
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ 2563   ของโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ฉบบัน้ี จดัท าขึ้นเพื่อ
เป็นแนวทางในการบริหารงานของโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพือ่สนองยทุธศาสตร์ในการพฒันา เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 เน้ือหาสาระของแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย สภาพทัว่ไป ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา ทิศทางของสถานศึกษาซ่ึงไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ ประเด็นยทุธศาสตร์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์
กลยทุธ ์ผลผลิตและตวัช้ีวดัความส าเร็จ รายละเอียดโครงการต่างๆ การจดัท าแผนปฏิบติัการในคร้ังน้ีได้รับ
การสนบัสนุนและการช่วยเหลือจากผูบ้ริหารโรงเรียน หวัหนา้ฝ่าย หวัหนา้งาน และคณะครู-อาจารยท์ุกท่าน
เป็นอยา่งดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

  หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า ทุกฝ่ายงานจะใชแ้ผนปฏิบติัราชการฉบบัน้ีด าเนินงานตามโครงการที่
ไดก้  าหนดไว ้เพือ่ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคใ์นการพฒันาการศึกษา และเป็นผลดีต่อทางราชการยิง่ๆ ขึ้นไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๑๖ กระทรวงศึกษาธิการ ใหบ้ริการการศึกษาแก่ชุมชนในระดบัช่วงชั้นที่ ๓ และช่วงชั้นที่ 
๔ ( ม. ๑ – ม. ๖ ) ซ่ึงจดัเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามนโยบายและได้
มาตรฐานการศึกษา สามารถรองรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้อย่างทัว่ถึง มีคุณภาพและเป็นธรรม 
ตลอดจนบริหารการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมภายใตก้ารสนับสนุนของคณะกรรมการสถานศึกษา มี
โครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น ๔ ฝ่ายงาน ดงัน้ี 
  ๑. งานบริหารวชิาการ 
  ๒. งานบริหารบุคคล 
  ๓. งานบริหารงบประมาณและสินทรัพย ์
  ๔. งานบริหารทัว่ไป 
 

ประวตัิโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖
กระทรวงศึกษาธิการ ไดป้ระกาศจดัตั้งโรงเรียนเม่ือวนัที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้เปิดท าการสอนใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในปีการศึกษา ๒๕๓๖   โดยใชท้ี่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ควนบาราย ี  หมู่ที่ 
๕  
ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบการ 
  กรมสามญัศึกษาไดมี้ค  าสั่งให ้นายจารึก  รัตนโอภาส อาจารยใ์หญ่โรงเรียนทุ่งหวา้วรวิทย์
ขณะนั้นให้มาปฏิบติัหน้าที่บริหารโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ ในระยะแรกไดอ้าศยัที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บา้นเป็นที่เรียนชัว่คราว และไดใ้ชบ้า้นของผูใ้หญ่บา้นเป็นที่ท  าการชัว่คราวของคณะครูอาจารย ์
  วนัที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๖ กรมสามญัศึกษาไดแ้ต่งตั้ง นายมนสั   หล่อสุพรรณพร ปฏิบติั
หนา้ที่เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งครูใหญ่เม่ือวนัที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๓๖ 
  ปีการศึกษา ๒๕๓๖ เปิดเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ จ  านวน ๑ หอ้งเรียน มีนกัเรียน ๓๕ คน 
ขา้ราชการครู ๑ คน ลูกจา้ง ๓ คน รวมครูเป็น ๔ คน 



  วนัที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ไดท้  าการเรียนการสอนที่อาคารเรียนใหม่ ซ่ึงตั้งอยูห่มู่ที่ ๕ 
ต  าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล เน้ือที่ของโรงเรียนมี ๓๐ ไร่ เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียนจ านวน ๓ 
หลงั บา้นพกัครูจ านวน ๒ หลงั บา้นพกันกัการจ านวน ๑ หลงั และอาคารอ่ืนๆ 
  วนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ กรมสามญัแต่งตั้ง นายมนสั   หล่อสุพรรณพร ใหด้ ารงต าแหน่ง
อาจารยใ์หญ่โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
  ปีการศึกษา ๒๕๔๒ โรงเรียนไดข้ยายชั้นเรียนถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๖ จดัแผนชั้น
เรียน ๒ – ๒ – ๒ / ๒ – ๑ – ๒  รวม ๑๑ หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน ๓๒๓ คน มีขา้ราชการครู ๑๔ คน ลูกจา้ง 
๓ คน วทิยากรทอ้งถ่ิน ๑ คน นกัการภารโรง ๑ คน และยาม ๑ คน 
  วนัที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ นายมนสั   หล่อสุพรรณพร ไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งผูบ้ริหาร
โรงเรียนเป็นผูอ้  านวยการสถานศึกษา และด ารงต าแหน่งจนถึง วนัที่ ๑๖ กนัยายน ๒๕๔๗ 
  นางอาภสัษร รัตนศรีปัญยะ ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา ตั้งแต่ ๑๗ กนัยายน 
๒๕๔๗ ถึง ๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๘ 
  นายประสิทธ์ิ   หสัมา ด ารงต าแน่งรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาโรงเรียนก าแพงวทิยา 
รักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา ตั้งแต่ ๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๘ ถึง พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
  นายมาโนช    มณีวทิย ์ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา ตั้งแต่ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึง 
กุมภาพนัธ ์๒๕๔๙ 
  นายจิตพวิฒัน์  เรืองติก ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน ตั้งแต่ ๑๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๙ 
ถึงมีนาคม  ๒๕๕๒ 
  นายมนตรี  นาคประคอง ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน ตั้งแต่วนัที่ ๑๖ มีนาคม 
๒๕๕๒ ถึง ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๕ 
  นายสุเทพ  หมาดแนง้  ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน ตั้งแต่วนัที่ ๖ ธนัวาคม ๒๕๕๕ 
ถึง ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
  นายปัญญา  ขนุฤทธ์ิแกว้ ด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียน ตั้งแต่วนัที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ถึง ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
  นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี ด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียน ตั้งแต่วนัที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ถึง ปัจจุบนั 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนจดัแผนชั้นเรียนเป็น ๒ – ๒ – ๒ / ๒ – ๒ – ๒  รวม ๑๒  
ห้องเรียน  มีจ  านวนนักเรียน ๒๓๑ คน ขา้ราชการครู ๑๗ คน พนักงานราชการ ๓ คน ครูอตัราจา้ง ๓ คน  
ลูกจา้งประจ า ๑ คน ลูกจา้งชัว่คราว ๒ คน 

 
 
 



จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ แยกตามระดับชั้ น (ข้อมูล ๑๐  มิ ถุนายน  ๒๕๖๒  )                                                 
โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ จงัหวดัสตูล 
 

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๒ ๒๔ ๒๙ ๕๓ ๒๖.๕๐ 

ม.๒ ๒ ๓๓ ๒๐ ๕๓ ๒๖.๕๐ 

ม.๓ ๒ ๒๐ ๑๙ ๓๙ ๑๙.๕๐ 

ม.๔ ๒ ๙ ๑๙ ๒๘ ๑๔.๐๐ 

ม.๕ ๒ ๑๒ ๑๙ ๓๑ ๑๕.๕๐ 

ม.๖ ๒ ๕ ๒๑ ๒๖ ๑๓.๐๐ 

รวม ๑๒ ๑๐๓ ๑๒๗ ๒๓๐ 
 

 

จ านวนบุคลากร 

ต าแหน่ง                                                  จ  านวน รวมทั้งส้ิน 
  ต  ่ากวา่ 
ป. ตรี 

   ป.ตรี        ป.โท      ป.เอก 

รองผูอ้  านวยการ - - - - - 
ครู คศ. ๔ - - - - - 
ครู คศ. ๓ - ๒ ๑ - ๓ 
ครู คศ. ๒ - ๕ ๒ - ๗ 
ครู คศ. ๑ - ๓ ๑ - ๔ 
ครู ผูช่้วย - ๒ - - ๒ 
พนกังานราชการ - ๓ - - ๓ 
ครูอตัราจา้ง - ๓ - - ๓ 
พนกังานธุรการ - ๑ - - ๑ 
ลูกจา้งประจ า - ๑ - - ๑ 
อ่ืนๆระบุ ลูกจา้งชัว่คราว ๑ - - - ๑ 
            รวม ๑ ๒๑ ๓ - ๒๕ 



สภาพทัว่ไป 
ปัจจุบนัโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบการดงัน้ี 

อาคารต่างๆ 
 อาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ   ก   จ านวน  ๑ หลงั 
 อาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ   ข   จ านวน  ๑ หลงั 
 อาคารเรียนแบบเบด็เสร็จ   ค   จ านวน  ๑ หลงั 
 บา้นพกัครูแบบ ๒๐๕/๒๖   จ านวน  ๒ หลงั 
 บา้นพกันกัการภารโรง    จ านวน  ๑ หลงั 
 หอ้งน ้ าหอ้งสว้ม     จ านวน  ๓ หลงั ( ๑๘ หอ้ง ) 
 ถงัรับน ้ าฝน คสล. ฝ๓๓    จ านวน  ๒ ชุด 
 อาคารหอนอน จุ ๓๕ คน    จ านวน  ๑ หลงั 
 โรงอาบน ้ ามาตรฐานนกัเรียนชาย   จ านวน  ๑ หลงั 
 โรงหุงตม้อาหาร แบบ ๙๐๒/๓๖   จ านวน  ๑ หลงั 
 โรงอาหาร ๓๐๐ ที่นัง่    จ านวน  ๑ หลงั 
 
สนาม 
 สนามบาสเกตบอล    จ านวน  ๑ สนาม 
 สนามฟุตบอล     จ านวน  ๑  สนาม 
 
หอ้งปฏิบตัิการ 
 หอ้งปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีว)  จ านวน  ๓ หอ้ง 
 หอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์   จ านวน  ๑ หอ้ง 
 ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง    จ านวน  ๑ หอ้ง 
 
โทรศพัท ์
 โทรศพัทส์ายนอก    จ านวน  ๑ คู่สาย 
 
โทรสาร 
 โทรสารสายนอก    จ านวน  ๑ คู่สาย 
 
 
 



 
 ปรัชญาของโรงเรียน   มุ่งการศึกษา เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ 
 
 
 
 
 ค าขวญัโรงเรียน    ซ่ือสตัย ์  กตญัญู     รู้หนา้ที่ 
 
 
 
 
 สีประจ าโรงเรียน   เทา ชมพ ู หมายถึง ความรักความผกูพนั 
      ความสามคัคกีลมเกลียวอนัเหนียวแน่น 
 
 
 อกัษรยอ่ของโรงเรียน   ท.บ. 

