาติและภาษาตางประเทศ เพ่ือใช
เปนเครื่องมือที่สําคัญในการแสวงหาความรูในสังคมอาเซียนและเวทีโลกตอไป 
 โรงเรียนทาแรศึกษา เปนอีกสถานศึกษาหนึ่งที่เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารกับกลุม
ประชาคมอาเซียน ดังนั้นกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศจึงไดจัดโครงการดังกลาวข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 
   2.1  เพื่อใหผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทาแรศึกษา มีความสามารถในการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

2.2 เพ่ือใหผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทาแรศึกษา มีความรูดานภาษาอังกฤษ 
เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

2.3 เพ่ือใหผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทาแรศึกษา มีความกลาแสดงออกในการ 
ใชภาษาอังกฤษ 
 
 
 



 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
  3.1.1 ผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทาแรศึกษา มีความสามารถในการพูด 
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

3.1.2 ผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทาแรศึกษา มีความรูดานภาษาอังกฤษ 
เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

3.1.3 ผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทาแรศึกษา มีความกลาแสดงออกใน 
การใชภาษาอังกฤษ 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 

3.2.1 ผูปกครองนักเรียน ประชากรในชุมชนทาแร ทราบถึงพัฒนาการทางดานภาษาอังกฤษ 
สูประชาคมอาเซียน 

3.2.2 ไดรับความรวมมือกับทุกภาคสวนในชุมชน                         
3.2.3 ผูปกครอง ประชาชน และนักเรียน ไดทราบวาโรงเรียนทาแรศึกษามีงานเดนที่โรงเรียน 

ดานใดบาง และเปนขอมูลในการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นใกลบาน 
          3.3 ผลกระทบ (Impacts) 
4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบแทน 

(คา
วิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ย
เลี้ยง/ที่
พัก/จาง
เหมา) 

วัสดุ 
 

 
 
 
1 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสูประชาคม
อาเซียน 
 - ประชุมครูกลุมสาระฯ 
เพ่ือเตรียมการ 
 - แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
 - ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนดําเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1 
กิจกรรมวาดภาพสรางสรรคสู
อาเซียน 
 - ประชุมวางแผนรวมกัน
ระหวางครูกลุมสาระฯกับ
หัวหนากลุมนักเรียน 
 - ผูเรียนเขากลุมเพ่ือฝกซอม 

 
 
 

ธ.ค. 59 
 

ธ.ค. 59 
 

ธ.ค. 59 
 
 

 
ธ.ค. 59- 
มี.ค. 60 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
นางกรรณิกา วิภาคะ
และนางสาวจิรา
พรรณ  ดวงชาทม 

 



ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบแทน 

(คา
วิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ยเลี้ยง)

ฯ 

วัสดุ 
 

 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

- มอบหมายใหหัวหนากลุม 
รับผิดชอบรายงานผลการ 
แขงขัน 
- ตรวจสอบดวยการ 
จัดประกวดแขงขันการ 
วาดภาพสรางสรรคสูอาเซียน 
กิจกรรมท่ี 2 
กิจกรรมจัดประกวดตกแตง 
มุมความรูสูอาเซียน 
 - ประชุมวางแผนรวมกัน
ระหวางครูกลุมสาระ ฯ 
 - ประชาสัมพันธในการจัด
นิทรรศการการประกวด
ตกแตงมุมความรูสูอาเซียน 
- มอบเกียรติบัตร/รางวัล 
ใหกับนักเรียนทีไ่ดรับรางวัล 
จากการประกวดแขงขัน 
กิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมสงเสริมทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษ 
- ประชุมวางแผนรวมกัน
ระหวางครูกลุมสาระ ฯ 
- ผูเรียนฝกเขียนคําศัพท
ภาษาอังกฤษ 
- มอบหมายใหหัวหนากลุม 
รับผิดชอบรายงานผลการ
ทักทายภาษาอังกฤษ 
 - ตรวจสอบดวยการจัด
ประกวดแขงขัน Spelling 
Bee 
กิจกรรมท่ี 4 
 - สรุป/รายงานผล 

 
 
 
 
 
 

พ.ย. 59- 
ธ.ค. 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค. 59- 
มี.ค. 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มี.ค. 60 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
500 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
500 

 
 
 
- 

 

รวม - - 2,000  
5. สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน 2559 – มีนาคม 2560 



7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 

ผลผลิต (Outputs) 
- ผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ทาแรศึกษา มีความสามารถในการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษมีความรูดานภาษาอังกฤษเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น มีความกลาแสดงออกในการใช
ภาษาอังกฤษ 

- ผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ทาแรศึกษาพรอมกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 

- สังเกต 
- ฝกพูด 
 
 
 
 
 
 

- แบบบันทึกคะแนน 
- แบบฝกพูด 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ (Outcomes) 
- สถานศึกษา ครู นักเรียน ไดรับคําชื่นชม

และขอแนะนําในการพัฒนาปรับปรุง 

 
- สอบถาม 
 

 
- แบบสอบถาม 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 ผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทาแรศึกษา มีความสามารถในการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

8.2 ผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทาแรศึกษา มีความรูดานภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
8.3 ผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทาแรศึกษา มีความกลาแสดงออกในการใช

ภาษาอังกฤษ 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
      (นางสาวจิราพรรณ  ดวงชาทม) 
            ตําแหนง  ครูอัตราจาง 
 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
       (นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ) 
   หัวหนากลุมสาระภาษาตางประเทศ 

 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
    รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
             (นายศุภชัย  สายเย็น) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 

 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

........................................................................................................................... .................................................. 
ชื่อโครงการ           กิจกรรมวันคริสตมาส                        
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการ
คิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใชเทคโนโลย ีที่เหมาะสมตามชวงวัย)  
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางกรรณิกา  วิภาคะ และนางสาวจิราพรรณ  ดวงชาทม 
สถานที่ดําเนินงาน      โรงเรียนทาแรศึกษา  
ระยะเวลาดําเนินงาน   1 – 31 ธันวาคม 2559 
งบประมาณ              5,000 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 
   ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ใชกันทั่วโลก และโรงเรียนทาแรศึกษาไดเปดสอนวิชาภาษาอังกฤษ
เปนวิชาสาระพื้นฐานและสาระเพ่ิมเติม เนื่องดวยวันคริสตมาสเปนประเพณีของชาวตะวันตกท่ีเปนเจาของ
ภาษาท่ีใชกันทั่วโลก เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับประเพณีของเจาของภาษาและสอดคลอง
กับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  มีนันทนาการอันสมควร และเพ่ือกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะทางกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จึงเห็นสมควรใหมีการจัดกิจกรรมวันคริสตมาสขึ้น 
    
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรู และสนใจภาษาตางประเทศมากข้ึน 
          2.2 เพ่ือใหนักเรียนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสามัคคี และไดแสดงออกในทางท่ี
เหมาะสม 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
                   -  นักเรียนรอยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น             
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
                   - นักเรียนรอยละ 80 เขาใจขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเกี่ยวกับวันคริสตมาส 
                   - นักเรียนรอยละ 90 มีความสามัคคีในหมูคณะ และมีการแสดงออกท่ีเหมาะสม 

         - นักเรียนรอยละ 80 มีเจตคติท่ีดีตอวิชาภาษาอังกฤษและสนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากข้ึน 
 3.3 ผลกระทบ (Impacts) 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบแทน 

(คา
วิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ย
เลี้ยง/ที่
พัก/จาง
เหมา) 

วัสดุ 
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 

กิจกรรมท่ี 1 
 - ประชุมวางแผน/จัดทํา
โครงการ 
 - เสนอโครงการ 
 
กิจกรรมท่ี 2 
- ประชาสัมพันธ 
- ประชุมคณะทํางานเพ่ือ
เตรียมการแขงขันทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 
 
กิจกรรมท่ี 3 
- ดําเนินการแขงขันทักษะฯ 
 
กิจกรรมท่ี 4 
- จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที 
- มอบเกียรติบัตร/รางวัล 
ใหนักเรียนที่ไดรับรางวัล 
จากการแขงขัน 
 
กิจกรรมท่ี 5 
 - สรุปและรายงานผล 
 

 
3-4 ธ.ค.59 
 
4 ธ.ค. 59 

 
 
7-11 ธ.ค. 

59 
7-11 ธ.ค. 

59 
 

 
14 -18 
ธ.ค. 59 

 
22 ธ.ค.59 

 
 
 
 

 
31 ธ.ค.59 

 
- 
 
- 

 
 

- 
- 
 
 

 
 

- 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 

 

 
- 
 
- 

 
 

- 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
- 

 
 

- 
- 
 
 

 
 

- 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
- 

 
- นางกรรณิกา 
วิภาคะ 
-นางสาวจิรา
พรรณ  ดวงชา
ทม   
- ครูกลุมสาระ
ภาษา 
ตางประเทศ 

รวม - - 5,000  
 
5. สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา  
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  1 – 31 ธันวาคม 2559 
 
 
 
 



7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 

ผลผลิต (Outputs) 
-  นักเรียนรอยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น     

 
- ใหทํารายงาน 
- ทําแบบฝกหัด/
แบบทดสอบ  

 
- แบบทดสอบ (ขอสอบ) 
- ใบงาน (Worksheets) 

ผลลัพธ (Outcomes) 
 - นักเรียนรอยละ 80 เขาใจขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมเกี่ยวกับวันคริสตมาส 
 - นักเรียนรอยละ 80 มีความสามัคคีในหมูคณะ 
และมีการแสดงออกท่ีเหมาะสม 
 - นักเรียนรอยละ 80 มีเจตคติที่ดีตอวิชา
ภาษาอังกฤษและสนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
มากข้ึน 

 
-  ใหตอบแบบสอบถาม 
    
-   สังเกต,  กลุมสัมพันธ 
 
-   สังเกต 
-   ทําแบบฝกหัด, ทดสอบ 

 
-   แบบสอบถาม 
 
-   แบบสังเกต 
 
-   ใบงาน , ขอสอบ 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรู และสนใจภาษาตางประเทศมากข้ึน 
          8.2 เพ่ือใหนักเรียนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสามัคคี และไดแสดงออกในทางท่ี
เหมาะสม 
 
  

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
     (นางสาวจิราพรรณ  ดวงชาทม) 
 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
       (นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ) 
   หัวหนากลุมสาระภาษาตางประเทศ 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
  รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
            (นายศุภชัย  สายเยน็) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

..................................................................................................................................... ......................................... 
ชื่อโครงการ           จัดซื้อวัสดุและสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ                         
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการ
คิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใชเทคโนโลย ีที่เหมาะสมตามชวงวัย) 
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  
และขอที่ 3 พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเพียงพอทั้งดานประมาณและคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ 
สถานที่ดําเนินงาน      โรงเรียนทาแรศึกษา  
ระยะเวลาดําเนินงาน   ตลอดปการศึกษา 
งบประมาณ              10,000 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคปจจุบันคอนขางจะมีปญหาสําหรับนักเรียนที่มีพ้ืนฐาน
การเรียนภาษาอังกฤษต่ํา  และโรงเรียนยังขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสม ดังนั้นเพื่อใหทัน
ตอเหตุการณของโลกในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงจําเปนตองใชสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อ
นํามาใชใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง และเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการเรียนของนักเรยีน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ตระหนักถึงเรื่องน้ี จึงไดจัดซ้ือสื่อการสอนและจัดซ้ือวัสดุขึ้นเพื่อใหนักเรียนทุกระดับชั้นได
ไดใชในการฝกทักษะการใชภาษาและใชคนควาหาความรู 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหกลุมสาระภาษาตางประเทศมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมีวัสดุสํานักงานใชอยาง
เพียงพอ 

2. เพ่ือใหนักเรียนสนใจเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น       
3. เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น    

 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

    - นักเรียนที่ไดเรียนโดยใชสื่อการเรียนการสอนท่ีครบครัน รอยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น              
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 

   - กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพียงพอตอความตองการ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รอยละ 80 
          3.3 ผลกระทบ (Impacts) 

  
 
 
 



4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบแทน 

(คา
วิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ย
เลี้ยง/ที่
พัก/จาง
เหมา) 

วัสดุ 
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 

 
3 

กิจกรรมท่ี 1 
 - ประชุมวางแผน/จัดทํา
โครงการ 
 - เสนอโครงการ 
 
กิจกรรมท่ี 2 
- ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ- สื่อ 
การเรียนการสอน 
 
กิจกรรมท่ี 3 
 - สรุปและรายงานผล 

 
พ.ย. 59 

 
พ.ย. 59 

 
 

พ.ย. 5- 
ก.ย. 60 

 
 
ก.ย. 60 

 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 

10,000 
 
 
 
- 

 

 
นางสาวกรรณิกา  
พันธุรักษ 

รวม - - 10,000  
 
5. สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา  
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน  2559 – กันยายน 2560 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
 - นักเรียนที่ไดเรียนโดยใชสื่อการเรียนการสอนที่ 
ครบครัน รอยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

 
-  สังเกต 
-  ทดสอบ 

 
-แบบทดสอบ (ขอสอบ) 
 

ผลลัพธ (Outcomes) 
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษมีสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัย เพียงพอตอความตองการในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รอยละ 80 

 
-  สํารวจจํานวนสื่อ ฯ 

 
-  แบบสํารวจ 

 
 
 
 



8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 กลุมสาระภาษาตางประเทศมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
 8.2 นักเรียนสนใจเรียนภาษาอังกฤษมากข้ึน       
 6.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น    

 
       

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
       (นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ) 
             
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
        (นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ) 
    หัวหนากลุมสาระภาษาตางประเทศ 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
    รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
            (นายศุภชัย  สายเยน็) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2560 
กลุมสาระภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
......................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ............................ 
ชื่อโครงการ           ปรับปรุงและซอมแซมวัสดุ-ครุภัณฑหองปฏิบัติการทางภาษา                       
สนองจุดเนน สพฐ.        ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะ
การคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย)  
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 

ขอที่  3 พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเพียงพอทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางพิชญาภา  อินธิแสง 
สถานที่ดําเนินงาน       หอง Sound Lab โรงเรียนทาแรศึกษา  
ระยะเวลาดําเนินงาน   ตลอดปการศึกษา 
งบประมาณ              20,000 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเปนกระบวนการเรียนรูทักษะการใชภาษาท้ังดานการฟง- 
พูด –อาน- เขียน หองปฏิบัติการทางภาษาเปนหองใชฝกทักษะการฟงและการพูดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
จึงมีความจําเปนจะตองมีวัสดุอุปกรณเพ่ือใชในการฝกทักษะดังกลาวอยางเพียงพออยูในสภาพที่ใชงานได 
อยางมีประสิทธิภาพ  
    
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหหองปฏิบัติการทางภาษามีวัสดุ-ครุภัณฑใชในการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอและ 
มีประสิทธิภาพ                        
          2. เพ่ือทําใหการฝกทักษะการใชภาษาของนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ      

3. เพ่ือทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

- โรงเรียนมีหองปฏิบัติการทางภาษาที่มีวัสดุ-ครุภัณฑที่มีประสิทธิภาพไวใหบริการแก 
ครูนักเรียนอยางเพียงพอกับความตองการรอยละ 80                                 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
   - นักเรียนรอยละ 80  ไดฝกทักษะการใชภาษาโดยใชสื่อ-ครุภัณฑที่มีประสิทธิภาพ 
                      -  นักเรียนรอยละ 70 มีทักษะการฟง - การพูดภาษาอังกฤษดีขึ้น 
          3.3 ผลกระทบ (Impacts) 
 
 
 
 
 
 



 
4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ตอบแทน 

(คา
วิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ย
เลี้ยง/ที่
พัก/จาง
เหมา) 

วัสดุ 
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
3 

กิจกรรมท่ี 1 
 - ประชุมวางแผน/จัดทํา
โครงการ 
 - เสนอโครงการ 
 
กิจกรรมท่ี 2 
- ดําเนินการปรับปรุงและ
ซอมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ 
หองปฏิบัติการทางภาษา 
 
กิจกรรมท่ี 3 
 - สรุปและรายงานผล 

 
พ.ย. 59 

 
พ.ย. 59 

 
 

พ.ย. 59- 
  ส.ค. 60 

 
 
 
ก.ย. 60 

 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 

- 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 

20,000 
 
 
 
 
- 

 

 
นางพิชญาภา 

อินธิแสง 

รวม - - 20,000  
 
5. สถานท่ีดําเนินการ  หอง Sound Lab โรงเรียนทาแรศึกษา  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  ธันวาคม  2559 – กันยายน 2560 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
- โรงเรียนมีหองปฏิบัติการทางภาษาที่มีวัสดุ-
ครุภัณฑที่มีประสิทธิภาพไวใหบริการแกครู-
นักเรียนอยางเพียงพอกับความตองการรอยละ 80    

 
-  ตรวจดูสภาพจริง 
 

 
-แบบบันทึกการตรวจสอบ
จากสภาพจริง 
- แบบสอบถาม 
 

ผลลัพธ (Outcomes) 
  - นักเรียนรอยละ 80  ไดฝกทักษะการใชภาษา
โดยใชสื่อ-ครุภัณฑที่มีประสิทธิภาพ 
  -  นักเรียนรอยละ 70 มีทักษะการฟง - การพูด
ภาษาอังกฤษดีขึ้น 
 

 
- ฝกปฏิบัติ 
- สังเกต 
 

 
-  แบบฝก 
-  ใบงาน 

 



 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1. หองปฏิบัติการทางภาษามีวัสดุ-ครุภัณฑใชในการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ                        
          8.2. การฝกทักษะการใชภาษาของนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ      

8.3 นักเรียนมีความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 
  
 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
          (นางพิชญาภา  อินธิแสง) 
            
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
       (นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ) 
   หัวหนากลุมสาระภาษาตางประเทศ 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
    รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายศุภชัย  สายเย็น) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาผูเรียน ปงบประมาณ  2560 
ฝายกิจการนักเรียน 

โรงเรียนทาแรศึกษา   สพม.เขต23                                                               
.......................................................................................................................................... .......................... 

ชื่อโครงการ      To Be Number One 
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
หางไกลยาเสพติด)  
สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม  ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สงเสริมใหนักเรียนเปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตร) 
ผูรับผิดชอบโครงการ     นายอาภันตรา  แสงวงศ 
สถานทีด่ําเนินงาน   โรงเรียนทาแรศึกษา      
ระยะเวลาดําเนินงาน     พฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560 
งบประมาณ    63,830  บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
  นโยบายของรัฐบาลปจจุบันใหความสําคัญตอเยาวชน ซึ่งเปนกลุมที่มีโอกาสเขาไปเก่ียวของกับ 
ยาเสพติดไดมาก โดยไดประกาศนโยบายฟนฟูคานิยมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาอยูอยางพอเพียง มุงเนนการจัดระเบียบลดปจจัยเสี่ยง เชน สถานบันเทิง/สถานบริการ รานเกม  
รานอินเตอรเน็ต โตะสนุกเกอร เปนตน รวมทั้งเสรมิปจจัยบวกสําหรับเยาวชน การพัฒนาเยาวชน เพ่ิม
กิจกรรมสรางสรรคเยาวชน เชน การประกวดกิจกรรม การสงเสริมสุนทรียศาสตรตาง ๆ การเลนดนตรี การ
อบรมพัฒนาคุณธรรม ครอบครัวสัมพันธ การสรางเครือขายเยาวชน ฯลฯ 
           ฉะนั้น เพ่ือเปนการพัฒนาโครงการ To Be Number One ของโรงเรียนทาแรศึกษาใหเขมแข็งมาก
ยิ่งขึ้น งานสงเสริมกิจการนักเรียนจึงไดจัดทําโครงการ  To Be Number One ขึ้น 
 เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายดังกลาวขางตน โครงการ To be number one จึงเปนโครงการที่สงเสริม
ใหผูเรียน มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดีสอดคลองตามมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  
 
2.  วัตถุประสงค 
         ผลผลิต   

นักเรียนทุกคน ครูและบุคลากรในโรงเรียนทาแรศึกษา ตระหนักและใหความสําคัญในการลด ละเลิก
ยาเสพติด สามารถสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนที่มีสวนในการชวยเหลือเพ่ือน ใหคําปรึกษา และ
แกไขปญหาผูมีสุขภาพจิตไดถูกตองเหมาะสม สงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชนและเปนหนึ่งได
โดยไมพ่ึงยาเสพติด 
        ผลลัพธ     

นักเรียนทุกคน ครูและบุคลากรในโรงเรียนทาแรศึกษา มีคุณภาพชีวิต และสุขภาพจิตที่ดี เปนบุคคลท่ี 
มีคุณภาพ อยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข 
 
3.  เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
            เชิงปริมาณ    
             นักเรียนทุกคน ครูและบุคลากรในโรงเรียนทาแรศึกษา มีสวนรวมในกิจกรรมของชมรม 



            เชิงคุณภาพ 
             นักเรียนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เปนเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม เปนหนึ่งไดโดยไมพ่ึง 
ยาเสพติด 
 
4.  การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ตอบ 

แทน 
ใชสอย 

คาวัสดุ 
 

1. จัดทําหอง To Be 
Number One ศูนยเพ่ือน
ใจวัยรุน 
2. การแขงขันเตนประกอบ
เพลง (Cover dance) 
 

พ.ย.59-ส.ค.60 
 
 

พ.ย.59-ส.ค.60 
 

 
 
 

 

 58,830 
 
 

5,000 
 

58,830 
 
 

5,000 
 

นายอาภันตรา 
แสงวงศ และ 
นางรุงอรุณ 

ถําวาป
 

รวมทั้งสิ้น    63,830 63,830  
 
5.  สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน 2559– กันยายน 2560 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
         ผลผลิต  นักเรียนทุกคน 
ครูและบุคลากรในโรงเรียนทาแร
ศึกษา ตระหนักและใหความสําคัญ
ในการลด ละเลิกยาเสพติด 
สามารถสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ของนักเรียนที่มีสวนในการ
ชวยเหลือเพ่ือน ใหคําปรึกษา และ
แกไขปญหาผูมีสุขภาพจิตได
ถูกตองเหมาะสม สงเสริมให
นักเรียนใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนและเปนหนึ่งไดโดยไมพ่ึง
ยาเสพติด 
        ผลลัพธ    นักเรียนทุกคน 
ครูและบุคลากรในโรงเรียนทาแร
ศึกษา มีคุณภาพชีวิต และ
สุขภาพจิตที่ดี เปนบุคคลท่ีมี
คุณภาพ อยูรวมกันในสังคมได

1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. ใชแบบประเมินกิจกรรม 
 

- แบบประเมินกิจกรรม ภาพถาย 
 



อยางปกติสุข 
 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

นักเรียนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เปนเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม เปนหนึ่งไดโดยไมพ่ึงยาเสพติด 
 
 

ลงชื่อ     ผูเสนอโครงการ            
            (นายอาภันตรา  แสงวงศ) 

 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ            

            (นายประวัติ  คุณแสน) 
  รก.รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 
 
ลงชื่อ     ผูเห็นชอบโครงการ            

                   (นายนุรักษ  บุญรวม) 
             รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 

 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ                       

                                                        (นายศุภชัย  สายเย็น) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาผูเรียน ปงบประมาณ 2560 
ฝายวิชาการ 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
........................................................................................................................................ ............................ 

ชื่อโครงการ     การแขงขันศิลปหัตถกรรม 
สนองจุดเนน สพฐ.   ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการ
คิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใชเทคโนโลย ีที่เหมาะสมตามชวงวัย)  
สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอที่ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ   
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางกรรณิกา  วิภาคะ 
ลักษณะโครงการ   ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน   สนามแขงขัน โซนที่ 1   
ระยะเวลาดําเนินงาน   1  ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน  2560 
งบประมาณ    60,000  บาท 
 
1.หลักการและเหตุผล 

     ในยุคแหงการแขงขัน  การพัฒนาเด็กใหมีคุณลักษณะ  กระตือรือรน  รูจักตั้งคําถามเพ่ือหา 
เหตุผล  รักการอาน  และการแสวงหาความรูจากแหลงความรูตางๆ  และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑ
มาตรฐาน  จําเปนที่จะตองจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กตามศักยภาพ  การจัดกิจกรรมแขงขันศิลปหัตถกรรมเปน
กิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพ่ือเปนการกระตุนใหเด็กมีคุณลักษณะดังกลาว   และเพ่ือเปนการคัดเลือกเด็กท่ีมี
ศักยภาพ  เปนตัวแทนของโรงเรียนเขาแขงขันในระดับสูงตอไป เพ่ือเปนการวัด ความรูสามารถของนักเรียน
และเรื่องการจัดการเรียนการสอนของครู กลุมงานวิชาการจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 
         1. เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกดานความรู ความสามารถทางวิชาการ 
           2. เพ่ือกระตุนใหนักเรียนกระตือรือรนในการแสวงหาความรู 
   3.  เพื่อใหตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเขาแขงขันกับหนวยงาน/โรงเรียนอ่ืน 
 4.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
                   นักเรียนใฝรูใฝเรียนสนใจเขาชมและรวมกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ รอยละ  80 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
                  นักเรียนมีความรู  ความสามารถ และมีทักษะทางวิชาการ  เห็นความสําคัญในการแสวงหา
ความรูและสรางองคความรูแตละรายวิชาดวยตนเอง  และพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 



 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  
ฝกซอมการแขงขันทักษะทาง
วิชาการกลุมสาระตางๆ 
กิจกรรมที่ 2  
รวมแขงขันระดับเขตฯและ
ระดับสูงตอไป 
 

    
5,000 

 
 
 

55,000 

 
1  ตุลาคม  
2559 – 30 
กันยายน  
2560 

 
นางกรรณิกา 

วิภาคะ 

รวมทั้งสิ้น    60,000   
 
 
5. สถานที่ดําเนินการ  :  หนวยแขงขัน โซนที่ 1   
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  :  1  ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน  2560 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนใฝรูใฝเรียนสนใจเขาชมและรวมกิจกรรม
แขงขันทักษะทางวิชาการ รอยละ  80 

 
- สอบถามนักเรียน 
- สังเกต 
- ผลการปฏิบัติ 

 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึก 
- แบบรายงานผล

การปฏิบัติ 
ผลลัพธ (Outcomes) 
นักเรียนมีความรู  ความสามารถ และมีทักษะ
ทางวิชาการ  เห็นความสําคัญในการแสวงหา
ความรูและสรางองคความรูแตละรายวิชาดวย
ตนเอง  และพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนใหสูงขึ้น 
 
 

 
     -    สอบถามนักเรียน 
     -    สังเกต 
     -    ทดสอบ 
 

 
     - แบบสอบถาม 
     - แบบบันทึก 
     - แบบรายงานผล 
          การสอบ 
 

 
 
 
 
 



8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
          1. นักเรียนที่เขารวมโครงการรอยละ 80  มีระดับผลการเรียนดีขึ้น 
          2. นักเรียนที่เขารวมโครงการรอยละ 80  มีทักษะการคิด 
          3. นักเรียนที่เขารวมโครงการรอยละ 80  มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
          4. นักเรียนรอยละ 95  มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

 
 
 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
          (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
  รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
            (นายศุภชัย  สายเยน็)                                           
       ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



โครงการพัฒนาผูเรียน ปงบประมาณ 2560 
ฝายวิชาการ 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
............................................................................................................................................. ........................ 

ชื่อโครงการ   สงเสริมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
สนองจุดเนน สพฐ.   ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 2.5 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) กลุมสาระหลักเพ่ิมข้ึน  
สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอที่  1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางจิรัชยา  บุญศรี   และ นางสาวพวงทอง  ศรีประภา 
ลักษณะโครงการ   ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน   โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน   1  ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน  2560 
งบประมาณ   26,000  บาท 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  มีนโยบาย ใหโรงเรียนรวมกับหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  ไดเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการทดสอบระดับชาติ O-NET  และ PISA พรอมทั้งยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  โรงเรียนจึงไดจัดกิจกรรมติวเขมนักเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน  
และนักเรียนบางกลุม บางคนมีความรูความสามารถพิเศษทางดานวิชาการ  เพื่อเปนการตอยอดความรู
ความสามารถทางการเรียนรูใหพัฒนาสูความเปนเลิศในสาขาวิชานั้นๆจึงไดจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศ
ทางวิชาการข้ึน  
2. วัตถุประสงค  

1.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 
2.  เพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 
3.  เพ่ือเพ่ิมทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องของ

ผูเรียน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

       1.  นักเรียน ม. 3  และ ม. 6  เขารวมโครงการรอยละ  100 
        2.  นักเรียนที่สนใจเขารวมติวเขมรอยละ 100 

       3.  นักเรียนที่สนใจเขารวมโครงการไดรับการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการรอยละ 100  
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
                    1  นักเรียนที่เขารวมโครงการมีความรูเพ่ิมมากข้ึน 
       2.  นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
                   3.  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานวิชาการไดรับการสงเสริมตามศักยภาพ 
 
 
 
 



 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 ติวเขมนักเรียน
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน    
 
กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมความ
เปนเลิศทางวิชาการ 

       10,000 
 
 
 

16,000 
 
 
 

 นางจิรัชยา     
บุญศรี 

และนางสาว 
พวงทอง   
ศรีประภา 

รวมทั้งสิ้น    26,000   
 
 
5. สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ   1  ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน  2560 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
 
ผลผลิต (Outputs) 

1. นักเรียน ม. 3  และ ม. 6  เขารวม
โครงการ 

รอยละ  100 
      2.  นักเรียนที่สนใจเขารวมติวเขมรอยละ 100 
      3.  นักเรียนที่สนใจเขารวมโครงการไดรับการ
สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการรอยละ 100 
 
 
 

 
 
      -   สอบถาม 
      - สังเกต 
      - ผลการอบรม 

 
 
      - แบบสอบถาม 
      - แบบบันทึก 
      - แบบรายงานผล 
          การอบรม 



ผลลัพธ (Outcomes) 
       1  นักเรียนที่เขารวมโครงการมีความรูพ้ืนฐาน
ใกลเคียงกัน 
       2.  นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
       3.  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดาน
วิชาการไดรับการสงเสริมตามศักยภาพ 
 
 

 
      -   ทดสอบ 
      - สังเกต 
 
       

 
      - แบบทดสอบ 
      - แบบบันทึก 

 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนที่เขารวมโครงการมีความรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 100 
2. ทุกกลุมสาระมีนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนกลุมสาระแขงขันความเปนเลิศ 
    ทางวิชาการกลุมสาระตางๆ   เปนตัวแทนเขาแขงขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตอไป 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 

                                                                          (นางจิรัชยา   บุญศร)ี 
                     
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
           (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
    รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นางกรรณิกา   วิภาคะ) 

                                                                  รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
            (นายศุภชัย  สายเยน็) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาผูเรียน  ปงบประมาณ  2560 
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปศึกษา 

โรงเรียนทาแรศึกษา 
.......................................................................... .......................................................................................... 