 
 
ตราประจ าโรงเรียน    

         
 
 
 จุดเนน้     แผนงานดี ครูสอนเด่น 
      เนน้วชิาการ ประสานงานชุมชน 
      ช่วยใหน้กัเรียนไปสู่เป้าหมาย 
 

  

 

 

ความหมายของตราประจ าโรงเรียน  

คบเพลิงเปล่งรัศมีอยูบ่นใบมะกออกไขว ้  

คือ ความสามคัคี กลมเกลียว เป็นบ่อเกิด 

 แห่งปัญญา 

 



ด้านความเสมอภาคทางการศึกษา 
 โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์เปิดรับนกัเรียนเขตพื้นที่บริการอยา่งทัว่ถึงทุกคนดงัน้ี 

 ในปีการศึกษา 2562 มีอตัราการเขา้เรียน จ าแนกตามระดบัการศึกษาดงัน้ี 

 - อตัราการเขา้เรียนระดบัการศึกษาภาคบงัคบั  ร้อยละ 75.53 
 - อตัราการเขา้เรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ร้อยละ 80.36  

 - อตัราการออกกลางคนัระดบัการศึกษาภาคบงัคบั  ร้อยละ  1.95 
 - อตัราการออกกลางคนัระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ  3.63  

 
ด้านคุณภาพการศึกษา 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ในรอบสาม สรุปไดด้งัน้ี 
 

ตารางที่ 2  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ในรอบสาม 

 

ระดับคุณภาพ ตังบ่งช้ีที่  

ดีมาก 3,6,8,10,11 
ดี 1, 2,4,7,9, 12 

พอใช ้ - 
ปรับปรุง 5 

 

คะแนน สรุป อยูใ่นระดบั ดี สรุปผลการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาใน
ภาพรวม  ไม่รับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ปีการศึกษา 2561   สรุปได้ดังนี ้
 
ตารางที่ 3  แสดงผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ปีการศึกษา 2561 ระดบัชั้น ม.3 
     จ  าแนกตามกลุ่มสาระ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 + - 
(2560 -2561) 2560 2561 

ภาษาไทย 44.51 47.61 +3.07 

คณติศาสตร์ 20.10 24.27 +4.17 

วิทยาศาสตร์ 28.30 31.09 +2.79 

ภาษาต่างประเทศ 27.12 27.09 -0.03 

เฉลี่ย 30.01 32.51 +2.50 
 

 

 

 

ตารางที่ 4  แสดงผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ปีการศึกษา 2561 ระดบัชั้น ม.6 
     จ  าแนก 8 กลุ่มสาระ 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 + - 
(2560 -2561) 2560 2561 

ภาษาไทย 44.54 40.07 -4.47 

คณติศาสตร์ 17.21 19.17 +1.96 

วิทยาศาสตร์ 24.46 27.04 +2.58 

สังคมศึกษา 30.92 30.11 -0.81 

ภาษาต่างประเทศ 21.88 21.57 -0.31 

เฉลี่ย 27.80 27.59 -0.21 

 



 
งบประมาณปี 2563 

 
เงินคงเหลือจากปีงบประมาณ 2562 ยกมา (30 ก.ย. 62) 

- บกศ.      18,540.00 บาท 
เงินที่คาดวา่จะไดรั้บในปีงบประมาณ 2563 

- บกศ.      366,400.00 บาท 
รวมเป็นเงินยอด บกศ.      384,940.00 บาท 
เงินอุดหนุนคงเหลือจากปีงบประมาณ 2563 ยกมา (30 ก.ย. 62) 

- อุดหนุน      0.00  บาท……… 
เงินที่คาดวา่จะไดรั้บในปีงบประมาณ 2563 

- อุดหนุน      1,064,700.00 บาท……… 
+ รวมเป็นเงินยอดอุดหนุน     1,064,700.00 บาท 
หกัเงินค่าสาธารณูปโภค      150,000.00 บาท 
คงเหลือ        914,700 .00 บาท 
 
โดยแบ่งตามสดัส่วน 
 ก งานวชิาการและงานบริหาร ร้อยละ 90  เป็นเงิน 823,230.00 บาท 
 ข ส ารองจ่าย   ร้อยละ 10  เป็นเงิน   91,470.00 บาท 
    รวม    914,700 .00 บาท 
 
เงินที่น าไปจดัสรรตามงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 ไดจ้าก ก    
เป็นเงินทั้งส้ิน       823,230.00 บาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
ทิศทางของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่2 
ทิศทางของโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

 
วิสัยทัศน์ 

 คุณธรรมน าความรู้  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด ารงชีวติอยา่งพอเพียงและมีความสุข 

 
             อัตลักษณ์ 
  มีสมัมาคารวะ  
 
              เอกลักษณ์ 
  โรงเรียนคุณธรรม นอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

พันธกิจ 
  1. จดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม ด ารงตนอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุขตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3. ส่งเสริม สุขภาวะ สุนทรียภาพ ส่ิงแวดลอ้ม และ ชุมชน 
4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้มาตรฐานคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพ

  
เป้าประสงค์ 

1. นกัเรียนจบหลกัสูตรการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งมีคุณภาพ 
2. นักเรียนปฏิบตัิตามระเบียบวินัย เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตส านึกในการรักษากฎระเบียบของ

โรงเรียน ปฏิบตัิตามหลักศาสนา รักษาส่ิงแวดล้อม เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 
ประการ และค่านิยมหลกั 12 ประการ 

3. นักเรียนด าเนินชีวิตด้วยการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

4.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมกบัการจดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปฏิบติัตามหลกัศาสนาและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 
 



เป้าหมายความส าเร็จ 
 

โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 1. ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาใหมี้ศกัยภาพและ 

    มีความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

2. ระดมทรัพยากรจากภายนอกร่วมกบัชุมชน เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุตามเกณฑ ์

    มาตรฐานการศึกษา 
3. บริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมมาภิบาล 

 

ผู้บริหาร 
 ผูบ้ริหารมีสมรรถนะหลกั และสมรรถนะประจ าสายงานอยูใ่นระดบัดี 
 

ครูผู้สอน 

 ครูผูส้อนมีสมรรถนะหลกั และสมรรถนะประจ าสายงานอยูใ่นระดบัดี 
 

ชุมชน / ท้องถิ่น 

 ชุมชน ทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนตามศกัยภาพ 

 

ผู้เรียน 

1. นกัเรียนระดบัชั้น ม.ตน้และม. ปลาย มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลกัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  

2. นกัเรียนทุกคนไดรั้บการพฒันาทกัษะกระบวนการคิดตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
3. นกัเรียนชั้น ม.3 มีคะแนนผลทดสอบระดบัชาติ (O – NET) เพิม่ขึ้นร้อยละ 4 ของทุกปีการศึกษา 
4. นกัเรียนชั้น ม.6 มีคะแนนผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ของกลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้หลกั เพิม่ขึ้นร้อยละ 4 ของทุกปีการศึกษา 
5. นกัเรียนทุกคนไดรั้บการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลกั 12 ประการ และนอ้มน า 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสู่การปฏิบติั และไดรั้บการยกยอ่ง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

 
 

 

 

 

 



กลยุทธ์ 
 

1.พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และจิตส านึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน 
เสริมสร้างทกัษะในการด าเนินชีวติ  

3.ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู ้เ รียนได้พัฒนาทักษะที่จ  าเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

4.พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

5.บริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและผูป้กครองเครือข่าย 
สนบัสนุนใหมี้การจดัสภาพแวดลอ้มที่เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

 
 

 

 

 

ผลผลิตหลัก และตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ล าดับ
ที่ 

ผลผลิตหลักและตัวช้ีวัด 
เป้าหมายผลส าเร็จ 

ปี 2563 
1 ผลผลิตการจดัการศึกษาภาคบงัคบั  

 
80 คน 
200 คน 
ร้อยละ 80  

 
 

ร้อยละ 95 

 ตวัช้ีวดัดา้นปริมาณ 
- จ  านวนนกัเรียนที่เขา้เรียนชั้น ม.1 
- จ  านวนนกัเรียนช่วงชั้นที่ 3 
- อตัราการเขา้เรียนต่อชั้น ม.1 
- ร้อยละของนกัเรียนที่มีผลสมัฤทธ์ิ 
   ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการ 
   เรียนรู้หลกัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

 ตวัช้ีวดัดา้นคุณภาพ 
- ร้อยละของนกัเรียนที่มีคุณภาพตาม 
  มาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร 

ร้อยละ 100 

 



ล าดับ
ที่ 

ผลผลิตหลักและตัวช้ีวัด 
เป้าหมายผลส าเร็จ 

ปี 2563 
2 ผลผลิตการจดัการศึกขั้นพื้นฐาน  

 
50 คน 
100 คน 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 95 

 ตวัช้ีวดัดา้นปริมาณ 
- จ  านวนนกัเรียนที่เขา้เรียนชั้น ม.4 
- จ  านวนนกัเรียนช่วงชั้นที่ 4 
- อตัราการเขา้เรียนต่อชั้น ม.4 
- ร้อยละของนกัเรียนที่มีผลสมัฤทธ์ิ 
   ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการ 
   เรียนรู้หลกัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

 ตวัช้ีวดัดา้นคุณภาพ 
- ร้อยละของนกัเรียนที่มีคุณภาพตาม 
  มาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร 

ร้อยละ 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย ๓ มาตรฐาน  
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเ้รียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 3 
รายละเอียดโครงการ



การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
แยกประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายหัว พัฒนาผู้เรียน บกศ. 

กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาพฒันาผลสมัฤทธ์ิ 
2.โครงการเสริมความรู้สู่ O-NET ม.3,ม.6 และรินน ้ าใจ 
3.โครงการพฒันาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 
4. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
5. สปัดาห์วทิยาศาสตร์/ส ารวจวทิยาศาสตร์ 
6.เชิญวทิยากรภายนอกใหค้วามรู้สู่อาชีพ(การอาชีพละงู) 
7.ส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
8. ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
9. SME Smart Camp 
10. แข่งขนัทกัษะวชิาการ 
11. กิจกรรมชุมนุมและลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ 
12. พฒันาหอ้งสมุดการเรียนรู้ระบบไอซีที 
13. วจิยัในชั้นเรียน  
14. ปรับพื้นฐานความรู้ นกัเรียน ม.1 และ ม.4 
15. ปฐม-ปัจฉิมนิเทศและประชุมผูป้กครอง 
14. ธนาคารโรงเรียน 
15. สหกรณ์ 

- 
14,000 
8,000 
3,000 
3,000 
12,000 
40,000 
20,000 
4,000 
50,000 
2,000 
2,000 
- 

9,000 
15,000 

- 
- 

- 
14,000 
8,000 
3,000 
3,000 
12,000 

- 
20,000 
4,000 

- 
2,000 

- 
- 

9,000 
15,000 

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

40,000 
- 
- 

50,000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2,000 
- 
 
- 
- 
- 

นางศิริวรรณ ฤทธ์ิภกัดี,นางสาววนิดา อุ่นนวน 
นางศิริวรรณ ฤทธ์ิภกัดี,นางสาววนิดา อุ่นนวน 
นางศิริวรรณ ฤทธ์ิภกัดี, หน.กลุ่มสาระ 
นางสาวสุจีรัตน์  ระสุโส๊ะ 
นางสาวรัตนา  มณีโส๊ะ 
นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง ,นางนงนุช  ยงัปากน ้ า 
นางสาวกอรียะ๊  สมยัอยู ่
หน.กลุ่มสาระ คณิตฯ,วทิยฯ์,Eng 
นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
นางศิริวรรณ ฤทธ์ิภกัดี  
นางสาวกอรียะ๊  สมยัอยู ่
นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี,นางสาววนิดา อุ่นนวน 
นางรัตนา  มณีโส๊ะ,นางอรุณี  เตะ๊หมาน 
นายอาห์หมดั  สาดีน 

 

โครงการ / กิจกรรม แยกประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 



งบประมาณ
(บาท) 

รายหัว 
พัฒนา
ผู้เรียน 

บกศ. 

กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
16. ลูกเสือ เนตรนารี 
17. วนัสุนทรภู่สู่วนัภาษาไทย 
18. พฒันางานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ 
19. พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
20. พฒันางานโสตฯ 
21. พฒันางานวดัผลและประเมินผล 
22. พฒันาการเรียนการสอนคอมพวิเตอร์ 
23. ทบทวน DLIT 
24. พฒันานกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

10,000 
5,000 
18,000 
5,000 
7,000 
11,730 

199,740 
- 
- 

- 
5,000 
18,000 
5,000 
7,000 
11,730 

- 
- 
- 

10,000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

199,740 
- 
- 

นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง 
นางสายไหม  จิตรหลงั,นางสาวมนจิรา  หวนัสู 
นางอมัพวาณี  แดงนุย้ 
นางศิริวรรณ ฤทธ์ิภกัดี 
นายนิพนธ ์ ทองปัญจา 
นางสาววนิดา  อุ่นนวน 
นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
นางสาวกอรียะ๊  สมยัอยู ่

รวมงบประมาณ กลยุทธ์ที่ 1 438,470 136,730 100,000 201,740  
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินยั และจิตส านึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทกัษะในการด าเนินชีวติ 
25. วนัไหวค้รู 
26. กิจการนกัเรียน 
27. โรงเรียนวถีิคุณธรรม 
28. คนดีศรี ทบ. 
29. ค่ายคุณธรรม 
30. กฎหมายวนิยัจราจรและใบขบัขี่ 
31. กองทุนวนัละบาท 
32. โรงเรียนคุณธรรม 

3,000 
2,000 
8,000 

- 
5,000 
1,000 

- 
9,000 

3,000 
2,000 
8,000 
- 

5,000 
1,000 
- 

9,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

นางวนิดา  พรหมจนัทร์ 
วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุมละออง 
นางอรุณี เตะ๊หมาน,นายนิพนธ ์ ทองปัญจา 
วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุมละออง 
นายสมศกัด์ิ  ล่าด้ี 
นายสมศกัด์ิ  ล่าด้ี 
นายสมศกัด์ิ  ล่าด้ี 
นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 

รวมงบประมาณ กลยุทธ์ที่ 2 28,000 28,000 - -  
 



 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 

แยกประเภทงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายหัว 
พัฒนา
ผู้เรียน 

บกศ. 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะที่จ  าเป็น เขา้ใจหลกัศาสนา รักษาสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 

33. อนามยัโรงเรียน 
34. อย.นอ้ย 
35. กีฬาสีภายในโรงเรียน 
36. ส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
37. ส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ 
38. เกษตรพอเพียง 
39. ธนาคารขยะ 
40. ดนตรีท่าศิลา 
41. ส่งเสริมศกัยภาพดา้นนาฏศิลป์สู่ชุมชน 
42. โรงเรียนสีขาว 

4,000 
3,000 
30,000 
15,000 
6,000 
5,000 
2,000 
30,000 
4,000 
8,000 

4,000 
3,000 

- 
15,000 
6,000 
5,000 
2,000 
30,000 
4,000 
8,000 

- 
- 

30,000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

นางวนิดา  พรหมจนัทร์ 
นางสาวนุสรา  ดลระหมาน 
วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุมละออง 
นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง 
นางวนิดา  พรหมจนัทร์ 
นางนงนุช  ยงัปากน ้ า 
นายสมศกัด์ิ  ล่าด้ี 
นายซอบีรี  อาลี 
นางสายไหม จิตรหลงั,นางสาวมนจิรา หวนัสู 
วา่ที่ ร.ต.ถิรวฒัน์ ชุมละออง 

รวมงบประมาณ กลยุทธ์ที่ 3 107,000 77,000 30,000 -  
กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้สมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพ ที่มุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิ 
43. พฒันางานบุคลากร 
44. ประกนัสงัคม 
45. จดัสรรบุคลากรเขา้ปฏิบตัิงาน 
46. ครูสอนภาษา 
47. ศึกษาดูงานของบุคลากร 
48. PLC 

50,000 
25,000 
311,000 
183,200 

- 
- 

50,000 
25,000 
311,000 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

183,200 
- 
- 

นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 

รวมงบประมาณ กลยุทธ์ที่ 4 569,200 386,000 - 183,200  



 
 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 

แยกประเภทงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายหัว 
พัฒนา
ผู้เรียน 

บกศ. 

กลยุทธ์ที ่5 บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกบัชุมชนและผูป้กครองเครือข่าย สนบัสนุนใหมี้การจดัสภาพแวดลอ้มที่เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
49. พฒันาระบบการเงิน 
50. สมัพนัธ์ชุมชน 
51. การจดัท าแผนฯและเสนอของบประมาณ 
52. บริหารพสัดุและสินทรัพย ์
53. พฒันางานธุรการ 
54. พฒันางานอาคารสถานที ่
55. ถวายความจงรักภกัดี 
56. สืบสานภูมิปัญญาชาวบา้น 
57. พฒันางานวชิาการ 
58. นิเทศและติดตามภายใน 
59. ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
60. พฒันางาน GPA & PR โปรแกรม student 

- 
2,000 
6,000 
70,000 
2,000 

100,000 
8,000 
1,500 

- 
6,000 

- 
- 
 

- 
2,000 
6,000 
70,000 
2,000 

100,000 
8,000 
1,500 

- 
6,000 

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

นางสายไหม  จิตรหลงั 
นายนิพนธ ์ ทองปัญจา 
นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
นางสาวรัตนา  มณีโส๊ะ 
นายอาห์หมดั สาดีน,น.ส. ชนดัตา รักษะโบะ 
นายสมศกัด์ิ  ล่าด้ี 
นายสมศกัด์ิ  ล่าด้ี 
นายสมศกัด์ิ  ล่าด้ี 
นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
น.ส.นุสรา  ดลระหมาน,น.ส.วนิดา อุ่นนวน 
นางสาววนิดา  อุ่นนวน 

รวมงบประมาณ กลยุทธ์ที่ 5 195,5 00 195,500 - -  
รวมจัดสรรตามโครงการทั้งส้ิน--- 1,338,170 823,230 130,000 384,940  

ค่าสาธารณูปโภค---- 150,000 150,000 - - นางสายไหม  จิตรหลงั 
งบส ารอง 10 %---- 91,470 91,470    

รวมเงินจัดสรร ตลอดปีงบประมาณ 2563--++ 1,579,640 1,064,700 130,000 384,940  



 
การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (จ าแนกตามโครงสร้างบริหารงาน) 

 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 

แยกประเภทงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายหัว 
พัฒนา
ผู้เรียน 

บกศ. 

1. งานบริหารวิชาการ 
1.โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาพฒันาผลสมัฤทธ์ิ 
2.โครงการเสริมความรู้สู่ O-NET ม.3 และ ม.6 รินน ้ าใจ 
3.โครงการพฒันาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 
4. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
5. สปัดาห์วทิยาศาสตร์/ส ารวจวทิยาศาสตร์ 
6.เชิญวทิยากรภายนอกใหค้วามรู้สู่อาชีพ(การอาชีพละงู) 
7.ส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
8. ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
9. SME Smart Camp 
10. แข่งขนัทกัษะวชิาการ 
11. กิจกรรมชุมนุมและลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ 
12. พฒันาหอ้งสมุดการเรียนรู้ระบบไอซีที 
13. วจิยัในชั้นเรียน  
14. ปรับพื้นฐานความรู้ นกัเรียน ม.1 และ ม.4 
15. ปฐม-ปัจฉิมนิเทศและประชุมผูป้กครอง 
14. ธนาคารโรงเรียน 
15. สหกรณ์ 

- 
14,000 
8,000 
3,000 
3,000 
12,000 
40,000 
20,000 
4,000 
50,000 
2,000 
2,000 
- 

9,000 
15,000 

- 
- 

- 
14,000 
8,000 
3,000 
3,000 
12,000 

- 
20,000 
4,000 

- 
2,000 

- 
- 

9,000 
15,000 

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

40,000 
- 
- 

50,000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2,000 
- 
 
- 
- 
- 

นางศิริวรรณ ฤทธ์ิภกัดี,นางสาววนิดา อุ่นนวน 
นางศิริวรรณ ฤทธ์ิภกัดี,นางสาววนิดา อุ่นนวน 
นางศิริวรรณ ฤทธ์ิภกัดี, หน.กลุ่มสาระ 
นางสาวสุจีรัตน์  ระสุโส๊ะ 
นางสาวรัตนา  มณีโส๊ะ 
นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง ,นางนงนุช  ยงัปากน ้ า 
นางสาวกอรียะ๊  สมยัอยู ่
หน.กลุ่มสาระ คณิตฯ,วทิยฯ์,Eng 
นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
นางศิริวรรณ ฤทธ์ิภกัดี  
นางสาวกอรียะ๊  สมยัอยู ่
นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี,นางสาววนิดา อุ่นนวน 
นางรัตนา  มณีโส๊ะ,นางอรุณี  เตะ๊หมาน 
นายอาห์หมดั  สาดีน 

 



โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 

แยกประเภทงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายหัว 
พัฒนา
ผู้เรียน 

บกศ. 