ชื่อโครงการ สงเสริมทักษะความรูดานศิลปะ ดนตรี 
สนองจุดเนน  สพฐ.   ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะ
การคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย)  
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ นายธนะศักดิ์  ขอบไชยแสง 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน พฤศจิกายน  59  -  กันยายน  60 
งบประมาณ  10,000  บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 
            ศิลปะการแสดงออกทางศิลปะ (performing arts) คือ การแสดงออกซ่ึงอารมณ  ความรูสึกและ
เรื่องราวตางๆ ประกอบดวยดนตรี นาฏศิลป  โดยมีแบบแผนมาแตโบราณจนถึงปจจุบัน   การแสดงตางๆ จะ
สมบูรณไดตองมีองคประกอบหลายๆ อยางมารวมกัน  องคประกอบของการแสดงคือ  เครื่องดนตรี ทั้งนี้ทาง
โรงเรียนทาแรศึกษา ยังขาดเครื่องดนตรีที่ใชประกอบการเรียนการสอนและประกอบการแสดงตางๆ  เชน  
เครื่องดนตรีไทย  เครื่องดนตรีพื้นบาน  เครื่องดนตรีวงดุริยางค และท่ีมีอยูก็ตองซอม  ดังนั้นเพื่อเปนการทําให
ชุดการแสดงนั้นๆ สมบูรณแบบมากย่ิงข้ึน  และยังมีสุนทรียภาพทางดนตรีนาฏศิลป  ทางกลุมสาระการเรียนรู
วิชาศิลปะ  จึงจัดทําโครงการ  “โครงการอบรมสงเสริมทักษะความรูดานศิลปะ” ขึ้น   
2.  วัตถุประสงค 
           1.  เพ่ือเพ่ิมทักษะแลกระบวนการทํางานดานศิลปะ ดนตรี 
 2.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงในการเรียน   
3.  เปาหมาย  /  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
          1.  เชิงปริมาณ/ผลผลิต 
  -  นักเรียนโรงเรียนทาแรศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงในการเรียนทัศนศิลป การเลนดนตรี
ประกอบการเรียนการสอนและการแสดง 
 2.  เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ 
  -  เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถในการแสดงออกทางดานดนตรีมากยิ่งขึ้น 
  -  เพ่ือโรงเรียนไดมีเครื่องดนตรีไวใชเปนของตัวเอง 
  -  เพ่ือเปนการสงเสริมคานิยมอันดีงาม  สืบสานและสรางสรรควัฒนธรรม  ประเพณี  และ
ภูมิปญญาไทย 
 ผลกระทบ  - 
 
 
 
 
 



 
4.วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ คาตอบ 

แทน 
คา 

ใชสอย 
คา
วัสดุ 

 
กิจกรรมที่  1  ขั้นเตรียมงาน 
1.  ประชุมวางแผน 
2.  เสนอโครงการ 
3.  ตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.  ประชุมวางแผน  จัดทําปฏิทิน 
ปฏิบัติงาน 
5.  ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ 
6.  จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ 
7.  ประชาสัมพันธรับสมัคร
นักเรียนเขารวมโครงการ 

     
 
 
 
พ.ย.59 -
ก.ย.60 

 
 
 
 
นายธนะศักดิ์ 
ขอบไชยแสง 

 
กิจกรรมที่  2  ขั้นดําเนินการ 
ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว 
 
 

    
10,000 

 
พ.ย.59 –
ก.ย.60 

 
นายธนะศักดิ์ 
ขอบไชยแสง 

 
5.  สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนทาแรศึกษา  
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ     เดือนพฤศจิกายน  59  -  เดือนกันยายน  60 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต  (Outputs)  
-  นักเรียนโรงเรียนทาแรศึกษาได
ลงมือปฏิบัติจริงในการเลนดนตรี

 
สังเกต 
สอบถาม 

 
แบบประเมิน 

      กิจกรรมท่ี 3 ขั้นสรุปและ
ประเมินผล 
1. ประเมินผลการเขารวมกิจกรรม 
2.  บันทึกผลการใช  พรอมบันทึก
ปญหา  อุปสรรค  ขอเสนอแนะ 
 

     
 
ก.ย. 60 

นายธนะศักดิ์ 
ขอบไชยแสง 

รวมทั้งส้ิน    10,000   



ประกอบการเรียนการสอนและ
การแสดง 
 
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลลัพธ  (Outcomes) 
-  เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถ
ในการแสดงออกทางดานดนตรี 
ศิลปะ มากยิ่งข้ึน 
-  เพ่ือโรงเรียนไดมีเครื่องดนตรีไว
ใชเปนของตัวเอง 
-  เพ่ือเปนการสงเสริมคานิยมอันดี
งาม  สืบสานและสรางสรรค
วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิ
ปญญาไทย 

 
การแสดงของนักเรียนในกิจกรรม
การเรียนการสอนและงานแสดง
ตางๆ 

 
แบบประเมิน 

 
8.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1.  นักเรียนโรงเรียนทาแรศึกษา  มีความรูดานดนตรีไทย/ดนตรีพื้นบาน/วงดุริยางค และการแสดง 
 2.  ไดพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงในการเรียน   
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
       (นายธนะศักดิ์  ขอบไชยแสง) 
 
ลงชื่อ                                   ผูตรวจสอบโครงการ 
            (นางพรนิษา  ศิริบุรี) 
        หัวหนากลุมสาระศิลปศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
  รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
          (นายศุภชัย  สายเย็น) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาผูเรียน ปงบประมาณ 2560 
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
............................................................................................................................. ........................................... 
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมนําชีวิต พุทธ คริสตรวมใจเปน 1 เดียว 
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
หางไกลยาเสพติด  
สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอที่  2 ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ลักษณะของโครงการ ตอเนื่อง    
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฐชลัยย กงเพ็ชร    
ระยะเวลา  1 พฤษภาคม  2560 – 30 กันยายน  2560  
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนทาแรศึกษา 
งบประมาณ    60,000  บาท  
________________________________________________________________________________
1. หลักการและเหตุผล 

ในสภาพปจจุบันปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยไดทวีความรุนแรง และมีความ
หลากหลายมากขึ้น กวาในอดีตที่ผานมา สาเหตุสวนหนึ่งมาจากสภาพแวดลอม และเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไรพรมแดน และปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของคนในสังคม  ยังสงผลถึงเด็กและ เยาวชน ในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได   ใหหลงผิดและมีพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทําใหภูมิคุมกันของเด็กเยาวชนในสังคมท่ีจะตานทานกับปญหา  ตองขาดความ
มั่นคงจนเกิดปญหาตางๆ ของสังคมตามมา  ปญหาการกอเหตุทะเลาะวิวาท  ปญหาการแพรระบาดของยา
เสพติด  ปญหาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน ปญหาการติดเกม    

จากเหตุผลดังกลาวเพ่ือเปนการสงเสริมใหผูเรียน มีความตระหนักถึงการมีคุณธรรม  จริยธรรมและ
คานิยมหลัก  12  ประการ  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการสานพลังประชารัฐ  ตามโครงการ
สานพลังโรงเรียนประชารัฐ  ดานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมหลัก  12  ประการ  โรงเรียนทาแร
ศึกษา  โดยกลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   จึงมีการจัดทําโครงการน้ีขึ้นเพ่ือเปน
การแกไขปญหาและตอบสนองนโยบายดังกลาว 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม แกผูเรียน ใหมีความรูความเขาใจหลักธรรม โดยผานการฝก
ปฏิบัติขัดเกลา  พัฒนาจิตใจ  ใหผูเรียนเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม 
        2. เพ่ือใหผูเรียนไดประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนา เรียนรูการใชทักษะชีวิตและนําหลักธรรมไปใชใน
การดําเนินชีวิต 
 
 
 
 
 



 
3. เปาหมาย 
 3.1  ผลผลิต(Outputs)   

   นักเรียนโรงเรียนทาแรศึกษาไดเขารวมโครงการ อยางนอยรอยละ 90 ของจํานวนนักเรียนที่
เขารวมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมนําชีวิต พุทธ คริสตรวมใจเปน 1 เดียว 

3.2  ผลลัพธ(Outcomes)  
1)  ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมหลักที่ดีงามตาม

หลักธรรมทางศาสนา  
2)  ผูเรียนประพฤติ ปฏิบัติตามหลักธรรมศาสนา สามารถนําการใชทักษะชีวิตและความรูที่

ไดรับจากการเขารวมอบรมไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได 
 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1.เสนอโครงการ     พ.ค.2560  
นางสาวณัฐชลัยย  กงเพ็ชร 

กลุมสาระการเรียนรู       
สังคมศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

2.ประชุมปรึกษาวาง
แผนการปฏิบัติงาน 

    พ.ค.2560 

3.ดําเนินการตาม
โครงการ 
-กิจกรรมเขาคาย 

  
 

56,000 

 
 

4,000 

 
 

60,000 

มิ.ย.2560 

4.สรุปผลโครงการ     มิ.ย.2560 

รวมทงัสิน    60,000   
 
5. สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  1  พฤษภาคม  2560 – 30 มิถุนายน  2560 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 

1.  นักเรียนโรงเรียนทาแรศึกษาไดเขา
รวมโครงการ อยางนอยรอยละ 90 ของจํานวน
นักเรียนที่เขารวมโครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมนําชีวิต พุทธ คริสตรวมใจเปน ๑ เดียว 

 
- สอบถามนักเรียน 
- สังเกต 
- ผลการปฏิบัติ 

 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึก 
- แบบรายงานผล

การปฏิบัติ 
ผลลัพธ (Outcomes) 

1.  ผูเรียนมีความรู  ความเขาใจในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมหลักท่ีดีงามตาม
หลักธรรมทางศาสนา  
        2.  ผูเรียนประพฤติ  ปฏิบัติตาม

 
     -    สอบถามนักเรียน 
     -    สังเกต 
     -    ทดสอบ 
 

 
     - แบบสอบถาม 
     - แบบบันทึก 
     - แบบรายงานผล 
          การสอบ 



หลักธรรมศาสนา สามารถนําการใชทักษะชีวิต
และความรูที่ไดรับจากการเขารวมอบรมไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวันได 
 

 

 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนไดรับการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม มีความรูความเขาใจหลักธรรม โดยผานการฝกปฏิบัติ 
ขัดเกลา  พัฒนาจิตใจ  ใหผูเรียนเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม 
        2. ผูเรียนไดประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนา เรียนรูการใชทักษะชีวิตและนําหลักธรรมไปใชในการ
ดําเนินชีวิต 

 
 

ลงชื่อ            ผูเสนอโครงการ 
       (นางสาวณัฐชลัยย  กงเพ็ชร) 

            ตําแหนง ครูผูชวย 
 

ลงชื่อ                                ผูตรวจสอบโครงการ 
          (นายสุรพล  ศรีวรกุล) 

              หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ลงชื่อ                                 ผูเห็นชอบโครงการ 
                                          (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 

                รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 

ลงชื่อ                                  ผูอนุมัติโครงการ 
            (นายศุภชัย  สายเยน็) 

                                          ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาผูเรียน ปงบประมาณ 2560 
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
............................................................................................................................. ...................................... 

ชื่อโครงการ     อบรมเชิงปฏิบัติการการนําเสนอผลงานของนักเรียนโดยใช ICT  
สนองจุดเนน สพฐ.   ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะ
การคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย)  
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบ   นายอนุสรณ  จันทรคามคํา 
ระยะเวลาดําเนินงาน      1 ตุลาคม  2559  -  30  กันยายน  2560 
สถานที่ดําเนินงาน  โรงเรียนทาแรศึกษา 
ลักษณะของโครงการ.     ตอเนื่อง 
งบประมาณ   10,000   บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน  มีการใชเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมตาง
เขามาประกอบการเรียนการสอนมากข้ึน  โดยเฉพาะส่ือ ICT ดังนั้นจึงเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งที่ครูและ
นักเรียนตองใชนวัตกรรมเหลานี้ใหเปนและเกิดประโยชนสูงสุด  ดังนั้นการใชโปรแกรมเพาเวอรพอยทจีงเปน
อีกวิธีการหนึ่งซึ่งสามารถสนองตอการจัดการเรียนการสอนดังกลาวนี้ 
 
2.  วัตถุประสงค 
 - เพ่ือใหนักเรียนไดรับการฝกปฏิบัติจริง  ในการเรียนโดยการนําเสนองานผานโปรแกรมเพาเวอร
พอยต และโปรแกรมประยุกตอ่ืนๆ 
 
3.  เปาหมาย 
 3.1.  ผลผลิต  (Outputs) 
  นักเรียนที่เขาฝกอบรม  ไดรับความรูและฝกปฏิบัติจริงจนเกิดความชํานาญ  สามารถนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 3.2  ผลลัพธ  (Outcomes) 
  นักเรียนอยางนอย 100 คน ไดเขารับการอบรมและพัฒนาทักษะตามวัตถุประสงค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.  รายละเอียดกิจกรรมและคําช้ีแจงงบประมาณ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ คาตอบแทน คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

ขั้นเตรียมการ 
-ประสานงานกับวิทยากร 
-จัดเตรียมหองฝกอบรมให
เหมาะกับนักเรียน 

-จัดเตรียมเอกสารประกอบ 

ขั้นดําเนินการ 
-จัดกิจกรรมตามโครงการ 
ขั้นประเมินผล 

-สังเกตการณเขารวมกิจกรรม 

-ประเมินผลความสําเร็จ 

-สรุปและประเมินผล 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

พ.ย. 59 – 

ก.ย. 60 

 

 

 

 

นายอนุสรณ 
จันทรคามคํา 

รวม    10,000   

5. สถานท่ีดําเนินการ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ พ.ย. 59 – ก.ย. 60 
 
7.  การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (outputs) 

นักเรียนอยางนอย 100 คน ไดเขา
รับการอบรมและพัฒนาทักษะตาม
วัตถุประสงค 

 
-ประเมินจากการลงทะเบียนรับ
การอบรม 

 
-สมุดลงทะเบียนการฝกอบรม 

ผลลัพธ (outcomes) 

นักเรียนที่เขาฝกอบรม  ไดรับ
ความรูและฝกปฏิบัติจริงจนเกิด
ความชํานาญ  สามารถนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 

-ทดสอบความรู 
-สังเกตผลการปฏิบัติงาน 

 

แบบทดสอบ 

แบบสังเกต 

 
 
 
 



 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 -นักเรียนมีทักษะและใชประโยชนจากโปรแกรมเพาเวอรพอยต และโปรแกรมประยุกตอ่ืนๆ ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนและในชีวิตประจําวันได 
 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
       (นายอนุสรณ  จันทรคามคํา) 
 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
            (นายนุรักษ  บุญรวม) 

                                                          หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
   รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายศุภชัย  สายเย็น) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาผูเรียน ปงบประมาณ 2560 

ฝายกิจการนักเรียน 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

............................................................................................................................. ......................................... 
ชื่อโครงการ    สงเสริมประชาธิปไตย 
สนองจุดเนน สพฐ.   ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
หางไกลยาเสพติด)  
สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอที่  2 ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายประวัติ   คุณแสน 
ลักษณะโครงการ     ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน     โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน    1 พ.ย. 59 – 30 ก.ย. 60 
งบประมาณ  7,000 บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 
           ประเทศไทยเปนประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดย
มีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดที่ใชในการปกครองประเทศ โดยเนนใหทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกัน 
นักเรียนในโรงเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและนําเสนอผลงานตามความสามารถของตน 
 
2. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหนักเรียนมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกัน 
เพ่ือใหนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและนําเสนอผลงานตามความสามารถของตน 

 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

นักเรียนรอยละ 80 ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 

นักเรียนรอยละ 100 มีความรูความเขาใจในเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ สามารถแสดงออกในทางที่ 
ถูกตอง 

 3.3  ผลกระทบ (Impacts) 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 

งบประมาณ 
รวม 

งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 เลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน 

กิจกรรมท่ี 2 ขับข่ีปลอดภัย 
กิจกรรมท่ี 3 ประกวดหอง
สะอาด 

  3,000 

 

2,000 

2,000 

3,000 

 

2,000 

2,000 

1 ภาคเรียน 

 

2 ภาคเรียน 

2 ภาคเรียน 

นายประวัติ  
คุณแสน 

รวมทั้งสิ้น   7,000 7,000   

 
5. สถานที่ดําเนินการ 
 โรงเรียนทาแรศึกษา  
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
     1 พ.ย. 59 – 30 ก.ย.  60 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs)   
นักเรียนรอยละ 80  ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

นักเรียนรอยละ 80  ขับข่ีรถอยางปลอดภัย 
 

 

สังเกต   บันทึกพฤติกรรม
นักเรียน 

สังเกต  
 

 

แบบสอบถาม 

 

แบบสังเกต 

 

ผลลัพธ (Outcomes) 
นักเรียนรอยละ 100 มีความรูความเขาใจในเร่ือง
สิทธิ เสรีภาพ สามารถแสดงออกในทางท่ีถูกตอง 
 

 

บันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
สอบถาม 

 

แบบบันทึก  
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีอนามัยที่สมบูรณแข็งแรงอยูรวมกับสังคมดวยความ
สงบสุข 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
          (นายประวัติ   คุณแสน) 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
          (นายประวัติ   คุณแสน) 
  รก.รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นายนุรักษ  บุญรวม) 

                                                           รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
          (นายศุภชัย  สายเย็น) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



โครงการพัฒนาผูเรียน ปงบประมาณ 2560 
ฝายกิจการนักเรียน 

โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 
................................................................................................................... ................................................. 