1. งานบริหารวิชาการ(ต่อ) 

16. ลูกเสือ เนตรนารี 
17. วนัสุนทรภู่สู่วนัภาษาไทย 
18. พฒันางานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ 
19. พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
20. พฒันางานโสตฯ 
21. พฒันางานวดัผลและประเมินผล 
22. พฒันาการเรียนการสอนคอมพวิเตอร์ 
23. ทบทวน DLIT 
24. พฒันานกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
25. PLC 
26. พฒันางานวชิาการ 
27. นิเทศและติดตามภายใน 
28. ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
29. พฒันางาน GPA & PR โปรแกรม student 

10,000 
5,000 
18,000 
5,000 
7,000 
11,730 

199,740 
- 
- 
- 
- 
- 

6,000 
- 

- 
5,000 
18,000 
5,000 
7,000 
11,730 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

6,000 
- 

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

- 
- 
- 
- 
- 
- 

199,740 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง 
นางสายไหม  จิตรหลงั,นางสาวมนจิรา  หวนัสู 
นางอมัพวาณี  แดงนุย้ 
นางศิริวรรณ ฤทธ์ิภกัดี 
นายนิพนธ ์ ทองปัญจา 
นางสาววนิดา  อุ่นนวน 
นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
นางสาวกอรียะ๊  สมยัอยู ่
นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
น.ส.นุสรา  ดลระหมาน,น.ส.วนิดา อุ่นนวน 
นางสาววนิดา  อุ่นนวน 

รวมงบประมาณ งานบริหารวิชาการ 444,470 142,730 100,000 201,740  
2. งานบริหารทั่วไป 

1. วนัไหวค้รู 
2. กิจการนกัเรียน 
3. โรงเรียนวถีิคุณธรรม 
4. คนดีศรี ทบ. 

3,000 
2,000 
8,000 

- 

3,000 
2,000 
8,000 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

นางวนิดา  พรหมจนัทร์ 
วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุมละออง 
นางอรุณี เตะ๊หมาน,นายนิพนธ ์ ทองปัญจา 
วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุมละออง 

 



โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 

แยกประเภทงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายหัว 
พัฒนา
ผู้เรียน 

บกศ. 

2. งานบริหารทั่วไป (ต่อ) 

5. ค่ายคุณธรรม 
6. กฎหมายวนิยัจราจรและใบขบัขี่ 
7. กองทุนวนัละบาท 
8. โรงเรียนคุณธรรม 
9. อนามยัโรงเรียน 
10. อย.นอ้ย 
11. กีฬาสีภายในโรงเรียน 
12. ส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
13. ส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ 
14. เกษตรพอเพียง 
15. ธนาคารขยะ 
16. ดนตรีท่าศิลา 
17. ส่งเสริมศกัยภาพดา้นนาฏศิลป์สู่ชุมชน 
18. โรงเรียนสีขาว 
19. สมัพนัธชุ์มชน 
20. พฒันางานธุรการ 
21. พฒันางานอาคารสถานที ่
22. ถวายความจงรักภกัดี 
23. สืบสานภูมิปัญญาชาวบา้น 

5,000 
1,000 

- 
9,000 
4,000 
3,000 
30,000 
15,000 
6,000 
5,000 
2,000 
30,000 
4,000 
8,000 
2,000 
2,000 

100,000 
8,000 
1,500 

5,000 
1,000 
- 

9,000 
4,000 
3,000 

- 
15,000 
6,000 
5,000 
2,000 
30,000 
4,000 
8,000 
2,000 
2,000 

100,000 
8,000 
1,500 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

30,000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

นายสมศกัด์ิ  ล่าด้ี 
นายสมศกัด์ิ  ล่าด้ี 
นายสมศกัด์ิ  ล่าด้ี 
นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
นางวนิดา  พรหมจนัทร์ 
นางสาวนุสรา  ดลระหมาน 
วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุมละออง 
นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง 
นางวนิดา  พรหมจนัทร์ 
นางนงนุช  ยงัปากน ้ า 
นายสมศกัด์ิ  ล่าด้ี 
นายซอบีรี  อาลี 
นางสายไหม จิตรหลงั,นางสาวมนจิรา หวนัสู 
วา่ที่ ร.ต.ถิรวฒัน์ ชุมละออง 
นายนิพนธ ์ ทองปัญจา 
นายอาห์หมดั สาดีน , น.ส. ชนดัตา  รักษะโบะ 
นายสมศกัด์ิ  ล่าด้ี 
นายสมศกัด์ิ  ล่าด้ี 
นายสมศกัด์ิ  ล่าด้ี 

รวมงบประมาณ งานบริหารทัว่ไป 248,500 218,500 30,000 -  



 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 

แยกประเภทงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายหัว 
พัฒนา
ผู้เรียน 

บกศ. 

3. งานบริหารบุคคล 

1. พฒันางานบุคลากร 
2. ประกนัสงัคม 
3. จดัสรรบุคลากรเขา้ปฏิบตัิงาน 
4. ครูสอนภาษา 
5. ศึกษาดูงานของบุคลากร 

50,000 
25,000 

311,000 
183,200 

- 

50,000 
25,000 
311,000 

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

183,200 
- 

นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 

รวมงบประมาณ งานบริหารบุคคล 569,200 386,000 - 183,200  

4. งานบริหารงบประมาณและสินทรัพย ์
1. พฒันาระบบการเงิน 
2. การจดัท าแผนฯและเสนอของบประมาณ 
3. บริหารพสัดุและสินทรัพย ์

- 
6,000 
70,000 

- 
6,000 
70,000 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

นางสายไหม  จิตรหลงั 
นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
นางสาวรัตนา  มณีโส๊ะ 

รวมงบประมาณ งานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 76,000 76,000 - -  
รวมจัดสรรตามโครงการทั้งส้ิน--- 1,338,170 823,230 130,000 384,940  

ค่าสาธารณูปโภค---- 150,000 150,000 - - นางสายไหม  จิตรหลงั 
งบส ารอง 10 %---- 91,470 91,470    

รวมเงินจัดสรร ตลอดปีงบประมาณ 2563--++ 1,579,640 1,064,700 130,000 384,940  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 1 
 

พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ       ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและพฒันาผลสมัฤทธ์ิ 
แผนงบประมาณ   เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะกิจกรรม                        ต่อเน่ือง    
สนองมาตรฐานการศึกษา             มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
ผูรั้บผดิชอบ           1.  นางศิริวรรณ    ฤทธ์ิภกัดี 
                                                 2.  นางสาววนิดา  อุ่นนวน 
    3.  นายอาห์หมดั สาดีน 
                                                 4.  หัวหนา้กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  2562 – กนัยายน  2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษามีความส าคัญส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับ  ปัจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการ  ไดมี้นโยบายจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ปี  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญฉบบัที่  
16  พทุธศกัราช  2540  มาตรา  43  และพระราชบญัญตัิการศึกษา  พทุธศกัราช  2542 (ฉบบัปรับปรุง  2545)   
มาตรา  10  ทางโรงเรียนจึงจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ 
ทางวชิาการ   ตลอดจนพฒันาทางดา้นการเรียนการสอนใหไ้ดม้าตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชน  หน่วยงาน 
ต่าง ๆ  ตลอดจนสามารถสอบแข่งขนัในระดบัต่างๆได ้
 
2.  วตัถุประสงค ์
 2.1 เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถในรายวชิาภาษาไทย  คณิตศาสตร์   
                    วทิยาศาสตร์  สงัคมศึกษา  และภาษาองักฤษ 
 2.2  ส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกรายวชิาใหสู้งขึ้น(ปลอดจาก 0 และ ร) 
 2.3  เพือ่ใหน้กัเรียนจบหลกัสูตรภาคบงัคบัและหลกัสูตรขั้นพื้นฐานสูงขึ้น   
                     ตลอดจนสามารถสอบเขา้มหาวทิยาลยัไดม้ากขึ้น 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ   
3.1.1  นกัเรียนชั้นม.3  ม.6  เขา้ร่วมโครงการทุกคน  และนกัเรียนระดบัชั้นอ่ืนๆ   
          เขา้ร่วม  100  % 
3.1.2  นกัเรียนจบหลกัสูตรการศึกษาภาคบงัคบัและจบหลกัสูตรขั้นพื้นฐาน 
          คิดเป็นร้อยละ  100 

 
 



 
 

3.2 ดา้นคุณภาพ 
3.2.1  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์   
          วทิยาศาสตร์   สงัคมศึกษา  และภาษาองักฤษ  สูงขึ้น  อยูใ่นระดบัดี   
          และนกัเรียนชั้นม.6  สามารถสอบเขา้มหาวทิยาลยัไดเ้พิม่ขึ้น 
3.2.2  นกัเรียนมีความพงึพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมอยูใ่นระดบัดี 
 

4.  งบประมาณ  -  บาท 
 

5.  ระยะเวลา/สถานที่ด  าเนินการ   ตุลาคม  2562 – กนัยายน  2563   ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 

6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการสอนซ่อมเสริม,  

สอนติวเขม้ O-NET, สอนติว
เขม้ PAT GET   
สู่ร้ัวมหาวทิยาลยัและสอนปรับพื้นฐาน 
ม.1 , ม.4   

ตุลาคม  2562 - 
พฤษภาคม  2563 

นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 

2 ประชุมครูผูรั้บผดิชอบสอนซ่อมเสริม, 
สอนติวเขม้O-NET, สอนติวเขม้ PAT GET  
สู่ร้ัวมหาวทิยาลยั  และสอนปรับพื้นฐาน 
ม.1 , ม.4    5  กลุ่มสาระหลกั(วทิยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  และ
สงัคมศึกษา) 

พฤศจิกายน  2562 ผูอ้  านวยการ 
นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 

3 ท าตารางสอนซ่อมเสริม, สอนติวเขม้  
O-NET, สอนติวเขม้ PAT GET  สู่ร้ัว
มหาวทิยาลยัและสอนปรับพื้นฐาน ม.1,ม.4     

พฤศจิกายน  2562 นางศิริวรรณ    ฤทธ์ิภกัดี 
 

4 ครูผูส้อนจดัเตรียมเอกสารส าหรับสอน พฤศจิกายน  2562 ครูผูส้อน 
5 ครูที่รับผดิชอบด าเนินการสอนซ่อมเสริม, 

สอนติวเขม้ O-NET , สอนติวเขม้ PAT 
GET  สู่ร้ัวมหาวทิยาลยั  และสอนปรับ
พื้นฐาน ม.1 , ม.4     
 

พฤศจิกายน  2562 
– กนัยายน  2563 
 

ครูผูส้อน 



 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

6 เชิญวทิยากรภายนอกมาสอนติวเขม้โอเน็ต
ใหแ้ก่นกัเรียน ม.3 และม.6 

พฤศจิกายน  2562-
มกราคม 2563 

นางศิริวรรณ    ฤทธ์ิภกัดี 
 

7 ประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนที่เขา้
ร่วมกิจกรรม 

กนัยายน  2563 
 

นางสาววนิดา  อุ่นนวน 
นายอาห์หมดั  สาดีน 

 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน กนัยายน  2563 นางศิริวรรณ    ฤทธ์ิภกัดี 
 

7.  งบประมาณ   ใชง้บประมาณทั้งส้ิน   -     บาท   มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 
 
ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 

ในการใชง้บประมาณ 
งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

- - - - - 
 

- - 
 

รวม - - - - - 
 

8.  การประเมินผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
เชิงปริมาณ 
1.  นกัเรียนชั้นม.3  ม.6  เขา้ร่วม
โครงการทุกคนและนกัเรียน
ระดบัชั้นอ่ืนๆ เขา้ร่วม  100 % 
2.  นกัเรียนจบหลกัสูตรการศึกษา
ภาคบงัคบัและจบหลกัสูตร 
ขั้นพื้นฐาน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 

 
-  นบัจ านวนนกัเรียน 
ที่เขา้ร่วมกิจกรรม 
 
-  จากรายงานสรุปจ านวน
นกัเรียนจบการศึกษา 
ภาคบงัคบัและจบหลกัสูตร
การศึกษาพื้นฐาน 

 
-  แบบบนัทึกรายช่ือนกัเรียนที่ 
เขา้ร่วมกิจกรรม 
 
-  แบบรายงานนกัเรียนจบ
หลกัสูตร(ปพ.3) 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

เชิงคุณภาพ 
1.  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวิชาภาษาไทย  
คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์  สงัคม
ศึกษา  และภาษาองักฤษ  สูงขึ้น  
อยูใ่นระดบัดี  และนกัเรียนชั้นม.6  
สามารถสอบเขา้มหาวทิยาลยัได้
เพิม่ขึ้น 
2.  นกัเรียนมีความพงึพอใจในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมอยูใ่นระดบัดี 

 
-  วดัผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียน 
 
 
 
 
 
-  สรุปแบบประเมินความพงึ
พอใจ 

 
-  แบบสรุปผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียน 
-  แบบรายงานการศึกษาต่อของ
นกัเรียน 
 
 
 
-  แบบประเมินความพงึพอใจ 
 

 
9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 

9.1  นกัเรียนมีความรู้ความสามารถในรายวชิาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์ 
       สงัคมศึกษา  และภาษาองักฤษ  สูงขึ้น 

 9.2  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  สงัคมศึกษา 
                    และภาษาองักฤษ  สูงขึ้น 
 9.3  นกัเรียนติด  0 , ร   นอ้ยลง  ส่งผลให้จบหลกัสูตรการศึกษาภาคบงัคบัและหลกัสูตร 
                     การศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้น  และสามารถสอบเขา้มหาวทิยาลยัไดสู้งขึ้น 
 
  
 
                                                                               ลงช่ือ............................................ 
                                                                                         (นางศิริวรรณ    ฤทธ์ิภกัดี) 
                                                                                                  ผูเ้สนอโครงการ 
 
 
                                                                               ลงช่ือ........................................... 
                                                                                          (นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี) 
               ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                                ผูอ้นุมตัิโครงการ 



 
 

โครงการ       เสริมความรู้สู่ O-NET  ชั้น ม.3,ม.6 และรินน ้ าใจ 
แผนงบประมาณ   เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะกิจกรรม                          ต่อเน่ือง    
สนองมาตรฐานการศึกษา             มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
   
ผูรั้บผดิชอบ           1. นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
    2. นางสาววนิดา  อุ่นนวน 
    3. นายอาห์หมดั  สาดีน 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  2562 – กนัยายน  2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 จากผลการทดสอบระดบัชาติ(O-NET)  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่3  และ6  ปีการศึกษา 2561  
ผลปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่มีผลการทดสอบอยู่ในระดบัปรับปรุง  และมีคะแนนต ่ากว่าระดบัจังหวดั  
และระดบัประเทศ  การสอนเสริมความรู้  O-NET  ให้แก่นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3 , 6  และน านกัเรียน
เขา้ร่วมโครงการรินน ้ าใจสู่น้องชาวใต ้ เพื่อให้นักเรียนรู้แนวทางในการท าขอ้สอบ  และยกระดบัคุณภาพ 
ผลการทดสอบใหสู้งขึ้น        
 
2.  วตัถุประสงค ์
 2.1  เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  มีผลการทดสอบ ระดบัชาติสูงขึ้น 
 2.2  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้พื้นฐานในการศึกษาในระดบัที่สูงขึ้น 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ   
                        3.1.1  มีเอกสารสอนเสริมความรู้ใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3  และ 6   
                                 ทั้ง  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ร้อยละ 100 
           3.1.2  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 เขา้ร่วมโครงการรินน ้ าใจสู่นอ้งชาวใตทุ้กคน   

3.2 เชิงคุณภาพ 
                        3.2.1  ผลคะแนนสอบO-NET นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3  และ 6  ผา่นระดบัดี 
                                 สูงขึ้น 
 
4.  งบประมาณ      14,000    บาท 
 



 
 

5.  ระยะเวลา/สถานที่ด  าเนินการ     ตุลาคม  2562 - กนัยายน  2563  ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 
6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 เสนอโครงการเพือ่พจิารณาอนุมตัิ ตุลาคม  2562 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 

2 ประชุมช้ีแจงครูผูส้อน พฤศจิกายน  2562 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
3 ด าเนินการ 

-แต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบ 
สอนเสริมความรู้ O-NET 
- จดัตารางสอนติวเขม้และแจง้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 
- ด าเนินการสอนเสริมใหแ้ก่นกัเรียน 
- เชิญวทิยากรภายนอกมาใหค้วามรู้ 
แก่นกัเรียน 

ตลอดปีการศึกษา - หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ 
- หวัหนา้กลุ่มสาระ 
- ครูผูส้อนชั้นม.3  และม.6 

4 น านกัเรียนชั้นม.6  เขา้ร่วมโครงการ 
รินน ้ าใจสู่นอ้งชาวใต ้  

มกราคม 2563 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
ครูตามค าสัง่ 

5 สรุปผลการด าเนินงาน กนัยายน  2563 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
นายอาห์หมดั  สาดีน 

 
7.  งบประมาณ  รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน   14,000  บาท   มีรายละเอียดการใชจ่้าย  ดงัน้ี 
 
ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 

ในการใชง้บประมาณ 
งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 ค่าถ่ายเอกสาร  เขา้เล่ม
เอกสารติวเขม้ O-NET   

2,000 - - 2,000 - 

2 ค่าตอบแทนวทิยากร 9,000      9,000      - - - 

3 ค่าแหมารถรับส่งนกัเรียน
เขา้ร่วมโครงการรินน ้ าใจ
สู่นอ้งชาวใต ้  

3,000  3,000   

 รวมทั้งส้ิน 14,000      9,000 3,000 2,000 - 



 
 

8.  การประเมินผล 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

เชิงปริมาณ 
1.มีเอกสารสอนเสริมความรู้ให้
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3  
และ6  ทั้ง  5  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ร้อยละ 100 
2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 
เขา้ร่วมโครงการรินน ้ าใจสู่นอ้ง
ชาวใตทุ้กคน   

 
-  ตรวจเอกสารประกอบการ 
ติวเขม้ O-NET   
 
 
-ตรวจจากบญัชีลงช่ือการเขา้ร่วม
โครงการรินน ้ าใจสู่นอ้งชาวใต ้ 

 
-  เอกสารประกอบการติวเขม้ 
O-NET   
 
 
- บญัชีลงช่ือ 

 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

เชิงคุณภาพ 
1. นกัเรียนชั้นม.3  และม.6  
มีผลคะแนนสอบ O-NET อยู่
ในระดบัดีสูงขึ้น 

-  ดูจากผลคะแนนสอบ O-NET -  คะแนนสอบ O-NET  ที่สทศ.
รายงาน 

 
9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 

9.1  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3  และ 6  มีผลการทดสอบระดบัชาติผา่นระดบัดีสูงขึ้น 
9.2  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3  และ 6  มีพื้นฐานความรู้ในการศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้น 
 

 
  
                                                                               ลงช่ือ............................................ 
                                                                                         (นางศิริวรรณ    ฤทธ์ิภกัดี) 
                                                                                                  ผูเ้สนอโครงการ 
 
 
                                                                               ลงช่ือ........................................... 
                                                                                          (นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี) 
               ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                               ผูอ้นุมตัิโครงการ 



 
 

โครงการ   พฒันาการเรียนการสอน   8   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
แผนงบประมาณ   เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะงาน   ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผูรั้บผดิชอบ   นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม  2562  -  กนัยายน  2563 
 

1. หลกัการและเหตุผล 

 ตามที่  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด  4  เก่ียวกบัแนวการจดัการศึกษาในมาตรา  22  
มาตรา   24  ที่ตอ้งการให้มีการจดักระบวนการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงันั้นการจดัการเรียนรู้ทั้ง  8  
กลุ่มสาระ จะตอ้งพฒันากระบวนการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.  2542 

2. วตัถุประสงค ์

1. เพือ่พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน และสร้างเสริมความรู 
ประสบการณ์เพิม่เติมแก่ผูเ้รียน 