ชื่อโครงการ      กิจกรรมวันไหวครู      
สนองจุดเนน สพฐ   ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
หางไกลยาเสพติด)  
สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอที่ 2  ปลูกฝงคุณธรรม  ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผูรับผิดชอบโครงการ     นายอติชาต  เหนือกลาง   
สถานที่ดําเนินงาน   โรงเรียนทาแรศึกษา      
ระยะเวลาดําเนินงาน     มิถุนายน 2560 
งบประมาณ     6,000  บาท. 

 
1.  หลักการและเหตุผล        
             การที่นักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตามวันสําคัญตางๆ  จะเปนการสรางจิตสํานึกท่ีดี และเห็น
คุณคาของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย  นอกจากนี้ยังทําใหนักเรียนเกิดความรัก  ความสามัคคี 
ตอกันและกันในโรงเรียน และยังเปนการประสานสัมพันธไมตรีอันดีตอชุมชนใกลเคียงอีกดวย  ดังนั้นจึงจําเปน
อยางยิ่งที่ทางโรงเรียนจะตองดําเนินการจัดกจิกรรมวันสําคัญตางๆ ใหกับนักเรียน เพื่อเปนการสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีใหมีตอเนื่องสืบไป 
 
2.  วัตถุประสงค 
             นักเรียนเห็นความสําคัญของกิจกรรมวันไหวครู และวันสําคัญตางๆ 
 
3.  เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
     ผลผลิต (Outputs)  (ระบุผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากดําเนินการเสร็จ) 
          1.  นักเรียนเห็นความสําคัญของกิจกรรม 

2.  นักเรียนใหความรวมมือและรวมอนุรักษ วัฒนธรรมประเพณีตามวันสําคัญตางๆ 
     ผลลัพธ  (Outcomes)  (ระบุผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากผลผลิต) 
  1.  นักเรียนมากกวารอยละ 85 เห็นความสําคัญของกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ 
                   ที่ทางโรงเรียนไดจัดขึ้น 
 2.  นักเรียนมากกวารอยละ 75  รวมกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ที่ทางโรงเรียนไดจัดขึ้น            
 
 
 
 
 
 
 



 
4.  การดําเนนิการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ คาตอบแทน คาใช
สอย 

คาวัสดุ 

ขั้นเตรียมการ 
-ประสานงานกับครูและ
นักเรียน 
-จัดเตรียมหองใหเหมาะกับ
นักเรียน 
-จัดเตรียมเอกสารประกอบ 
ขั้นดําเนินการ 
-จัดกิจกรรมตามโครงการ 
ขั้นประเมินผล 
-สังเกตการณเขารวม
กิจกรรม 
-ประเมินผลความสําเร็จ 
-สรุปและประเมินผล 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 60 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายอติชาต 
เหนือกลาง 

รวม    6,000   
 
 
5.  สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ   มิถุนายน 2560 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
  -  นักเรียนมากกวารอยละ 85  
เห็นความสําคัญของวันสําคัญตางๆ
ที่ทางโรงเรียนไดจัดขึ้น 
   -  นักเรียนมากกวารอยละ 75   
รวมกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ  
ที่ทางโรงเรียนไดจัดขึ้น   

- สังเกต สอบถามสํารวจ
ความคิดเห็น 
 

- สํารวจรายชื่อนักเรียนที่เขา
รวมกิจกรรม สังเกต
สอบถามความคิดเห็น 

- แบบสังเกต แบบสอบถาม 
ความคิดเห็น 
 

- แบบบันทึกนักเรียนที่รวม
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 



 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
    -  นักเรียนเห็นความสําคัญของกิจกรรมวันไหวครู  และวันสําคัญตางๆ 
    -  นักเรียนใหความรวมมือและรวมอนุรักษ วัฒนธรรมประเพณีตามวันสําคัญตางๆ 
 

 
ลงชื่อ     ผูเสนอโครงการ            

                 (นายอติชาต  เหนือกลาง) 
 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ            

                  (นายประวัติ  คุณแสน) 
  รก.รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 
 
ลงชื่อ     ผูเห็นชอบโครงการ            

                   (นายนุรักษ  บุญรวม) 
                                                  รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 

ลงชื่อ       ผูอนุมัติโครงการ 
   (นายศุภชัย  สายเย็น) 

                                                            ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาผูเรียน ปงบประมาณ 2560 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

............................................................................................................................. ....................................... 
ชื่อโครงการ   สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 3 3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
หางไกลยาเสพติด)  
สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอ 2 ปลูกฝงคุณธรรม  ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายสุรพล ศรีวรกุล 
สถานที่ดําเนินงาน   โรงเรียนทาแรศึกษา  
ระยะเวลา    พฤศจิกายน 59 –  กันยายน 60 
งบประมาณ    30,000 บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
เพ่ือสนับสนุนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ในสวนที่วาดวยเรื่องการพัฒนาคนไทยยุคใหมใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ที่พึงประสงค กับเพ่ือใหนักเรียนโรงเรียนทาแรศึกษา บรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดเนนดานคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551   
โรงเรียนทาแรศึกษาจึงจําเปนตองจัดใหมีโครงการนี้ขึ้น เพื่อเรงบมเพาะ ขัดเกลา และเสริมสรางคุณลักษณะ
ดังกลาวใหเกิดขึ้นแกนักเรียน นอกเหนือจากการชี้แนะอบรมภายในเวลาเรียนตามปกติ 
 
2.  วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 
 
3.  เปาหมายโครงการตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 

ผลผลิต (Outputs) 
1 นักเรียนรอยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคสูงขึ้น 
2 นักเรียนรอยละ 100 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 

 
ผลลัพธ (Outcomes) 

นักเรียนรอยละ 90 โรงเรียนทาแรศึกษา เปนคนดี เปนผูสุภาพเรียบรอย และสงางาม 
 

ผลกระทบ (Impacts)   
โรงเรียนมีชื่อเสียงที่ดี ไดรับการยอมรับจากชุมชน 

 
 
 



 
4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ ตอบแทน 
(คาวิทยากร) 

ใชสอย 
(เบี้ยเล้ียง/ที่
พัก/จางเหมา) 

วัสดุ 
 

1 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

แตงตั้งคณะทํางานสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียน
ทาแรศึกษา 
 
ประชุมคณะทํางานเพ่ือ 
วางแผน และกําหนด
รายละเอียดของกิจกรรม 
(กิจกรรมการอบรมคุณธรรม-
จริยธรรม, กิจกรรมนักเรียนดี
ศรีทาแรศึกษา, กิจกรรมสมุด
บันทึกความดี และกิจกรรม
เขาเงียบของนักเรียน
คาทอลิก) 
 
ดําเนินกิจกรรมตาม
รายละเอียด 

พ.ย. 59 
 
 
 

พ.ย. 59 – 
ธ.ค. 59 

 
 
 

 
 
 
 
 
มี.ค. 60– 
ก.ย.60 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

นายสุรพล 
ศรีวรกุล 

 
 
นายสุรพล 
ศรีวรกุล และ
คณะทํางานฯ 
 
 
 
 
 
 
 
คณะทํางานฯ 

รวม   30,000  
 
5.  สถานที่ดําเนินการ    โรงเรียนทาแรศึกษา ต.ทาแร อ.เมือง จ.สกลนคร 
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ   พฤศจิกายน 59 –  กันยายน 60 
 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึง
ประสงคสูงขึ้น 
2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสูตร 

สํารวจ 
สังเกต 
สัมภาษณ 

แบบสํารวจ 
แบบสัมภาษณ 

 
 
 
 
 



 
8.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูมีความประพฤติสุภาพเรียบรอย และสงางาม 
 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
            (นายสุรพล  ศรีวรกลุ) 

 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
            (นายสุรพล  ศรีวรกลุ) 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นางกรรณิกา  วิภาคะ)   
    รองผูอํานวยการโรงเรยีนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายศุภชัย  สายเย็น) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
โครงการพัฒนาผูเรียน ปงบประมาณ 2560 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

.............................................................................................................................. .................................. 
ชื่อโครงการ   สงเสริมกิจกรรมพัฒนาคณะลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนทาแรศึกษา 
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
หางไกลยาเสพติด)  
สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นายไสว วะสาร 
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเน่ือง 
สถานที่ดําเนินงาน  โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน  1 กรกฎาคม 2560, 25 พฤศจิกายน 2559, เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ 2560 
งบประมาณ   30,000   บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันกิจการลูกเสือเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป วาเปนกิจกรรมที่นํามาซึ่งความสามัคคี 
สงเสริมความเขาใจซึ่งกันและกัน กอใหเกิดมนุษยสัมพันธ การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เพ่ือใหไดปฏิบัติ
จริงตามสภาพแวดลอม ยอมถือวามีประโยชนอยางมากตอพัฒนาการดานตางๆของนักเรียน อันจะเปน
ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติสืบไป นอกจากนั้นยังสงเสรมิและสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตร
ใหสมบูรณยิ่งข้ึน อีกทั้งเปนการสนองนโยบายกรมสามัญศึกษาในแผนงานพัฒนากิจกรรมนักเรียนอยางแทจริง 
 
2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหลูกเสือ-เนตรนารีไดเสริมลักษณะ พัฒนาสติปญญา ความรูความสามารถ ตลอดจนไดเรียน
กิจกรรมครบหลักสูตรอยางสมบูรณ 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) ใหลูกเสือ-เนตรนารีไดเสริมลักษณะ พัฒนาสติปญญา ความรูความสามารถ 
ตลอดจนไดเรียนกิจกรรมครบหลักสูตรอยางสมบูรณ 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes)  

-เพ่ือนํากฎลูกเสือ-เนตรนารีการเดินทางไกลเขาคายพักแรม 
-เพ่ือใหไดทํากิจกรรมรวมกันเปนหมูคณะและแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกัน 
-เพ่ือทดสอบประเมินผลวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ                                                                             

 ผลกระทบ  - 
 
 
 
 



 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1วันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแหงชาติ 
 
กิจกรรมท่ี 2 
วันถวายราชสดุดี ร.6 
 
 
กิจกรรมท่ี 3  
เขาคายพักแรมและเดิน
ทางไกลลูกเสือเนตรนารี 

    
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 

1 
กรกฎาคม 

2560 
 

25 
พฤศจิกายน 

2559 
 

มกราคม-
กุมภาพันธ 

2560 

นายไสว  
วะสาร 

รวมทั้งสิ้น    30,000   
 
5. สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 พ.ย. 59 – 30 ก.ย. 60 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
ลูกเสือ-เนตรนารีไดเสริมลักษณะ พัฒนาสติปญญา 
ความรูความสามารถ ตลอดจนไดเรียนกิจกรรมครบ
หลักสูตรอยางสมบูรณ                                   

 
สังเกต 
ทดสอบ 

 
แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ (Outcomes) 
-เพ่ือนํากฎลูกเสือ-เนตรนารี มาปฏิบัติในการเดิน
ทางไกล  เขาคายพักแรม 
-เพ่ือใหไดทํากิจกรรมรวมกันเปนหมูคณะและ
แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน 
-เพ่ือทดสอบประเมินผลวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุน
ใหญ 
                                      

 
สังเกต 
ทดสอบ 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 
แบบสัมภาษณ 

 

 
 
 



 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1.  ใหลูกเสือ-เนตรนารีไดเสริมลักษณะ พัฒนาสติปญญา ความรูความสามารถ ตลอดจนไดเรียน 
กิจกรรมครบหลักสูตรอยางสมบูรณ 

2. นํากฎลูกเสือ-เนตรนารี มาใชในการเดินทางไกลเขาคายพักแรม ไดทํากิจกรรมรวมกันเปนหมูคณะ
และแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกัน 

 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
             (นายไสว วะสาร) 
 
 

ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
             (นายไสว วะสาร) 
   หัวหนางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นางกรรฺณิกา  วิภาคะ) 
    รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
             (นายศุภชัย  สายเย็น) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
โครงการพัฒนาผูเรียน ปงบประมาณ 2560 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

...................................................................................................................... ........................................ 
ชื่อโครงการ   ทัศนศึกษานอกสถานที่ 
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 2.6 ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับการ
สงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพ ดวยการแนะแนว และไดรับการพัฒนาความรูทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทํา
ในอนาคต)  
สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอที่ 6 พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นายไสว วะสาร 
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเน่ือง 
สถานที่ดําเนินงาน แหลงเรียนรูในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกลเคียง   
ระยะเวลาดําเนินงาน  พ.ย. 59 – มี.ค. 60 
งบประมาณ   100,000  บาท 

 
1.  หลักการและเหตุผล   
   การพานักเรียนไปทัศนศึกษายังแหลงเรียนรูตางๆ นอกเหนือไปจากการศึกษาเรียนรู ภาย ในชั้น
เรียนนั้น  ถือเปนการจัดประสบการณตรงใหแกผูเรียน เปนประโยชน และกอใหเกิดผลการเรียนรูตาม
มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ทั้งยังเปนการสนองนโยบายกระตุน
เศรษฐกิจของรฐัอีกทางหน่ึง 
 
2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

2.  เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสไดเดินทางทัศนศึกษา ไดรับประสบการณ  และเกิดการเรียนรูอยาง 
อยางสนุกสนานเพลิดเพลิน เปดโลกทัศนใหกวางไกลมากย่ิงขึ้น 
 
3. เปาหมาย 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 -  6  โรงเรียนทาแรศึกษา  จํานวน 521 คน  ไดไป                
ทัศนศึกษายังแหลงเรียนรูตางๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 
  
ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
1. ศึกษาระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
2. ประชาสัมพันธโครงการใหนักเรียนทราบ 
3. ติดตอประสานงานกับแหลงเรียนรูเพ่ือขอทราบ 
 รายละเอียดรับการบริการ 
4. เสนอโครงการฯ  เพื่อขอความเห็นชอบ  
   และขออนุมัติ 
5. จัดทํากําหนดการการเดินทางทัศนศึกษา 
6. ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา 
   นอกสถานศึกษา 
7. ขออนุญาตผูปกครองนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
พ.ย. 59 – 
มี.ค. 60 

  
นายไสว วะสาร 
 
 
 
 
 

2. ขั้นดําเนินการ 
1. แจงกําหนดการการทัศนศึกษาประสานงาน 
   กับหนวยงาน และสถานท่ีจะไปทัศนศึกษา 
2. ประชุมชี้แจงนักเรียนและนัดหมายการเดินทาง    
3. เดินทางและทัศนศึกษาตามกําหนดการ 

 
 
 
พ.ย. 59 – 
มี.ค. 60 

 
 

100,000 
 

 
 

ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น 
 
 
 
 

 
3. ขั้นสรุปผล  
1.  สังเกตและสัมภาษณนักเรียนผูเขารวม 
     การทัศนศึกษา 
2.  ตรวจบันทึกรายงานการทัศนศึกษา 
3.  บันทึกสรุปผลโครงการ ฯ  เสนอผูบริหาร
สถานศึกษา 
4.  รายงานผลการพานักเรียนออกไปนอก
สถานศึกษา      

 
 
 
 
 
 
พ.ย. 58– 
มี.ค. 59 

  
 
 
 
นายไสว  วะสาร 
ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น 
 

 
5.  ระยะเวลาดําเนินการ          พ.ย. 2559 – มี.ค. 2560 
 

6.  สถานที่ดําเนินการ  แหลงเรียนรูในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกลเคียง 
 
 
 
 



 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
เพ่ือใหนักเรียนมีโอกาสไดเดินทางทัศนศึกษา ไดรับ
ประสบการณ  และเกิดการเรียนรูออยางสนุกสนาน
เพลิดเพลิน เปดโลกทัศนใหกวางไกลมากยิ่งข้ึน        

 
สังเกต 
ทดสอบ 

 
แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ (Outcomes) 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 -  6  
โรงเรียนทาแรศึกษา  จํานวน 521 คน  ไดไป
ทัศนศึกษายังแหลงเรียนรูตางๆ                          

 
สังเกต 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ 

     
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ   

 1.  นักเรียนมีความสมานสามัคคีในหมูคณะ  
           2.   นักเรียนมีความสนใจใฝรู ใฝเรียนเพิ่มมากข้ึน     
 