2. เพือ่ใหค้รูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพือ่ใหมี้ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1   เชิงปริมาณ 

  3.1.1    นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบั  1.5 – 4  ร้อยละ  95   
 3.2   เชิงคุณภาพ        
  3.2.1   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการพฒันาระบบการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และเป็นผลใหน้กัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนอยูใ่นระดบัดี 
 
4. งบประมาณ       8,000          บาท 
 
5. ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ   ตุลาคม  2562  -  กนัยายน  2563        โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 
 
 



 
 

6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 เสนอโครงการเพือ่พจิารณา ตุลาคม  2562 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
2 ประชุมช้ีแจงผูเ้ก่ียวขอ้ง พฤศจิกายน  2562 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
3 พฒันาการเรียนการสอน ทั้ง  8  กลุ่มสาระ 

- สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ฯ 
- สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
- สาระการเยนรู้สุขศึกษาฯ 
- สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
- สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 

นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
นางสายไหม    จิตรหลงั 
นางสาวกอรียะ๊  สมยัอยู ่
นางสาวรัตนา  มณีโส๊ะ 
นางวนิดา   พรหมจนัทร์ 
วา่ที่ร.ต.ถิรวฒัน์ ชุมละออง 
นายสมศกัด์ิ  ล่าด้ี 
นางนงนุช    ยงัปากน ้ า 
นายอาห์หมดั  สาดีน 

4 สรุปผลการด าเนินงาน กนัยายน   2563 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
 
7.  งบประมาณ รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน     8,000       บาท   มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 
 

ที่ 
รายการ / กิจกรรม/ ค  าช้ีแจง
ในการใช/้ งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

 

จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 ภาษาไทย 1,000 - - 1,000 - 
 คณิตศาสตร์ 1,000 - - 1,000 - 
 วทิยาศาสตร์ฯ 1,000 - - 1,000 - 
 สงัคมศึกษาฯ 1,000 - - 1,000 - 
 สุขศึกษา 1,000 - - 1,000 - 
 ศิลปะ 1,000 - - 1,000 - 
 การงานอาชีพ 1,000 - - 1,000 - 
 ภาษาต่างประเทศ 1,000 - - 1,000 - 

รวม 8,000        - - 8,000 - 
 



 
 

8. การประเมินผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ขอ้มูลปีฐาน วธีิการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
เชิงปริมาณ 
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนระดบั  1.5 – 4  
ร้อยละ  95   

 
ร้อยละ  95 

 
ร้อยละ 90 

 

 
ประเมินผลเม่ือส้ิน 
ปีการศึกษา 

 
-แบบทดสอบ 
- รายงานผลสมัฤทธ์ิ 

เชิงคุณภาพ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการ
พฒันาระบบการเรียนการสอน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
เป็นผลใหน้กัเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนอยูใ่นระดบัดี 
 

 
ร้อยละ 95 

 
ร้อยละ  90 

 
- ส ารวจเจตคติผูเ้รียน 

 
แบบส ารวจเจตคติ 
 

 
9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 

1. นกัเรียนมีผลการเรียน  0 ,ร   ลดลง 
2. ครูมีแผนการสอนและพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 
3.  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 

  
 
      ลงช่ือ ..................................................... 
       (นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี ) 
              ผูเ้สนอโครงการ 
 
 
      ลงช่ือ ...................................................... 
                  (นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี) 
      ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
           ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 



 
 

โครงการ                              ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
แผนงบประมาณ        เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                                          
ลกัษณะงาน              ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผูรั้บผดิชอบ       นางสาวสุจีรัตน์  ระสุโส๊ะ 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ตุลาคม 2562 –    สิงหาคม  2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 อา้งถึงมาตรฐานสถานศึกษาของโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน ขอ้ที่ 6 
(ผูเ้รียนมีทกัษะกระบวนการหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง) ตวับ่งช้ีที่ 6.2  
(สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตวัใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และส่ือต่างๆ ไดท้ั้งในและนอก
สถานที่) และมาตรฐานดา้นการบริหารและการจดัการขอ้ที่ 16 (สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติเต็มศกัยภาพ) ตวับ่งช้ีที่ 16.5 (มีการจดัการและใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา) การให้นักเรียนในสถานศึกษาไดไ้ปทศันะศึกษาคน้ควา้หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอกถือวา่เป็นเร่ืองที่มีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ ในการเรียนในยคุปัจจุบนัน้ี ฉะนั้นการไดไ้ป
ส ารวจความหลากหลายของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนก็จะท าให้นักเรียนไดเ้รียนรู้
และมีประสบการณ์ตรงมากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนได้สามารถพฒันาตนเองไปสู่การมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค ์กา้วทนัต่อการเรียนรู้ในยคุปัจจุบนั และยงัสามารถน าความรู้ที่
ไดรั้บมาช่วยในการพฒันาการเรียนการสอนไดดี้ยิง่ขึ้น 
 

2.  วตัถุประสงค ์
 2.1  เพือ่ให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้โดยตรงจากสถานที่เรียนรู้จริงจากภายนอก 
 2.2  เพือ่ให้ผูเ้รียนมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนในรายวชิาวทิยาศาสตร์ 
 2.3 เพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ที่หลากหลาย 
 2.4 เพือ่ใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ที่ไดรั้บมาเป็นส่ือกลางในการพฒันาการเรียนการสอนไดดี้ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ   

3.1.1 เพือ่ใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 ของนกัเรียนสายวทิย-์คณิต 
             ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4-6 
3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นกัเรียนมีความรักและเจตคติที่ดีในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และมีความกระตอืรือร้น 
3.2.2 นกัเรียนไดรั้บความรู้และประสบการณ์ตรงมายิง่ขึ้น 



 
 

4.  งบประมาณ   3,000   บาท 
5.  ระยะเวลา/สถานที่ด  าเนินการ    ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563   ณ   โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 เสนอโครงการ ประชุมคณะกรรมการ ตุลาคม  2562 นางสาวสุจีรัตน์  ระสุโส๊ะ 

 
2 ติดตามประสานงานกบัสถานที่ที่ใช้

ในการทศันศึกษา 
มกราคม 2563 นางสาวสุจีรัตน์  ระสุโส๊ะ 

 
3 น านกัเรียนออกส ารวจและศึกษา

แหล่งเรียนรู้ 
กุมภาพนัธ ์ 2563 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ทุกคน 
4 สรุปโครงการ กนัยายน  2563 นางสาวสุจีรัตน์  ระสุโส๊ะ 

 
7.  งบประมาณ    ใชง้บประมาณทั้งส้ิน   3,000   บาท   มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 
 
ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 

ในการใชง้บประมาณ 
งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 ค่าเอกสารส าหรับศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

- - - - - 

2 ค่าอาหารวา่ง/อาหารเที่ยง - - - - - 

3 ค่าจา้งเหมารถ 3,000 - 3,000 - - 

 รวมทั้งส้ิน 3,000 - 3,000 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8.  การประเมินผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย วธีิการวดั/ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

เชิงปริมาณ 
1.นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
2.ร้อยละของนกัเรียนสายวทิย-์
คณิต ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4-6  
3. ร้อยละของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความรักและ
เจตคติที่ดีในสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์และความ
กระตือรือร้นพร้อมทั้งไดรั้บ
ประสบการณ์ตรง 

 
80 
100 

 
80 

 
- สงัเกต 
- การตอบค าถาม  
 
 

 
แบบสงัเกตการมีส่วนร่วม 
การจดับอร์ด 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของนกัเรียนที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระวทิยาศาสตร์ 

 
80 

 
ประเมินความพงึ
พอใจ 

 
แบบประเมินความพงึพอใจ
ของผูเ้รียน 

 
9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
 9.1  ผูเ้รียนเกิดการรักในสถานศึกษาที่เรียน 
 9.2  ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงและเพิม่ทกัษะในการเรียนรู้ไดม้ากยิง่ขึ้น 
 9.3   ผูเ้รียนไดรู้้จกัใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ สามรถทนัเทคโนโลยแีละมีวสิยัทศัน์ในการเรียนรู้ 
 
                                                                              ลงช่ือ............................................ 
                                                                                       (นางสาวสุจีรัตน์  ระสุโส๊ะ) 
                                                                                               ผูเ้สนอโครงการ 
 
                                                                               ลงช่ือ........................................... 
                                                                                          (นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี) 
              ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                             ผูอ้นุมตัิโครงการ 



 
 

โครงการ                              สปัดาห์วทิยาศาสตร์  
แผนงบประมาณ        เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                                          
ลกัษณะงาน              ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผูรั้บผดิชอบ       นางสาวรัตนา   มณีโส๊ะ 
ระยะเวลาด าเนินงาน       กรกฎาคม 2563 –    สิงหาคม  2563 
 
1.  หลักการและเหตุผล : 

วิทยาศาสตร์มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษยอ์ยา่งมาก ซ่ึงในอนาคตจะมีความส าคญัมาก
ยิง่ขึ้นไป ดงันั้นการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นทางที่ถูกตอ้งและเหมาะสม จะช่วยใหป้ระเทศพฒันา
ยิ่งขึ้นท าให้เกิดการพฒันาความคิดให้เป็นคนที่มีเหตุผลมีความคิดสร้างสรรค์รู้จกัการคิดวิเคราะห์และ
สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งเป็นระบบสามารถใชชี้วิตร่วมกบัธรรมชาติไดอ้ยา่งมีสมดุลทางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งมีการกระตุน้
ส่งเสริมใหส้นใจที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพือ่การด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จึงเห็นสมควรที่จะจดัสัปดาห์วทิยาศาสตร์ขึ้นเพือ่พฒันาคุณภาพชีวิตมนุษยใ์หส้ามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่ง
เป็นสุข 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพือ่เป็นการใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการแกปั้ญหา และคิดสร้างสรรคอ์งค ์    
     ความรู้ 
2.  เพือ่ใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงในการจดันิทรรศการวทิยาศาสตร์แก่ผูอ่ื้น 
3.  เพือ่เสริมใหน้กัเรียนไดฝึ้กการท างานเป็นกลุ่มคณะและรู้จกัท างานร่วมกนั 

3.  เป้าหมาย  
เชิงคุณภาพ 

1. ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัคิดวเิคราะห์ แกปั้ญหาและตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม 
เชิงปริมาณ 

1. นกัเรียนทุกระดบัชั้นในโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

4.  งบประมาณ    3,000  บาท 
5.  ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ    กรกฎาคม  2563  -   สิงหาคม  2563   ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 



 
 

6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนิน กรกฎาคม 2563 คณะครูกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 
2 ส ารวจวสัดุ-อุปกรณ์ ที่ตอ้งใชใ้นการด าเนิน

กิจกรรม 
สิงหาคม  2563 คณะครูกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 

3 จดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ ที่ตอ้งใชใ้นการด าเนิน
กิจกรรม 

สิงหาคม  2563 คณะครูกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 

4 ด าเนินจดักิจกรรมสปัดาห์วทิยาศาสตร์ สิงหาคม  2563 คณะครูกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 
5 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล สิงหาคม  2563 คณะครูกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 

7.  งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน 3,000   บาท  มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 
ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 

ในการใช/้งบประมาณ 
งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเงิน 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์
1 ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการจดั

กิจกรรม 
3,000.- - - 3,000.- - 

       
 รวม 3,000.- - - 3,000.- - 

 
8.   การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ข้อปีฐาน วิธีการวดัผล/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วดั 

เชิงปริมาณ 
       -  นกัเรียนทุกคนเขา้
ร่วมกิจกรรมสปัดาห์
วทิยาศาสตร์      
เชิงคุณภาพ  
        -  นกัเรียนรู้จกัคิด
วเิคราะห์ แกปั้ญหาและ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
100% 

 
 
 

100% 

  
ท าแบบประเมิน 

 
 
 

ท าแบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 
 
 
 
แบบประเมิน 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นกัเรียนใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการแกปั้ญหาได ้
2.  นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงในการจดันิทรรศการวทิยาศาสตร์แก่ผูอ่ื้น 



 
 

3.  นกัเรียนไดฝึ้กการท างานเป็นกลุ่มคณะและรู้จกัท างานร่วมกนั 
 
 
 
                                                                                                      ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                                                  (  นางสาวรัตนา  มณีโส๊ะ  ) 
                                                                                                                           ผูเ้สนอโครงการ 
 
                                                                                                      ลงช่ือ................................................ 
                                                                                                               (  นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี    ) 
                                                                                                    ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                                                      ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ                       เชิญวทิยากรภายนอก(วทิยาลยัการอาชีพละงู) มาใหค้วามรู้แก่นกัเรียน 
แผนงบประมาณ        เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                                          
ลกัษณะโครงการ              ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผูรั้บผดิชอบ       นางศิริวรรณ  ฤทธภ์กัดี 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ตุลาคม  2562 –    กนัยายน  2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
              ดว้ยโรงเรียนมีนโยบายใหน้ักเรียนไดเ้รียนรู้อาชีพตามความสนใจ  เพือ่เป็นอีกทางเลือกหน่ึงให้กบั
นักเรียนสายศิลป์ทัว่ไป  ส าหรับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ  ทางโรงเรียนจึงไดบ้นัทึกความร่วมมือ
(MOU)  กบัวทิยาลยัการอาชีพละงูเพือ่ประสานความร่วมมือและใหค้วามรู้ทางดา้นอาชีพแก่นกัเรียน   
 
2.  วตัถุประสงค ์
              2.1  เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อาชีพตามความถนดัและสนใจ 
 2.2  เพือ่ให้ผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐานดา้นอาชีพส าหรับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
 
3.  เป้าหมาย 

      3.1 ดา้นปริมาณ    
3.1.1  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  สายศิลป์ทัว่ไป  เขา้ร่วมการเรียนรู้อาชีพทุกคน 

      3.2 ดา้นคุณภาพ   
3.2.1   นกัเรียนมีความรู้พื้นฐานดา้นอาชีพส าหรับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 

 
4.  งบประมาณ      12,000   บาท   
 
5.  ระยะเวลา  /  สถานที่ด าเนินการ   ตุลาคม  2562  -   กนัยายน  2563     ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
6.   ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 เสนอโครงการเพือ่พจิารณาอนุมตัิ ตุลาคม  2562 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 

2 น านกัเรียนเรียนรู้อาชีพ ณ วทิยาลยั 
การอาชีพละง ู

พฤศจิกายน 2562-
กุมภาพนัธ ์ 2563  

นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง 

3 สรุปโครงการ กนัยายน  2563 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 



 
 

7.  งบประมาณ  รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน  12,000 บาท   มีรายการค่าใชจ่้ายดงัน้ี 
 

ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 
ในการใชง้บประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 ค่าเช่าเหมารถรับส่งนกัเรียน 12,000 - 12,000 - - 
รวม 12,000 - 12,000 - - 

 
8. การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดั / ประเมิน เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
เชิงปริมาณ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  
สายศิลป์ทัว่ไป  เขา้ร่วมการ
เรียนรู้อาชีพทุกคน 

 
นกัเรียนมีเวลาเรียนครบตาม
ก าหนด 

 
บญัชีลงเวลาเรียน 

เชิงคุณภาพ 
นกัเรียนมีความรู้พื้นฐานดา้น
อาชีพส าหรับการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพ 

 
ผลการเรียนของนกัเรียน 

 
ปพ.5/ปพ.6 

 
9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
     9.1  นกัเรียนใหค้วามสนใจดา้นการเรียนรู้อาชีพ 
     9.2  นกัเรียนมีความรู้พื้นฐานดา้นอาชีพส าหรับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 

             
 
 
                                                                                                      ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                                               (  นางศิริวรรณ  ฤทธ์ภกัดี  ) 
                                                                                                                           ผูเ้สนอโครงการ 
 
                                                                                                      ลงช่ือ................................................ 
                                                                                                               (  นายอ านาจ ฤทธ์ิภกัดี) 
                                                                                                      ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                                                     ผูอ้นุมตัิโครงการ 



 
 

โครงการ                       ส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
แผนงบประมาณ        เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                                          
ลกัษณะโครงการ              ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผูรั้บผดิชอบ       นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง,นางนงนุช  ยงัปากน ้ า 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ตุลาคม   2562 –  กนัยายน   2563 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
              การจดัการศึกษาในปัจจุบนัไดมุ่้งเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เร่ืองราวต่างๆตามสภาพแวดลอ้มที่เป็นจริง
จากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่าง ๆ  อยา่งสมดุล มุ่งเน้นในเร่ืองความรู้ คุณธรรมและ
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม รวมทั้งจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
จากประสบการณ์จริง โดยผสมผสานสาระความรู้ในดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ดัส่วนและสมดุลกนั 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง 
2. เพือ่ใหผู้เ้รียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่ 
3. เพือ่ใหน้กัเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ 
4. เพือ่ใหน้กัเรียนกระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. เพื่อให้นักเรียนรู้จกัการน าความรู้ จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และการ

แกปั้ญหาในชีวติประจ าวนั 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
   1. นกัเรียนและครูทุกคน ไดรั้บความรู้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก

โรงเรียนตามความเหมาะสม 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1. นกัเรียนและครูเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และ
เพือ่ใหน้กัเรียนรู้จกัการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยกุตใ์ชเ้พือ่เกิดประโยชน์และแกปั้ญหาใน
ชีวติประจ าวนั 
 

4. งบประมาณ 40,000.-  บาท 
5.  ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินการ ตุลาคม 2562 – กนัยายน  2563   ณ จงัหวดัสงขลา 
 
 



 
 

6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุมช้ีแจงความจ าเป็นในการ
จดัท าโครงการ 
2. ประชุมครูแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพือ่ก าหนดแนวทาง วธีิการและ
หนา้ที่ความรับผดิชอบในการน า
นกัเรียนสู่แหล่งเรียนรู้ 

 
1 - 31 ตุลาคม 2562 

 
นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง 
นางนงนุช  ยงัปากน ้ า 
นายนิพนธ ์ ทองปัญจา 
นางสาวกอรียะ๊  สมยัอยู ่

ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรม : ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน 
-  ก าหนดเป้าหมายในการทศัน
ศึกษา 
-  ส ารวจเสน้ทาง 
-  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-  ก าหนดระยะเวลา 
-  ก าหนดงบประมาณ 
-  การก าหนดผูรั้บผดิชอบ 
-  ขออนุญาตผูป้กครองนกัเรียน 
-  จดัส่ิงอ านวยความสะดวก
สนบัสนุนทรัพยากร 
-  เดินทางไปทศันศึกษาตาม
สถานที่ที่ก  าหนด 
-  ก ากบั  ติดตาม  ดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

 
ตุลาคม  2562 – มกราคม 2563 

 
นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง 
นางนงนุช  ยงัปากน ้ า 
นายนิพนธ ์ ทองปัญจา 
นางสาวกอรียะ๊  สมยัอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
2. กิจกรรม : ส ารวจแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน 
- ก าหนดของเขตของแหล่งเรียนรู้ 
- ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจใน
ชุมชน 
- ติดต่อผูดู้แลหรือเก่ียวขอ้งกบั
แหล่งเรียนรู้เพือ่ประสานงานใน
การด าเนินกิจกรรม 

 
 

พฤษภาคม 2563 
 

 
 
นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง 
นางนงนุช  ยงัปากน ้ า 
นายนิพนธ ์ ทองปัญจา 
นางสาวกอรียะ๊  สมยัอยู ่

-  ส ารวจจ านวนนกัเรียนที่มีความ
ประสงคจ์ะเขา้ร่วมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 
-  ออกหนงัสือขออนุญาต
ผูป้กครอง 
-  น านกัเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน 

สิงหาคม 2563 นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง 
นางนงนุช  ยงัปากน ้ า 
นายนิพนธ ์ ทองปัญจา 
นางสาวกอรียะ๊  สมยัอยู ่

3.กิจกรรม : ติดตามผลการใช้
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
-  ส ารวจแหล่งเรียนรู้ภายโรงเรียน 
-  มอบหมายใหค้รูผูรั้บผดิชอบ
แหล่งเรียนรู้จดัท าทะเบียนการเขา้
ใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
-  ติดตามผลการด าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 
 

1 ตุลาคม 2562 –  
30 กนัยายน 2563 

 
 
นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง 
นางนงนุช  ยงัปากน ้ า 
นายนิพนธ ์ ทองปัญจา 
นางสาวกอรียะ๊  สมยัอยู ่

ข้ันสรุป 
-  ติดตาม  ประเมินผล 
-  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
กนัยายน 2563 