 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
               (นายไสว วะสาร) 
     หัวหนางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
               (นายไสว วะสาร) 
     หัวหนางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
   รองผูอาํนวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
            (นายศุภชัย  สายเยน็) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 

 
 
 



 
โครงการพัฒนาผูเรียน ปงบประมาณ 2560 

ฝายวิชาการ 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

........................................................................................................................ ...................................... 
ชื่อโครงการ   สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
สนองจุดเนน สพฐ.   ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (ขอ 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะ
การคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย)  
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่  1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางชุติมา  ลายทอง 
ลักษณะโครงการ   ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน   โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน     1  ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน  2560 
งบประมาณ    50,000 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไดมีนโยบาย 
สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของนักเรียน  โดยจัดใหมีการแขงขันทางดานความรูความสามารถและทักษะ
ตางๆ  ใหนักเรียนไดแสดงออกในเชิงวิชาการ รวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนใหอยูในระดับที่สูงขึ้น  
โรงเรียนจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของโครงการน้ี  
 
2. วัตถุประสงค  

1.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  
2.  เพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 
3.  เพ่ือเพ่ิมทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

ของผูเรียน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

       1.  นักเรียนเขารวมโครงการรอยละ  80 
        2.  นักเรียนเขารวมโครงการแขงขันความเปนเลิศทางวิชาการรอยละ 50 

 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
                    1  นักเรียนที่เขารวมโครงการมีความรูเพิ่มมากข้ึน 
        2.  นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
                   3.  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานวิชาการไดรับการสงเสริมตามศักยภาพ 
 
 
 
 
 



 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

-นํานักเรียนเขารวมแขงขันใน
กิจกรรมวิชาการ 
-ศึกษาดูงานตามแหลง
ประกอบการ หรือสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน 

        
 
50,000 
 

  
 
นางชุติมา   

ลายทอง 

รวมทั้งสิ้น    50,000   
 
5. สถานที่ดําเนินการ : โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ   1  ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน  2560 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 

1. นักเรียน   เขารวมโครงการรอยละ  80 
        2.  นักเรียนเขารวมโครงการแขงขันความ
เปนเลิศทางวิชาการรอยละ 50  
 

 
      -   สอบถาม 
      - สังเกต 
      - ผลการอบรม 

 
      - แบบสอบถาม 
      - แบบบันทึก 
      - แบบรายงานผล 
          การอบรม 

ผลลัพธ (Outcomes) 
       1.  นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
       2.  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดาน
วิชาการไดรับการสงเสริมตามศักยภาพ 
 

 
      -   ทดสอบ 
      -   สังเกต 
 
       

 
      - แบบทดสอบ 
      - แบบบันทึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนที่เขารวมโครงการมีความรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 95   
2. ทุกกลุมสาระมีนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนกลุมสาระแขงขันความเปนเลิศ 
    ทางวิชาการกลุมสาระตางๆ   เปนตัวแทนเขาแขงขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตอไป 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 

                                                                          (นางชุติมา  ลายทอง) 
                     
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
           (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
   รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
   รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
            (นายศุภชัย  สายเยน็) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
โครงการพัฒนาผูเรียน ปงบประมาณ 2560 

ฝายวิชาการ 
โรงเรียนทาแรศึกษา  สพม. เขต 23 

............................................................................................................................. ..................................... 
ชื่อโครงการ   การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 
สนองจุดเนน สพฐ.  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ( ขอ 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะ
การคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย)  
สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอที่  1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ   วาที่รอยตรีหญิงภัคจิรา  วงศสมศรี 
ลักษณะโครงการ   ตอเนื่อง 
สถานที่ดําเนินงาน   โรงเรียนทาแรศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินงาน  1  ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน  2560 
งบประมาณ    20,000  บาท 

 
1.หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในแตละปการศึกษา  ผูเรียนไดรับมอบหมายใหจัดทําผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน ใน 
รายวิชาตางๆ  ที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถทางปญญาและทักษะของนักเรียนที่เกิดจากการบูรณาการความ
ความรู  ความคิด  ทั้งคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดวิจารณญาณและคิดสรางสรรค    และผลิตเปนผลงานที่
หลากหลายของผูเรียน  แตการใชประโยชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ยังไมมากพอ  ดังนั้นเพื่อใหการใช
ประโยชนจากผลงานเหลานี้ในการเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน  เพื่อใหผูคิดสรางสรรคเกิดความ
ภาคภูมิใจและผูศึกษาไดรับความรู  กลุมงานวิชาการจึงไดจัดกิจกรรมแสดงผลงานขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักเรียนไดนําผลผลิตที่เกิดจาการเรียนรูมาจัดแสดง 
2. เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน 
3. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานใหมที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
4. เพ่ือใหเจาของผลงานท่ีมีคุณภาพเกิดความภาคภูมิใจ 

 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
                        1.  นักเรียนทุกคนนําผลงานที่เปนผลผลิตจากการเรียนรูมาจัดแสดง 

                 2.  นักเรียนทุกคนรวมชมนิทรรศการผลงานนักเรียน 
 
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
                           ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาการศึกษาผลงานงานกลุมอ่ืนๆ 
 
 
 
 



 
4. การดําเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรม  
1. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
นักเรียน  8  กลุมสาระ 
2.การประกวดรองเพลงของ
นักเรียน 

    
   20,000 
 

 
ก.พ. 2560 

 
วาทีรอยตรีหญิง
ภัคจิรา  วงศ

สมศรี 

รวมทั้งสิ้น     20,000   
 
5. สถานที่ดําเนินการ : โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ : เดือนกุมภาพันธ 2560  ( ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559) 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช 
ผลผลิต (Outputs) 
   1.นักเรียนทุกคนนําผลงานที่เปนผลผลิตจากการ
เรียนรูมาจัดแสดง 
   2.นักเรียนทุกคนรวมชมนิทรรศการผลงาน
นักเรียน 
 

 
-สอบถาม 
-สังเกต 
-ผลการปฏิบัติงาน 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบบันทึก 
-แบบรายงานผล 
 การปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ (Outcomes) 
     ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการศึกษา
ผลงานงานกลุมอ่ืนๆ 

      
-สอบถาม 
-สังเกต 
-ผลการปฏิบัติงาน 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบบันทึก 
-แบบรายงานผล 
 การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1.  นักเรียนรอยละ 95  เกิดทักษะการคิดสรางสรรค 
2.  นักเรียนรอยละ 95  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานวิชาการ 
3.  นักเรียนรอยละ 95 มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
4.  นักเรียนรอยละ 95  มีความพึงพอใจประสบการณในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 

 
 

   ลงชื่อ วาท่ี ร.ต.(หญิง)            ผูเสนอโครงการ 
                                                                             ( ภัคจิรา  วงศสมศรี ) 

                        
ลงชื่อ    ผูตรวจสอบโครงการ 
           (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
   รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
   รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
             (นายศุภชัย  สายเย็น) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
ประจําปงบประมาณ  2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนประจําปงบประมาณ  2560 
โรงเรยีนทาแรศึกษา  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 316 คน คนละ 3,500 บาท     รวม 1,106,000 บาท 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 205 คน คนละ 3,800 บาท  รวม    779,000 บาท 

งวดท่ี  1/2560 (ภาคเรียนท่ี 2/2559) จํานวน     942,500  บาท 
งวดท่ี  2/2560 (ภาคเรียนท่ี 1/2560) จํานวน     942,500  บาท 
รวมเงินอุดหนุนรายหัวที่ไดรับจัดสรร จํานวน  1,885,000  บาท 

 
รายการรับภาคเรียนที่ 2/2559 
1.  เงินอุดหนุนรายหัว 
 1.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  553,000  บาท      
 1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน   389,500  บาท      
2.  เงินบริจาค     จํานวน         -   บาท 
    รวมทั้งส้ิน จํานวน  942,500 บาท 
รายจายภาคเรียนที่  2/2559 
 1.  คาจางลูกจางชั่วคราว                      จํานวน                 66,750 บาท 
 2.  งบวิชาการ    จํานวน     525,450 บาท 
 3.  งบบริหาร    จํานวน      262,725 บาท 
 4.  งบสํารองจาย    จํานวน       87,575 บาท 
    รวมทั้งส้ิน จํานวน     942,500 บาท 
 
รายการรับภาคเรียนที่ 1/2560 
1.  เงินอุดหนุนรายหัว 
 1.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  553,000  บาท      
 1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน   389,500  บาท      
2.  เงินบริจาค     จํานวน         -   บาท 
    รวมทั้งส้ิน จํานวน  942,500 บาท 
รายจายภาคเรียนที่  1/2560 
 1.  คาจางลูกจางชั่วคราว                      จํานวน                 66,750 บาท 
 2.  งบวิชาการ    จํานวน     525,450 บาท 
 3.  งบบริหาร    จํานวน      262,725 บาท 
 4.  งบสํารองจาย    จํานวน       87,575 บาท 
    รวมทั้งส้ิน จํานวน     942,500 บาท 
 

 
 
 



 
ประมาณการรายรับ-รายจายเงินอุดหนุนรายหัว ประจําปงบประมาณ  2560 

โรงเรยีนทาแรศึกษา  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 

 1.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คนละ  3,500  บาท  จํานวน  316  คน   1,106,000 บาท 
 1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ  3,800  บาท  จํานวน  205  คน      779,000 บาท 
   รวมงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรทั้งสิ้น จํานวน          1,885,000 บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ประมาณการรายจายตามแผนการใชจายงบประมาณเงินอดุหนุนรายหัว 
โรงเรยีนทาแรศึกษา  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

 
 1.  คาจางลูกจางช่ัวคราว    จํานวน    133,500  บาท 
 2.  งบวิชาการ (รอยละ 60)   จํานวน  1,050,900  บาท 
 3.  งบบริหาร (รอยละ 30)   จํานวน    525,450  บาท 
 4.  งบสํารองจาย (รอยละ 10)   จํานวน    175,150  บาท 
   รวมงบประมาณรายจายท้ังสิ้น จํานวน 1,885,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณประจําป  2560 
ครั้งที่  1/2559 

วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2559 
ณ  หองประชุมเล็ก โรงเรียนทาแรศึกษา 

------------------------------------------------------------- 
 
ผูเขารวมประชุม 
 1.  นายศุภชัย  สายเย็น   ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 2.  นางกรรณิกา  วิภาคะ    รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 3.  นายวรพิศ  อินธิราช   หัวหนาฝายบริหารงานวิชาการ 
 4.  นายสุรพล  ศรีวรกุล           หัวหนาฝายบริหารงานบุคคล 
 5.  นายประวัติ  คุณแสน   หัวหนาฝายกิจการนักเรียน    
 6.  นายนุรักษ  บุญรวม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
 7.  นายไสว  วะสาร   หัวหนางานกิจกรรมพัฒนานาผูเรียน 

8.  นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ    หัวหนากลุมสาระภาษาตางประเทศ 
 9.  นางอรอนงค  จามนอยพรหม  หัวหนากลุมสาระวิทยาศาสตร 
 10.  นางพรนิษา  ศิริบุรี   หัวหนากลุมสาระศิลปศึกษา 
 11. นางชุติมา  ลายทอง   หัวหนากลุมสาระภาษาไทย 
 12. นางขนิษฐา  ศรีวรกุล   หัวหนากลุมสาระคณติศาสตร 
 13. นางปนัดดา  ภัทรวงศวิสตูร  เจาหนาที่งานการเงิน 
 14. นางสาวชบาไพร  มนตอินทร  เจาหนาที่พัสดุ 
                
เริ่มประชุมเวลา  14.00 น 
 เมื่อที่ประชุมพรอมแลวประธานไดกลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ 
 1.1  ในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวประจําป 2560 ตามการรายงานจํานวนนักเรียน 
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 โรงเรียนทาแรศึกษาจะไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนทั้งสิ้น  1,885,000  บาท  จะตอง
กันเงินจัดจางลูกจางชั่วคราวไวกอน แลวจึงนํามาจัดสรรตามโครงการใหเปนไปตามหลักเกณฑการใชจาย
งบประมาณงบเงินอุดหนุน 
 1.2  ในการจัดสรรงบประมาณน้ันใหจัดสรรตลอดปและกระจายเม็ดเงินลงในโครงการตางๆที่จําเปน
ทุกโครงการที่เห็นวาสงผลถึงเด็กนักเรียนใหมากท่ีสุด 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
  - 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
 3.1  ประธานใหคณะทํางานศึกษาเอกสารประมาณการรายรับรายจายและรายชื่อกิจกรรม/งาน
โครงการตางๆท่ีเสนอวาครบถวนครอบคลุมทุกกลุมงานหรือยัง บางทีโครงการท่ีเห็นวาตองพัฒนาปรับปรุง
เรงดวนใหดําเนินการดวย 
 3.2  ในการจัดสรรงบประมาณท่ีเหลือจากการกันเงินคาจางลูกจางชั่วคราวแลวแลวใหจัดสรรเปนไป
ตามสัดสวนดังน้ี 
 1.  งบวิชาการ (รอยละ 60)  
 2.  งบบริหาร  (รอยละ 30)   
 3.  งบสํารองจาย (รอยละ 10)  
ระเบยีบวาระท่ี 4 เสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1  งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวที่คาดวาจะไดรับจัดสรรในป 2560 เปนเงินทั้งสิ้น  1,885,000  
บาท  กันไวเปนคาจางลูกจางชั่วคราว  133,500 บาท  คงเหลือไวบริหารในงานโครงการตางๆจํานวน  
1,751,500  บาท  โดยแยกสัดสวนดังน้ี 
 1.  คาจางลูกจางชั่วคราว    จํานวน    133,500  บาท 
 3.  งบวิชาการ (รอยละ 60)   จํานวน  1,050,900  บาท 
 4.  งบบริหาร  (รอยละ 30)   จํานวน    525,450  บาท 
 5.  งบสํารองจาย (รอยละ 10)   จํานวน    175,150  บาท 
   รวมงบประมาณรายจายท้ังสิ้น จํานวน 1,885,000  บาท 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืนๆ 
 5.1  มอบหมายหนาท่ีใหฝายแผนงานและงบประมาณรวบรวมจัดทํารูปเลมตนฉบับ 1 ชุดใหเสร็จ  
แลวดําเนินการถายเอกสารจํานวน  10  เลมเพื่อมอบใหแตละฝาย ฝายละ 1 เลม งานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 1 เลม ฝายบริหาร  2  เลม  เพื่อใชเปนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 และสง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จํานวน  1  เลม 
 5.2  เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา ขออนุญาตใชงบประมาณตามที่คณะกรรมการพิจารณา 
 
เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
  

(นายนุรักษ  บุญรวม)                (นางกรรณิกา  วิภาคะ) 
               ตําแหนง  คร ู                   ตําแหนง  รองผูอํานวยการโรงเรียน 
      ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายศุภชัย  สายเย็น) 
ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
ผูรับรองรายงานการประชุม 

24  พฤศจิกายน  2559 

 



การใหความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติการประจําป  2560 

โรงเรยีนทาแรศึกษา  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนทาแรศึกษา  ครั้งที่   1/2559   
ลงวันที่ 20 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2559 ไดพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําป  2560  ของโรงเรียนแลวดังนี้ 
 
(1)  เห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  จํานวน  1,885,000  บาท  ดังนี้ 
 1.1  คาจางลูกจางชั่วคราว   จํานวน  133,500  บาท 
 1.3  งบดําเนินงานตามโครงการ   จํานวน          1,751,500  บาท 
  โดยงบประมาณดานโครงการตางๆจัดสรรตามอัตราสวน ดังนี้ (60 : 30 : 10) 
  1.3.1  งบวิชาการ         (รอยละ 60) จํานวน         1,050,900  บาท 
  1.3.2  งบบริหาร          (รอยละ 30) จํานวน   525,450  บาท 
  1.3.3  งบสํารองจาย     (รอยละ 10) จํานวน  175,150  บาท 
   รวมงบประมาณรายจายท้ังสิ้น จํานวน         1,885,000  บาท 
 
(2)  เห็นชอบในการจัดสรรงบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 472,830 บาท 
(3)  เหน็ชอบใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป  2560  ของโรงเรียนได 
(4)  เห็นชอบใหนําเงินเหลือจายจากคาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียนในปที่ผานมา นํามาใชใน 
      กิจกรรมพัฒนาผูเรียนได 
 
 
                    ลงชื่อ 
                                                                                     (นายประจวบ    บรรจงศิลป) 
                                                                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                                                                           โรงเรียนทาแรศึกษา 
                                                                                          ……………………………….. 

ลงชื่อ 
                  (นายศุภชัย  สายเยน็) 
               ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
       เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                      โรงเรียนทาแรศึกษา 
                     ……………………………… 
 
 
 
 
 



ชาย หญิง รวม เงินอุดหนุนรายหัว/ปี รวมเงิน หมายเหตุ
มัธยมศึกษาตอนต้น 159 157 316 3,500                   1,106,000      

มัธยมศึกษาตอนปลาย 63 142 205 3,800                   779,000        
1,885,000     

84,000          
49,500          

133,500       

1,751,500     

60% 1,050,900      
30% 525,450        
10% 175,150        
รวม 1,751,500     

ชาย หญิง รวม เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ปี รวมเงิน รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น 159 157 316 880                      278,080        

มัธยมศึกษาตอนปลาย 63 142 205 950                      194,750        
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440,280 

356,000            

78,000             

49,500             

127,500            

762,900            

6,000               

100,000            

381,450            

127,150            

1,271,500         

งปม 59

472,830       

งบสํารองจ่าย

คงเหลือเงินจัดสรร
แบ่งสัดส่วนตามลักษณะของงบประมาณท่ีจัดสรรดังน้ี

1.  อปพร. + คนสวน         (เดือนละ 7,000 บาท) X 12 เดือน
2.  แม่บ้าน                     (เดือนละ 5,500 บาท) X 9 เดือน

1,271,500         

1,071,000         

684,000            

1,755,000         

250,000            

ประมาณการงบประมาณปี 2560

งบวิชาการ

รวม

งบบริหาร

ข้อมูลจํานวนนักเรียน  วันท่ี  10  มิถุนายน  2559

งบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับปีงบประมาณ 2560

กันเงินสําหรับจัดจ้าง



มาตรฐานที่
ข้อที่

1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป
1.1 จัดซือวัสดุสํานักงานกลุ่มบริหารทัวไป 60,000         นางรุ่งอรุณ ถําวาปี 2/2.4
1.2 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 20,000         น.ส.จารุวรรณ ศรีชนกมาตา 2/3
1.3 ประสานความร่วมมือกับชุมชน 3,000           นางรุ่งอรุณ ถําวาปี 2/3
1.4 จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด 30,000         นายไสว วะสาร 2/2.4
1.5 งานปรับปรุงและซ่อมแซม 100,000       นายไสว วะสาร 2/2.4
1.6 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ทําความสะอาด 30,000         นายไสว วะสาร 2/2.4
1.7 พัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดภูมิทัศน์ 10,000         นายธนะศักดิ์ ขอบไชยแสง 2/2.4
1.8 นิเทศภายในฝ่ายบริหารท่ัวไป -              นายวรพิศ อินธิราช 2/4
1.9 ชุมนุมศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า -              นายวรพิศ อินธิราช 2/3
1.10 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 5,000           นายวรพิศ อินธิราช 2/3
1.11 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของ -              นายศุภชัย สายเย็น 2/4

สถานศึกษา
รวมงบประมาณฝ่ายบริหารทัวไป 258,000      

2 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
2.1 พัฒนาบุคลากร 85,950         นายสุรพล  ศรีวรกุล 2/2.2
2.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ดูงาน) 10,000         นายสุรพล ศรีวรกุล 2/2.2
2.3 จัดซื้อวัสดุกลุ่มงานบุคคล 20,000         นางพรนิษา ศิริบุรี 2/2.4

รวมงบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคคล 115,950      
3 ฝ่ายกิจการนักเรียน

3.1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 25,000         นายประวัติ คุณแสน 1/1.2(1)
3.2 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สํานักงานกิจการนักเรียน 10,000         นายประวัติ คุณแสน 2/2.4
3.3 โรงเรียนดีศรีตําบล นายประวัติ คุณแสน 1 /1.2(1)
3.4 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 27,500         นางขนิษฐา ศรีวรกุล 1/1.2(4)
3.5 จัดกิจกรรมในวันสําคัญ 12,000         นางขนิษฐา ศรีวรกุล 1/1.2(2)
3.6 พัฒนาปรับปรุงระบบ ICT ห้องแนะแนว 10,000         น.ส.กรรณิกา พันธุรักษ์ 2/2.4
3.7 จัดหาสื่อวัสดุ-ครุภัณฑ์ห้องแนะแนว 10,000         น.ส.กรรณิกา พันธุรักษ์ 2/2.4
3.8 แนะแนวศึกษาต่อ 3,000           น.ส.กรรณิกา พันธุรักษ์ 1/6
3.9 แนะแนวสานฝันแบ่งปันความรู้ -              น.ส.กรรณิกา พันธุรักษ์ 1/6
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งบพัฒนาผู้เรียนเงินอุดหนุน
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
ท่ี

งบประมาณ 1 ปี

รายช่ือโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560

ชื่อโครงการ



มาตรฐานที่
ข้อที่

3.10 โรงเรียนปลอดสิ่งเสพติด 10,000         นายอาภัณตรา แสงวงศ์ 1/1.2(4)
3.11 ส่งเสริมและป้องกันความประพฤติของนักเรียนด้าน 5,000           นายอติชาติ เหนือกลาง 1/1.2(1)

การแต่งกาย
3.12 ใจถึงใจ (ใจครูถึงผู้ปกครอง) 4,000           2/3

รวมงบประมาณฝ่ายกิจการนักเรียน 116,500      
4 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

4.1 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 5,000           นายนุรักษ์  บุญร่วม 2/1
4.2 บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 10,000         น.ส.ชบาไพร  มนต์อินทร์ 2/1
4.3 บริหารการเงินและการบัญชี 20,000         นางปนัดดา ภัทรวงศ์วิสูตร 2/1
4.4 กํากับติดตามการดําเนินงานโครงการ -              นายนุรักษ์  บุญร่วม 2/4

รวมงบประมาณฝ่ายแผนและงบประมาณ 35,000        
รวมงบบริหาร 4 กลุ่มงาน 525,450      

5 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
5.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียน 12,000         นางชุติมา ลายทอง 2/2.1
5.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนศึกษา 30,500         นายวรพิศ อินธิราช 2/2.4
5.3 จัดซื้อวัสดุกลุ่มงานบริหารวิชาการ 30,000         นางชุติมา ลายทอง 2/2.4
5.4 ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องประกันคุณภาพภายใน 5,000           นางจิรัชญา บุญศรี 4
5.5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 5,000           นางจิรัชญา บุญศรี 4
5.6 จัดทําข้อสอบประจําปี 101,700       นางวันวิสา ไชยตะมาตย์ 3/3
5.7 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 5,000           นางมิตรทญา เลณะสวัสดิ์ 1/1.1(1)
5.8 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในและนอกโรงเรียน 1,000           นางมิตรทญา เลณะสวัสดิ์ 2/2.4
5.9 พัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 40,000         นางมิตรทญา เลณะสวัสดิ์ 2/2.4
5.10 ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด 50,000         นางมิตรทญา เลณะสวัสดิ์ 2/2.4
5.11 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ส่งเสริมอาชีพ 10,000         นางจิรัชญา บุญศรี 1/1.1(6)
5.12 รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ปีท่ี 4 5,000           น.ส.ณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร 2/4
5.13 วันปัจฉิมนิเทศ 13,700         1/1.2(1)
5.14 พัฒนางานทะเบียนวัดผล 30,000         นางณัฏฐมน  วงศ์วันดี 1/1.1(4)
5.15 ปฐมนิเทศ (รับน้องใหม่) 10,000         น.ส.พวงทอง ศรีประภา 1/1.2(1)
5.16 จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์สํานักงานฝ่ายวิชาการ 40,000         น.ส.ณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร 2/2.4
5.17 นิเทศภายใน 1,000           นางวันวิสา ไชยตะมาตย์ 2/4

รวมงบประมาณฝ่ายบริหารงานวิชาการ 389,900      
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ผู้รับผิดชอบ



มาตรฐานที่
ข้อที่

6 โครงการแยกตามกลุมสาระ
6.1 ภาษาไทย

6.1.1 ส่งเสริมทักษะภาษาไทย 20,000         น.ส.จารุวรรณ ศรีชนกมาตา 1/1.1(2)
6.1.2 พัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5,000           นางชุติมา ลายทอง 1/1.1(5)
6.1.3 จัดซื้อวัสดุและสื่อการสอนวิชาภาษาไทย 10,000         นางรัตนากรณ์ รักษา 2/2.4
6.1.4 ผลิตเอกสารประกอบนวัตกรรมและจัดซื้ออุปกรณ์ฯ 20,000         ว่าท่ีร.ต.หญิงภัคจิรา วงศ์สมศรี 2/2.4

รวม 55,000        
6.2 คณิตศาสตร์

6.2.1 พัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ 30,000         นางปนัดดดา ภัทรวงศ์วิสูตร 1/1.1(1)
6.2.2 ส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 10,000         น.ส.บุญยงค์ ตาลวิลาส 1/1.1(5)

รวม 40,000        
6.3 วิทยาศาสตร์

6.3.1 พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 10,000         นางอรอนงค์ จามน้อยพรหม 1/1.1(5)
6.3.2 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 70,500         นางอรอนงค์ จามน้อยพรหม 2/1
6.3.3 1 อาชีพ 1 ผลิตถัณฑ์สู่วิถีชีวิตพอเพียงจากมูลไส้เดือน 70,000         นางอรอนงค์ จามน้อยพรหม 1/1.1(6)
6.3.4 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 20,000         นางวันวิสา ไชยตะมาตย์ 1/1.1(2)
6.3.5 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์และสารเคมี 60,000         นางรุ่งอรุณ ถําวาปี 2/2.4
6.3.6 กิจกรรมแข่งขันจรวดขวดนํ้า 15,000         น.ส.ชบาไพร มนต์อินทร์ 1/1.1(2)

รวม 245,500      
6.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6.4.1 ร่วมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 5,000           น.ส.ณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร 1/1.2(1)
6.4.2 พัฒนาสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา 10,000         นายสุรพล  ศรีวรกุล 2/2.4
6.4.3 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องจริยธรรม 10,000         น.ส.ณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร 2/2.4
6.4.4 นิเทศภายในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 1,000           นายสุรพล ศรีวรกุล 2/4
6.4.5 พัฒนาห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา 7,000           นายวรพิศ อินธิราช 2/2.4

รวม 33,000        
6.5 สุขศึกษาและพลศึกษา

6.5.1 พัฒนาการเรียนการสอนและจัดหาสื่อพลศึกษา 30,000         นายประวัติ คุณแสน 2/2.4
6.5.2 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 40,000         นายประวัติ คุณแสน 1/1.2(4)

รวม 70,000        
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งบพัฒนาผู้เรียน
ชื่อโครงการ

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
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มาตรฐานที่
ข้อที่

6.6 ศิลปศึกษา
6.6.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนสาระศิลปศึกษา 30,000         นางพรนิษา ศิริบุรี 2/2.4
6.6.2 จัดซื้อเครื่องดนตรีสากลและปรับปรุงห้องดนตรี 70,000         นายธนะศักดิ์ ขอบไชยแสง 2/2.4

รวม 100,000      
6.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

6.7.1 พัฒนาและส่งเสริมการเรียนวิชาการงานอาชีพ 40,000         นาบนุรักษ์ บุญร่วม 2/2.4
6.7.2 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 20,000         นายอนุสรณ์ จันทร์คามคํา 2/2.3
6.7.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการและซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ 20,000         นายอนุสรณ์ จันทร์คามคํา 1/1.1(3)

รวม 80,000        
6.8 ภาษาอังกฤษ

6.8.1 ภาษาอังกฤษวันละคํา 500             น.ส.กรรณิกา พันธุรักษ์ 1/1.1(1)
6.8.2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน           2,000           น.ส.จิราพรรณ ดวงชาทม 1/1.1(1)
6.8.3 กิจกรรมวันคริสต์มาส 5,000           น.ส.จิราพรรณ ดวงชาทม 3/1-2
6.8.4 จัดซื้อวัสดุและสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 10,000         น.ส.กรรณิกา พันธุรักษ์ 2/2.4
6.8.5 ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางภาษา 20,000         น.ส.พิชญาภา อินธิแสง 2/2.4

รวม 37,500        
รวมงบประมาณบริหารวิชาการ 1,050,900    
(ฝ่ายวิชาการ + กลุ่มสาระทัง 8)

หน้า 315
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มาตรฐานที่
ข้อที่

7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งบรวม 472,830 บาท)
7.1 To Be Number 1 63,830        นายอาภัณตรา แสงวงศ์ 1/1.2(1)(4)
7.2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 60,000        นางกรรณิกา วิภาคะ 1/1.1(4)
7.3 ส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 26,000        นางจิรัชญา บุญศรี 1/1.1(5)
7.4 ส่งเสริมทักษะความรู้ด้านศิลปะ ดนตรี 10,000        นายธนะศักดิ์ ขอบไชยแสง 3/1
7.5 เสริมสร้างคุณธรรมนําชีวิตพุทธ-คริสต์รวมใจเป็นหน่ึงเดียว 60,000        นส.ณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร 1/1.1(1)
7.6 อบรมเชิงปฏิบัติการนําเสนอผลงานโดยใช้ ICT 10,000        นายอนุสรณ์ จันทร์คามคํา 1/1.1(3)
7.7 ส่งเสริมประชาธิปไตย 7,000          นายประวัติ คุณแสน 1/1.2(1)
7.8 วันไหว้ครู 6,000          นายอติชาติ เหนือกลาง 1/1.2(1)
7.9 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 30,000        นายสุรพล  ศรีวรกุล 1/1.2(1)
7.10 ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 30,000        นายไสว วะสาร 1/1.2(1)
7.11 ทัศนศึกษานอกสถานท่ีของนักเรียนช้ัน ม.1- ม.6 100,000      นายไสว วะสาร 1/1.2(6)
7.12 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน 50,000        นางชุติมา ลายทอง 2/2.1
7.13 จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน 20,000        3/1

รวมทงหมด 472,830   

เงินอุดหนุนรายหัวทีคาดว่าจะได้รับ 1,885,000  
กันเงินสําหรับจ้างลูกจ้างชัวคราว 133,500    
คงเหลือเงินจัดสรรตามโครงการ 1,751,500 
แบ่งเป็นงบวิชาการ  60 % 1,050,900  
งบบริหาร  30 % 525,450    
งบสํารองจ่าย  10 % 175,150    
รวม 1,751,500 

งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 472,830
รวมเงินอุดหนุน + กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2,357,830

หน้า 316 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเด็น
ยุทธศาสตร  

การพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใน
ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  

การเพิ่มโอกาสให
ผูเรียนเขาถึง
บริการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  

การพัฒนา
คุณภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  

การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ  

     

กลยุทธ   
1. เสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับการ
พัฒนาผูเรียนอยาง
มีคุณภาพ  
2. สรางการมีสวน
รวมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน  
 

 
1. เพ่ิมโอกาสการ
เขาถึงการศึกษาท่ี
มีคุณภาพ  
2. ลดความเหลื่อม
ล้ําทางการศึกษา  
 

 
1. ลดภาระงานอื่น
ที่นอกเหนือจาก
งานที่เก่ียวของกับ
การจัดการเรียนรู
ของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  
2. สงเสริม การ
พัฒนาองคความรู
คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
โดยเฉพาะดานการ
จัดการเรียนรู การ
วัดและประเมินผล 
และทักษะในการ
สื่อสารของครู ใหมี
สมรรถนะดานการ
สอนอยางมี
ประสิทธิภาพ  
3. สงเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษาใหมี
ความสามารถทุก
ดานอยางมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  
4. เสริมสรางระบบ
แรงจูงใจใหครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา มี

 
1. กระจายอํานาจ
และ ความ
รับผิดชอบการ
บริหาร จัด
การศึกษา  
2. สงเสริม
เครือขายและการมี
สวนรวมในการ
บริหารจัดการ  
3. สงเสริมการนํา
ผลการวิจัย ไปใช
เพ่ือพัฒนานโยบาย
และเปนฐานในการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา ของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา  
4. สงเสริม
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
สถานศึกษา และ
องคคณะบุคคล ให
มีความรับผิดชอบ
ตอผลการ
ดําเนินงาน  
5. สงเสริมการ
บริหารจัด
การศึกษาในพ้ืนที่
พิเศษ และระดับ
ตําบล  
 



ขวัญกาลังใจ ใน
การทํางาน เกิดผล
การปฏิบัติงาน เชิง
ประจักษ  
5. สงเสริม 
สนับสนุนครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ใหมีจิต
วิญญาณของ 
ความเปนครู การ
เปนครูมืออาชีพ 
และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  
6. สงเสริม 
สนับสนุนใหองคกร 
องคคณะบุคคล 
และผูมีสวนไดสวน
เสีย วางแผน สรร
หา ยาย โอนครู
และบุคลากรทาง 
การศึกษาให
สอดคลองกับ 
ความตองการ
จําเปนของ
โรงเรียน และ
ชุมชน  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

จุดเนน 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



จุดเนน  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 6 จุดเนนการดําเนินงาน ปงบประมาณ 

พ.ศ.2560 ที่สอดคลองกับ 6 ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
1. จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  
2. จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. จุดเนนดานพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ  
4. จุดเนนดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
5. จุดเนนดาน ICT เพ่ือการศึกษา  
6. จุดเนนดานการบริหารจัดการ  

 
จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  

1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูมีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังตอไปน้ี  
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน  
1.2 โครงสรางเวลาเรียนมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน  
1.3 สถานศึกษาทุกแหงมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแตละชวงชั้น  
1.4 สถานศึกษาใช STEM Education BBL DLTV  

2. ผูเรียนมีสมรรถนะที่สําคัญ สูมาตรฐานสากล ดังตอไปน้ี  
2.1 ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการดาน รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ  

สติปญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรูอยางมีความสุข  
2.2 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อานออก เขียนได  
2.3 ผูเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ขึ้นไป อานคลองเขียนคลอง  
2.4 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล 

ผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึน  
2.5 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุมสาระหลักเพ่ิมข้ึน  
2.6 ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพ ดวยการแนะแนว และ

ไดรับการพัฒนาความรูทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานทําในอนาคต  
2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ 

การใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย  
2.8 ผูเรียนไดรับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเปนรายบุคคล  

3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด  

3.1 ผูเรียนระดับประถมศึกษา ใฝเรยีนรู ใฝดี และอยูรวมกับผูอ่ืนได  
3.2 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีทักษะการแกปญหา และอยูอยางพอเพียง  
3.3 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุงมั่นในการศึกษาและการทํางาน สามารถ

ปรับตัวเขากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย   
 



4. ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพ เปน
รายบุคคล ไดแก  

4.1 ผูพิการ  
4.2 ผูดอยโอกาสและผูเรียนในพื้นที่พิเศษ  
4.3 ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
4.4 ผูเรียนภายใตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนยการเรียน  
4.5 ผูเรียนที่ตองการความคุมครองและชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ  

ตัวช้ีวัดดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูมีการปรับปรุงตามความเหมาะสม  

-หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน  
- โครงสรางเวลาเรียนไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน  
- สถานศึกษาทุกแหงไดรับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแตละชวงชั้น  
-รอยละ 90 ของสถานศึกษา ใช STEM Education BBL DLTV  

2. ผูเรียนมีสมรรถนะที่สําคัญสูมาตรฐานสากล  
- ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาทุกคนไดรับการเตรียมความพรอมตามชวงวัย  
- ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทุกคนอานออกเขียนได  
- ผูเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อานคลองเขียนคลอง  
- คาเฉล่ียรอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (NT) เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ ๓  
- คาเฉล่ียรอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา 

ปที ่๖ ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุมสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม
นอยกวา รอยละ ๓  

- ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสูอาชีพและการมีงานทําในอนาคต  
- ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และ

ทักษะการใชเทคโนโลยี  
- รอยละ 50 ของผูเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนเรียนตอสายอาชีพ  
- ผูเรียนทุกคนไดรับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร (E-testing)  

3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึก ในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด  

- ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สอดคลอง 
  ตามชวงวัย  
- ผูเรียนทุกคนมีจิตสานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
- ผูเรียนทุกคนปองกันตนเองใหหางไกลยาเสพติดและการแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน  

4. ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล ไมนอย
กวารอยละ 80  
 



จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาองคความรู ตรงตามความตองการของบุคคล และ

สถานศึกษา  
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู ที่ใชทักษะกระบวนการ

คิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การ

สื่อสารท่ีทันสมัย  
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอื่น ๆ ตาม
ความพรอมของโรงเรียน  

1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวน
เกี่ยวของ และทุกภาคสวนใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู  

1.5 ครูจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมืออาชีพ และ 

ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. ผูบริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกดาน ใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ  
4. องคกร องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสียวางแผนสรรหา ยาย โอน คร ูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน  
ตัวช้ีวัดดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาองคความรู ตรงตามความตองการของบุคคล และ
สถานศึกษา  

-ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผานการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูที่มี
ทักษะกระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู และประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร  

-ศึกษานิเทศกทุกคน สามารถนิเทศและชวยเหลือครูใหจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

-ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan และนําไปใชในการพัฒนาตนเอง  
2. ผูบริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงาน ทุกดาน ให มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  

-ผูบริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝน และโรงเรียนดี ประจําตําบล 
โรงเรียนประชารัฐ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ ๒๑ ในระดับดีข้ึนไป  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงาน  

-ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษตามเกณฑ ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ  
4. องคกร องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสียวางแผนสรรหา ยาย โอน คร ูและบุคลากร ทางการศึกษา 
ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน  
 -คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการบริหารงานบคุคลเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 



จุดเนนดานพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ  
1. สถานศึกษาสรางคานิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดสวนการเรียนสายสามัญ  
2. หนวยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใชประโยชนได  

 
ตัวช้ีวัดดานพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ  

1. สถานศึกษาทุกแหงสรางคานิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดสวนการเรียน สายสามัญ  
2. รอยละ 80 ของหนวยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใชประโยชนได  

 
 
 
จุดเนนดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผูเรียนมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน  
2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผาน หรือซํ้าชั้น มีการพัฒนาใหเหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
3. ผูประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผูประเมิน  

 
ตัวช้ีวัดดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา  

1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน  
2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผาน หรือซํ้าชั้น ไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
3. ผูประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานผูประเมิน  

 
 
 
จุดเนนดาน ICT เพื่อการศึกษา  

1. หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน  
2. หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนฐานเดียวกันในเรื่องขอมูลนักเรียน ขอมูล

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมูลสถานศึกษาและขอมูลขาราชการและบุคลากรอ่ืน ในการใชขอมูลรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ  

3. หนวยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน  
4. ผูเรียนมีคอมพิวเตอรใชในการเรียนรู  

ตัวช้ีวัดดาน ICT เพื่อการศึกษา  
1. หนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและ

ผูเรียน  
2. หนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนฐานเดียวกันในเรื่องขอมูล

นักเรียน ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมูลสถานศึกษาและขอมูลขาราชการและบุคลากรอ่ืน ในการ
ใชขอมูลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  

3. หนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนา DLTV DLIT ใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน  
4. ผูเรียนทุกคนมีคอมพิวเตอรใชในการเรียนรู  

 



 
จุดเนนดานการบริหารจัดการ  

1. หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ การสรางเครือขาย และรับผิดชอบ
ตอผลการดําเนินงาน  

1.1 สถานศึกษาท่ีไมผานการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กําหนดไดรับการแกไข ชวยเหลือ 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพการจัดการศึกษา  
1.3 สถานศึกษาท่ีมีความพรอมรับการกระจายอํานาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  
1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการรวมกันโดยใชการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตําบล 

(Educational Maps)  
1.5 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารรวมกันในรูปแบบ cluster อยางมีประสิทธิภาพ  
1.6 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ โดยใชมาตรฐานสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา  
1.7 หนวยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรางระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความ

ปลอดภัยใหเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่พิเศษ  
1.8 หนวยงานทุกระดบัพัฒนาระบบ กํากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่

มีประสิทธิภาพและตอเนื่อง  
1.9 หนวยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑการจัดสรรงบเงิน

อุดหนุนคาใชจายรายหัว ใหมีความเหมาะสมและเพียงพอ  
1.10 หนวยงานทุกระดับ ยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน องคคณะบุคคลและบุคลากรที่มี

ผลงานเชิงประจักษ  
1.11 หนวยงานทุกระดับ สงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัด

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
1.12 หนวยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

2. หนวยงานทุกระดับ สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
2.1 หนวยงานทุกระดับ สงเสริมใหทุกภาคสวนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม ใน

การจัดการศึกษา  
2.2 หนวยงานทุกระดับ สงเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา  
2.3 หนวยงานทุกระดับ รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน และผูมีสวนได 

สวนเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดดานการบริหารจัดการ  

1. หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ การสรางเครือขาย และรับผิดชอบ
ตอผลการดําเนินงาน  

- สถานศึกษาทุกแหงมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งตามกฎกระทรวงวาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ มุงเนนการกระจายอํานาจ การสราง
เครือขาย การมีสวนรวม และมคีวามรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน  

- สถานศึกษาทุกแหงที่เขารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผานการรับรองคุณภาพภายนอก
ตามที่กําหนด  



- รอยละ ๖๐ ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  

- รอยละ ๖๐ ของสถานศึกษาระดับตําบลมีการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
- เครือขาย cluster ทุกแหง บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
- สถานศึกษาทุกแหงมีการจัดทาแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติตางๆ และบูรณาการในการจัด การ

เรียนรู  
- รอยละ 80 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผานการประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาระดับดีมากข้ึนไป  
- เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจายงบประมาณในภาพรวมไดไมนอยกวารอยละ ๙๖ และงบ
ลงทุน ไมนอยกวารอยละ ๘๗  

- รอยละ 1 ของสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยเบิกจายตรง  
- สถานศึกษาทุกแหง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและดําเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  
- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแหงผานการประเมินตามโครงการคุณธรรม และ ความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
- หนวยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  
- รอยละ 80 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยและนําผลการวิจัย 

ใชพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา  
2. หนวยงานทุกระดับ สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

- สํานกัเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแหง ไดรับความรวมมือ สงเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา  

- สถานศึกษาทุกแหงในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

โรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทาแรศึกษา 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ณ หองประชุมเล็ก โรงเรียนทาแรศึกษา 

 
ผูมาประชุม 

๑. นายประจวบ  บรรจงศิลป   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทาแรศึกษา 
๒. นายวรพิศ  อินธิราช   กรรมการผูแทนครู 
๓. นายฐิติชัย  วามปอง   กรรมการผูแทนองคกรปกครองทองถิ่น 
๔. นายชัยยุธ  ตระกูลมา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๕. นางรัดดาพร  บุริพา   กรรมการผูแทนองคกรชุมชน 
๖. นางสาวศรีสุวรรณ  พาพรมลิก  กรรมการผูแทนผูปกครอง 
๗. นายนิยม  ปานแสน   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๘. นางทองย้ิม  ยงบรรทม   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๙. นายอุทัย  ทรงเล็กสิงห   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายประสิทธิ์  บริบูรณ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายบุญถัน  นอนิล   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายศุภชัย  สายเย็น   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน 

                                                    พ้ืนฐานโรงเรียนทาแรศึกษา 
ผูไมมาประชุม 
      ๑. พระครูอัครธรรมสาร   กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆ (ติดภารกิจ) 
      ๒. บาทหลวงฉัตรชัย  นลิเขต   กรรมการผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพื้นที่  (ติดภารกิจ) 
      ๓. นางสาวดวงใจ  ชัยหมื่น   กรรมการผูแทนศิษยเกา  (ปวย) 
ผูเขารวมประชุม 

๑. นางกรรณิกา  วิภาคะ   รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
๒. นายสุรพล  ศรีวรกุล   รก.รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล 
๓. นายประวัติ  คุณแสน   รก.รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 
๔. นายนุรักษ  บุญรวม   รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระกอนการประชุม 
 

๑.  นายประจวบ บรรจงศิลป ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทาแรศึกษา กลาว
เปดประชุม และกลาวตอนรับ นายศุภชัย สายเย็น ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา  ในฐานะกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทาแรศึกษา  ที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม และนาง
กรรณิกา วิภาคะ รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา  และใหคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหมแนะนํา
ตนเองตอที่ประชุม 



๒. นายศุภชัย สายเย็น เลขานุการฯ  แนะนําตนโดยตนเอง  ไดแก ประวัติการทํางาน จากสายงานสอนถึง
สายงานบริหาร และผลงานท่ีภาคภูมิใจ เชน โรงเรียนบานมวงพิทยาคม ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานป
การศึกษา ๒๕๕๑   โรงเรียนคํายางพิทยาคม ไดเปนโรงเรียนเอกเทศภายในเวลา ๑ ป 

๓.  ผูอํานวยการโรงเรียนมอบของขวัญแกประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในโอกาสวันขึ้นปใหม 
๔. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา แจงบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเอกสาร

ที่แจกให 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจงใหทราบ 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษามอบให นายศุภชัย  สายเย็น เลขานุการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

๑.๑ ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา  แจงการไดรับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน คาท่ีดิน สิ่งกอสราง 
หวงระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยโรงเรียนไดรับงบประมาณเปนคาปรับปรุงซอมแซมบานพักครู
จํานวน ๑๕๖,๑๐๐ บาท  และงบลานกีฬาเอนกประสงค จํานวน ๑๖๓,๑๐๐ บาท  ซึ่งไดทําสัญญากับผูรับจาง 
และใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน มกราคม ๒๕๖๐  งบประมาณป  ๒๕๖๐ ซอมแซมบานพักครู 
๒๐๐,๐๐๐ บาท  สวนในงบประมาณป ๒๕๖๑  โรงเรียนของบประมาณ โรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง งบประมาณ 
๓,๓๖๗,๐๐๐ บาท 

-วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ไดรับการประสานงานจากผูแทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ 
อนุรักษพลังงาน  กระทรวงพลังงานฯ  ใหประมาณการของบหลอดไฟ LED  เครื่องปรับอากาศ  และโคมไฟ
ถนน  เปนเงินทั้งสิ้น ๖๐๒,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณา 

๑.๒ อํานวยการโรงเรียนรายงานความกาวหนา โครงการโรงเรียนประชารัฐ   โรงเรียนทาแรศึกษา
ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนในเฟสแรก โดยความรวมมือ ๓ ภาคสวน ภาคเอกชนคือ  บ.ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 
เปน School Saponser และบริษัททรูคอรปเปอเรชั่น จํากัด สนับสนุนอุปกรณระบบ ICT   โดยมี School 
Partner ใหคําแนะนําดานการเขียนโครงการ  และคาดวาจะไดรับงบสนับสนุนจํานวน ๖ ลานบาท ในการ
บริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ   โดยโรงเรียนเปดบัญชีกองทุนโรงเรียนประชารัฐเพ่ือรองบประมาณ
สนับสนุนไวแลว  ภาคสวนนี้ถอืเปนภาคเอกชน  โรงเรียนเปนตัวแทนภาคสวนของรัฐ  อีกสวนหนึ่งคือภาค
ประชาสังคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการระชุมครั้งที่ผานมา 

–ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องการระชุมคร้ังที่แลว 
-ไมมี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
๔.๑ ประธาน ฯ พิจารณาขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโรงเรียนทาแรศึกษาปงบประมาณ ๒๕๖๐  

(ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐) โดยมอบ เลขานุการฯ  ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารที่แจกท่ีประชุม
มีรายละเอียดพอสังเขปดังน้ี 
 

 -เงินอุดหนุนรายหัวชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ๓๑๖ คน คนละ ๓,๕๐๐ บาท  รวม 
๑,๑๐๖,๐๐๐ บาท  เงินอุดหนุนรายหัวชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒๐๕ คน คนละ ๓,๘๐๐ บาท รวม 
๗๗๙,๐๐๐ บาท  รวมเงินอุดหนุนรายหัวทั้งหมด  ๑,๘๘๕,๐๐๐ บาท  โดยกันเงินสําหรับจัดจางลูกจาง



ชั่วคราวไว  ๑๓๓,๕๐๐ บาท  เหลือเงินบริหารโครงการทั้งหมด  ๑,๗๕๑,๕๐๐ บาท  โดยมีแนวทางการ
บริหารงบประมาณ ตามแนวทางทางการบริหาร โดยแบงเปนสัดสวน วิชาการ:บริหาร:สาํรองจาย ๖๐:๓๐:๑๐ 
ตามลําดับ 

 -เงินพัฒนาผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ๓๑๖ คน คนละ ๘๘๐ บาท  รวม ๒๗๘,๐๘๐ 
บาท  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๐๕ คน คนละ ๙๕๐ บาท รวม ๑๙๔,๗๕๐ บาท  รวมเงินงบพัฒนาผูเรียน
ทั้งหมด  ๔๗๒,๘๓๐ บาท 

นายประสิทธิ์ บริบูรณ สอบถามงบประมาณแมบาน ๒๗๐ บาท/วัน (ถือวาคาแรงตํ่ากวาคาแรงข้ันต่ํา) 
สอบถามแมบานวาเพียงพอหรือไม สอบถามนายจางเรื่องสวัสดิการ (มีประกันสังคม) 

นางรัตดาพร บุริพา  ผูแทนชุมชน สอบถาม งบสํารองจายใช ใชในกรณีใด หมดหรือไม หรืองบใชใน
กรณีใดหรือไม 

นายนุรักษ บุญรวม แจงการใชมักจะไมเหลือ เชนการปรับภูมิทัศน,สรางศาลา,ซอมแซมประตู-
หนาตาง 
  ผอ.มีแจงเพิ่มเติมการใชงบประมาณ เชน นโยบายจากสวนกลางและใชจายตามระเบียบพัสดุ 

นางรัตดาพร บุริพา สอบถามประเด็นท่ี ๒ ขอเสนอแนะการเชิดชูเกียรติ คุณตากํามะหย่ี หาญรินทร  
ผูบริจาคที่ดินสรางโรงเรียน 

ประธานฝากใหโรงเรียน มีกิจกรรมที่แสดงถึงความกตัญู 
นายศุภชัย ลายเย็น เลขานุการฯ จะนําหารือและหาแนวทางกับคณะครู 
นายสุรพล  ศรีวรกุล (แจงคุณตาบัวลืม ยงบรรทม ผูบริจาคอีกทานหนึ่งซึ่งเสียชีวิตแลว) โดยแจงใหที่

ประชุมรับทราบวาโรงเรียนไดดําเนินการกอนหนานี้คือ 
๑) บุตรชายไดบรรจุ เปนนักการภารโรง  (แตลาออกไปทํางานตางประเทศ) 
๒) บุตรสาวไดเปนแมคาขายอาหารโดยไมตองมีการประมูล 
๓) เลี้ยงสัตวในบริเวณโรงเรียนได 
๔) ผอ.จักรพงษ  ทัพชวา  อดีตผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา มอบโลประกาศเกียรติคุณ 

ในโอกาสสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๒๔ ป โรงเรียน 
ประธานเสนอ จัดทําปายผูบริจาคโรงเรียน 
ประธาน ฯ พิจารณาขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโรงเรียนทาแรศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๑.๑  คาจางลูกจางช่ัวคราว (๑๓๓,๕๐๐ บาท) 
๑.๒ งบดําเนินงานตามโครงการ ๖๐:๓๐:๑๐ (จากวงเงิน ๑,๗๕๑,๕๐๐ บาท) 
๑.๓ งบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๔๗๒,๘๓๐   (๑๓ กิจกรรม) 

      ๑.๔ ใหโรงเรียนดําเนินการตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ ๒๕๖๐ 
      ๑.๕ ใหนําเงินเหลือจายปที่ผานมา (โครงการเรียนฟรี) มาใชในกิจกรรม 
                            พัฒนาผูเรียน 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบ 
 
๔.๒ ขอความเห็นชอบโครงสรางการบริหารโรงเรียน 

- โรงเรียนแบงฝายงานตามโรงเรียนนิติบุคคลจึงขอแบงงานออกเปน ๕ ฝาย คือ ฝาย
วิชาการ.บริหารทั่วไป,ฝายบุคคล, งบประมาณและแผนงาน  และฝายกิจการนักเรียนและแตงตั้ง 
รักษาการรองผูอํานวยการอีก ๔ ฝาย  

๑. เปลี่ยนจากกลุมงาน เปนฝาย 
๒. แตงตั้งรักษาการรองผูอํานวยการอีก ๔ ฝาย ดังนี้ 



๒.๑ นายวรพิศ   อินธิราช รก.รองผอ. ฝายบริหารทั่วไป 
๒.๒ นายสุรพล   ศรีวรกุล รก.รองผอ. ฝายบริหารบุคคล 
๒.๓  นายนุรักษ  บุญรวม รก.รอง ผอ. ฝายงบประมาณและแผนงาน 
๒.๔ นายประวัติ คุณแสน รก.รอง ผอ. ฝายกิจการนักเรียน 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบ 
๔.๓ ขอความเห็นชอบการจัดกิจกรรมทําบุญโรงเรียนครบ ๓๓ ป ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประธาน ฯ  ขอแจงความเปนมาของการจัดทํากิจกรรม เสนอจาก รองสวาง เหนือกลาง อดีตรอง 
ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

      ผูอํานวยการโรงเรียน  รบัทราบนโยบายจัดซ้ือรถโรงเรียน  และประธานเสนอการจัดงาน หลัง  
ตุลาคม ๒๕๖๐  (ออกพระเมรุ) 

ประธานขอความเห็นจากคณะกรรมการ และมอบโรงเรียนพิจารณา วางแผนการเตรียมการ  เตรียม
ไวในชวงเดือน พ.ย.๖๐ (วันฉลองนักบุญทั้งหลาย) 

นายฐิติชัย วามปอง เสนอตอที่ประชุม ควรแจงการประชาสัมพันธ วิธีการทําบุญ และใหแจงใหชัดเจน 
โดยใหกําหนดวิธีการปฏิบัติใหแนนอน เชน บุญกองขาว ฯลฯ 

ผูใหญชัยยุธ  ใหคําแนะนําในการจัดงาน เชน แจงวัตถุประสงคใหชัดเจน มีของที่ระลึกเปนตน 
ประธานฯขอความเห็น  

๑. ขอความเห็นจัดบุญกองขาว (เลื่อนไปกอน) 
๒. ชุมนุมศิษยเกา (ใหโรงเรียนไปวางแผนการดําเนินงาน) 
๓. เงินกองทุนใหโรงเรียนเก็บไวและขอความเห็นชอบ หรือพิจารณาตามความเหมาะสม  

กํานันประสิทธิ์   แสดงความคิดเห็นวา   ใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมที่ใชในการเรียนการสอน 
และชี้แจงใหคณะกรรมการทราบ 

ที่ประชุมมีมติ : เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา  เลขานุการฯ แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ 
สถานศึกษา ตามระเบียบตองประชุม อยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  

นายวรพิศ  อินธิราช ฝากใหคณะกรรมการสถานศึกษาชวยประชาสัมพันธ  การสมัครเขาเรียน
โรงเรียนทาแรศึกษาดวย  เนื่องจากนโยบายรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ  ในปการศึกษา ๒๕๖๐  จะให
โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนประถมศึกษาที่เปดถึงชั้น ม.๓  ที่มีนักเรียนไมถึง ๖๐ คน หามรับนักเรียน ป.๖ 
เขาศึกษาตอชั้น ม.๑ อีก  และแจงเพ่ิมเติมวาโรงเรียนทาแรศึกษาไดรับการยกยองวา นักเรียนที่จบโรงเรียนทา
แรศึกษาไดรับเกียรตินิยม จาก ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 

 
ประธานฯฝากประชาสัมพันธโดยเฉพาะนักเรียนที่สอบเขามหาวิทยาลัยตางๆได  ใหประชาสัมพันธขึ้น

ปายหนาโรงเรียนจะเปนการดี  
นางกรรณิกา วิภาคะ รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา  แจงรางวัลการเขาแขงขันมหกรรม

วิชาการ และเปนตัวแทนไปแขงขันในระดับภาครายการแกะสลักผัก-ผลไม ระดับชั้น ม.๔-๖  ไดลําดับที่ ๑๔  
ในการประกวดแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖๖ 
ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ เมื่อวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 



 
ปดประชุมเวลา ๑๒.๓๐น. 

 
 
ลงชื่อ...........................................ผูบันทึกการประชุม  

                      (นางรุงอรุณ  ถําวาป) 
                                                              
             

ลงชื่อ...........................................ผูตรวจการประชุม         
              (นายศุภชัย      สายเย็น) 
                      ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
                                                                         ....................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คําสั่งโรงเรียนทาแรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําสั่งโรงเรียนทาแรศึกษา 
ที่ 285/2559 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560 
+++++++++++++++++++++ 

  เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560 เปนไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลุตามจุดมุงหมาย อาศัยอํานาจตามคําสั่งมอบอํานาจการบังคับบัญชาขาราชการและลูกจาง
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ 1360/2548 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548 จึงขอแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560  ดังตอไปน้ี 

คณะกรรมการอํานวยการ 
1. นายพีระศักดิ์  เหิรเมฆ  ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นายสวาง  เหนือกลาง  รองผูอํานวยการโรงเรียน  รองประธาน 
3. นายสุรพล  ศรีวรกุล  หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ 
4. นายวรพิศ  อินธิราช  หัวหนากลุมบริหารวิชาการ กรรมการ 
5. นายประวัติ  คุณแสน  หัวหนากลุมกิจการนักเรียน กรรมการ 
6. นายนุรักษ  บุญรวม  หัวหนากลุมแผนและงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
หนาที ่ ใหคําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก ประสานและกํากับติดตามใหการดําเนินงาน 

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560 เปนไปดวยความเรียบรอย 
  

คณะกรรมการดําเนินงาน 
 1. นายสวาง  เหนือกลาง  รองผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานคณะทํางาน 
 2. นายสุรพล  ศรีวรกุล  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  รองประธาน 
 3. นายไสว  วะสาร  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 4. นายประวัติ  คุณแสน  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 5. นายวรพิศ  อินธิราช  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 6. นางประวิณ  ขาวประภา ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 7. นางอาทิตยา  สกนธวัฒน ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 8. นางอรอนงค  จามนอยพรหม ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 9. วาที่ ร.ต.หญิงภัคจิรา วงศสมศรี ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 10.นางมิตรทญา  เลณะสวัสดิ์ ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 11.นางณัฏฐมน  วงศวันดี  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 12.นางขนิษฐา  ศรีวรกุล  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 13.น.ส.กรรณิกา  พันธุรักษ ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 

/14.น.ส.จารุวรรณ........... 
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14.น.ส.จารุวรรณ  ศรีชนกมาตา ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
15.น.ส.ชบาไพร  มนตอินทร ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 

 16.นายอนุสรณ  จันทรคามคํา ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 17.นางขวัญกมล  จันทรังษี ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 18.นางปนัดดา ภัทรวงศวิสูตร ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 19.นางกรรณิกา  วิภาคะ  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 20.นางรัตนากรณ  รักษา  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 21.นางชุติมา  ลายทอง  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 22.นางรุงอรุณ  ถําวาป  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 23.นางจิรัชยา  บุญศรี  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 24.นางพรนิษา  ศริิบุรี  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 25.น.ส.ณัฐชลัยย กงเพชร  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 26.นายอาภัณตรา  แสงวงค ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 27.นางวันวิสา ไชยตะมาตย ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 28.นายอติชาติ เหนือกลาง พนักงานราชการ   กรรมการ 
 29.น.ส.จิราพรรณ ดวงชาทม ครูอัตราจาง   กรรมการ 
 30.น.ส.พวงทอง  ศรีประภา ครูอัตราจาง   กรรมการ 

31.น.ส.เมธาวดี  ศรีผายวงศ ครูอัตราจาง   กรรมการ 
 32.นายนุรักษ  บุญรวม  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
 
 หนาที่  ดําเนินการเขียนโครงการใหสอดคลองกับกลยุทธของโรงเรียนและหนวยงานบังคับบัญชาที่
เกี่ยวของ  เพ่ือประโยชนสูงสุดตอนักเรียนและโรงเรียน และรวบรวมสงงานแผนงานดําเนินการตอไป 
 
 ใหผูที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตามหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ และบังเกิดผลดีสูงสุดตอทาง
ราชการ 
  ทั้งน้ีตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
    

สั่ง ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 
       
                                                                ลงชือ่ 
                                                                      (นายพีระศักดิ์  เหิรเมฆ) 
         ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 
 



 
 

คําสั่งโรงเรียนทาแรศึกษา 
ที่ 369/2559 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 2560 

+++++++++++++++++++++ 
  เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560 เปนไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลุตามจุดมุงหมาย อาศัยอํานาจตามคําสั่งมอบอํานาจการบังคับบัญชาขาราชการและลูกจาง
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ 1360/2548 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548 จึงขอแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการประจําปงบประมาณ 2560 ดังตอไปน้ี 

คณะกรรมการอํานวยการ 
1. นายศุภชัย  สายเย็น  ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางกรรณิกา  วิภาคะ  รองผูอํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
3. นายสุรพล  ศรีวรกุล  หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ 
4. นายวรพิศ  อินธิราช  หัวหนากลุมบริหารวิชาการ กรรมการ 
5. นายประวัติ  คุณแสน  หัวหนากลุมกิจการนักเรียน กรรมการ 
6. นายนุรักษ  บุญรวม  หัวหนากลุมแผนและงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
หนาที ่ ใหคําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก ประสานและกํากับติดตามใหการดําเนินงาน 

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560  เปนไปดวยความเรียบรอย 
คณะกรรมการดําเนินงาน 

 1. นางกรรณิกา  วิภาคะ  รองผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานคณะทํางาน 
 2. นายสุรพล  ศรีวรกุล  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  รองประธาน 
 3. นายประวัติ  คุณแสน  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 4. นายวรพิศ  อินธิราช  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 5. นางอรอนงค  จามนอยพรหม ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 6. นางชุติมา  ลายทอง  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 7. นางขนิษฐา  ศรีวรกุล  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 8. น.ส.ชบาไพร  มนตอินทร ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 9. นางปนัดดา ภัทรวงศวิสูตร ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 10. นางพรนิษา  ศิริบุรี  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 11. นายไสว  วะสาร  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
 12. น.ส.กรรณิกา  พันธุรักษ ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 

13. นายนุรักษ  บุญรวม  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
/หนาที่............ 
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หนาที่  ดําเนินการรวบรวมโครงการ  จัดสรรงบประมาณ จัดพิมพ  เพ่ือใหแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ 2560 สําเร็จเรียบรอยตามวัตถุประสงค 
 

 ใหผูที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตามหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ และบังเกิดผลดีสูงสุดตอทาง
ราชการ 
  ทั้งน้ีตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
    

สั่ง ณ วันที่ 21  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
       
                                                                 
                                                               ลงชื่อ 
                                                                      (นายศุภชัย  สายเย็น) 
         ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะผูจัดทํา 
 

 
 
คณะกรรมการอํานวยการ 
1.  นายศุภชัย  สายเย็น   ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
2.  นางกรรณิกา  วิภาคะ   รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศึกษา 
3.  นายวรพิศ  อินธิราช   รก.รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป 
4.  นายประวัติ  คุณแสน   รก.รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 
5.  นายสุรพล  ศรีวรกุล             รก.รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล 
6.  นายนุรักษ  บุญรวม   รก.รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและแผนงาน 
 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
1.  นางกรรณิกา  วิภาคะ   รองผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานคณะทํางาน 
2.  หัวหนากลุมสาระทุกกลุมสาระ      กรรมการ 
3.  น.ส.ชบาไพร  มนตอินทร  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
4.  นางปนัดดา  ภัทรวงศวิสูตร  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
5.  นางรัตนากรณ  รักษา   ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
6. น.ส.บุญยงค  ตาลวิลาส  ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการ 
7.  นายนุรักษ  บุญรวม   ครูโรงเรียนทาแรศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 