 
นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง 
นางนงนุช  ยงัปากน ้ า 
นายนิพนธ ์ ทองปัญจา 
นางสาวกอรียะ๊  สมยัอยู ่

 
 



 
 

7.  งบประมาณ  รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน  40,000.- บาท   มีรายการค่าใชจ่้ายดงัน้ี 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ 
รายการ/ กิจกรรม/  

รายละเอียดประมาณการค่าใชจ่้าย 
งบประมาณ

(บาท) 
การจ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 
1 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน     
 -  ค่ายานพาหนะ 30,000 ✓   
 -  ค่าเขา้ชมแหล่งเรียนรู้ 3,000 ✓   
 รวม 33,000    
2 กิจกรรมส ารวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน     
 -  ค่ายานพาหนะ  2,000 ✓   
 -  ค่าอาหารกลางวนั 3,000  ✓  
 -  ค่าตอบแทนวทิยากร 1,000 ✓   
 -  ค่าท  ากิจกรรม 1,000   ✓ 
 รวม 7,000    

รวมทั้งหมด 40,000    
 

9. การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีการวดั / ประเมนิผล เคร่ืองมือที่ใช้วดั 

1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 – 
6   จ านวน  229  คน  ไดรั้บ
ประสบการณ์ตรงเพิม่เติมจาก
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

1.การประเมินความรู้ในสถานที่
ท่องเที่ยวที่ไปทศันศึกษา 
2.การประเมินความพงึพอใจที่มี
ต่อการไปทศันศึกษา 
3. การส ารวจการใชแ้หล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน  

1.  แบบประเมินความรู้  ความเขา้ใจ
ในสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปทศันศึกษา 
2.  แบบประเมินความพงึพอใจที่มี
ต่อการไปทศันศึกษา 
3. ทะเบียนการเขา้ใชแ้หล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

2.  นกัเรียนสามารถน าความรู้
และประสบการณ์ที่ไดจ้ากการ
ทศันศึกษามาใชใ้นการเรียนและ
การด าเนินชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่ง
มีความสุข 

การประเมินและนิเทศ  ติดตาม - แบบประเมินและนิเทศติดตาม 

 
 



 
 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
9.1 นกัเรียนเกิดกระบวนการคิดที่ดีเก่ียวกบัการใชแ้หล่งเรียนรู้ 
9.2 นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงเพิม่เติมจากนอกหอ้งเรียน 
9.3 นักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ไดจ้ากการทศันศึกษามาใชใ้นการเรียนและการ
ด าเนินชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุข 

 
 
 
                                                                                                      ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                                               (  นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง  ) 
                                                                                                                       ผูเ้สนอโครงการ 
 
                                                                                                      ลงช่ือ................................................ 
                                                                                                                   (  นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี) 
                                                                                                      ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                                                         ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ       ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน  
แผนงบประมาณ     เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                         
ลกัษณะโครงการ          ต่อเน่ือง            
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผูรั้บผดิชอบ      1.  นางสาวกอรียะ๊  สมยัอยู ่
    2.  นางสาวมนจิรา   หวนัสู 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563 
  
1.  หลกัการและเหตุผล 
 โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ จดัการศึกษามุ่งเนน้นกัเรียนเป็นส าคญัที่สุด  และสนองตอบการศึกษา
ตลอดชีวติแต่ไม่สามารถสนองตอบความตอ้งการของผูรั้บบริการไดเ้ตม็ที่  เพราะขาดความพร้อมในหลาย ๆ 
เร่ือง  ดังนั้นงานห้องสมุดจึงได้จดัท าโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  กิจกรรมที่  2  จดัห้องสมุดเป็น
ห้องสมุดมีชีวิต  เพื่อ ส่งเสริม ย ัว่ยุให้นักเรียนเป็นบุคคลรักการอ่าน  มีความสุขในการรับบริการจาก
หอ้งสมุดของโรงเรียนและรู้สึกมีความเป็นเจา้ของ 
2.  วตัถุประสงค ์
              1.   เพือ่พฒันาบรรยากาศหอ้งสมุดใหน่้าอยู ่สงบ สะอาดผูรั้บบริการมีอิสระแห่งการเรียนรู้ 
 2.   เพือ่จดัหาส่ือเทคโนโลยแีละสารสนเทศ บริการ 
 3.   เพือ่เปิดศูนยบ์ริการแนะน าการใชห้อ้งสมุด แนะน าการศึกษาดว้ยตนเอง 
 4.   เพือ่ส่งเสริมใหมี้ผูรั้กการอ่านมากขึ้น 
 5.   เพือ่ปลูกฝังทศันคติและนิสยัที่ดีในการอ่าน 
 6.   เพือ่สนบัสนุนใหเ้ป็นผูท้ี่ใฝ่รู้และรักการคน้ควา้ตลอดเวลา 

3. เป้าหมาย 

 3.1.   เชิงปริมาณ 
3.1.1     มีหอ้งสมุดที่น่าอยู ่สงบสะอาด ผูรั้บบริการมีอิสระแห่งการเรียนรู้จ  านวน  1     
              หน่วยบริการ 
3.1.2     มีส่ือเทคโนโลยแีละสารสนเทศบริการ  สามารถรับผูใ้ชบ้ริการคร้ังละ   10   คน 
3.1.3     มีผูรั้กการอ่าน  มีทศันคติที่ดีต่อการอ่านและรู้จกัคน้ควา้เพิม่ขึ้นร้อยละ 80 

3.2   เชิงคุณภาพ 
  3.2.1    หอ้งสมุดใหบ้ริการนกัเรียนและชุมชนใกลเ้คียง  ในการส่งเสริมบรรยากาศแห่งการ 

เรียนรู้  การเรียนรู้ตลอดชีวติและการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียนและชุมชนมากขึ้น  ตลอดจนมีผู ้
รักการอ่านและมีผูท้ี่มีนิสยัรักการอ่านมากยิง่ขึ้นอยูใ่นระดบัดี 



 
 

4.   งบประมาณ       20,000       บาท 

5.   ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ   ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563   โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

6.   ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 ประชุมวางแผน ตุลาคม  2562 

คณะกรรมการหอ้งสมุด 
นางสาวกอรียะ๊ สมยัอยู ่
นางสาวมนจิรา หวนัสู 

2 แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบ ตุลาคม  2562 
3 จดัท าเอกสารบนัทึกการอ่าน  พฤศจิกายน  2562 
4 แจกเอกสารใหน้กัเรียนท าแบบบนัทึก

การอ่าน 
พฤศจิกายน  2562 

5 จดัป้ายนิเทศ ตลอดปีการศึกษา 
6 กิจกรรมลานกวา้งทางหอ้งสมุด สปัดาห์สุดทา้ยของเดือน 
7 กิจกรรมตอบค าถามรายสปัดาห ์ ตลอดปีการศึกษา 
8 กิจกรรมหยดุทุกงานเพือ่อ่าน คาบแนะแนว 
9 กิจกรรมสาระน่ารู้สู่หนา้เสาธง ตลอดปีการศึกษา 
10 คืนก าไรใหน้กัอ่าน ทุกวนัสุดสปัดาห์ 
11 แนะน าหนงัสือและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดปีการศึกษา 
12 ประกวดบุคคลรักการอ่าน มีนาคม 2562 ,กนัยายน 2563 
13 แจกเกียรติบตัร มีนาคม 2562 ,กนัยายน 2563 
14 สรุปรายงานผล กนัยายน  2563 

 
7.  งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน   20,000   บาท      มีรายการค่าใชจ่้าย   ดงัน้ี 
 

ที่ 
รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง
ในการใช/้งบประมาณ 

งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน คา่ใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 จดัซ้ือหนงัสือต่างๆ  18,000 - - 18,000 - 
2 จดัป้ายนิเทศ 1,000 - - 1,000 - 
3. หนงัสือพมิพ ์และนิตยสาร 1,000 - - 1,000 - 

รวม 20,000 - - 20,000 - 
 

 

 



 
 

8.   การประเมินผล 
  

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ขอ้มูลปีฐาน วธีิการวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

เชิงปริมาณ 
  1.   มีหอ้งสมุดที่น่าอยู ่ผูรั้บบริการ
มีอิสระแห่งการเรียนรู้   
2.   มีส่ือเทคโนโลยแีละสารสนเทศ
บริการ สามารถรับผูใ้ชบ้ริการ 
4.   มีผูรั้กการอ่าน มีทศันคติที่ดีต่อ
การอ่านและรู้จกัคน้ควา้เพิม่ขึ้น 

 

1   หน่วย 
 

50  คน 
 
 

90 

 

1   หน่วย 
 

40  คน 
 
 

80 
 

 

 

- ตรวจสอบจากการ
ใชบ้ริการหอ้งสมุด 

-ส ารวจจากการใชส่ื้อ 
เทคโนโลย ี
 

-สมัภาษณ์นกัเรียน
และบุคลากร 

 

-   แบบบนัทึกการใช้
หอ้งสมุด 
-   แบบบนัทึกการใช้
ส่ือ 
 

-   แบบสมัภาษณ์
นกัเรียนและบุคลากร 

เชิงคุณภาพ 

    ห้องสมุดให้บริการนักเรียนและ
ชุมชนใกล้เคียง  ในการส่งเสริม
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้มากยิง่ขึ้น 
อยูใ่นระดบัดี 
 

 

90 
 

80 
 

-ส ารวจผลการ
ปฏิบตัิงาน 

 

-   แบบรายงานผลการ
ปฏิบตัิงาน 
 

 

 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
 9.1.   นกัเรียน  บุคลากรและบุคคลทัว่ไปมีนิสยัรักการอ่าน รู้จกัคน้ควา้และใชบ้ริการหอ้งสมุด 
                       สูงขึ้น  
 9.2.   นกัเรียน  บุคลากรและบุคคลทัว่ไปมีแหล่งเรียนรู้และส่ือเทคโนโลยทีี่มีประโยชน์มากขึ้นและ 
                       มีบรรยากาศที่ดี 
 9.3.   ระดบัคุณภาพของหอ้งสมุดสูงขึ้น 
  

ลงช่ือ........................................... 
      (นางสาวกอรียะ๊  สมยัอยู)่ 
               ผูเ้สนอโครงการ 

 

ลงช่ือ........................................... 
       (นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี) 

                                                                              ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์          
                                                                                                 ผูอ้นุมตัิโครงการ 



 
 

โครงการ   SME Smart Camp  
แผนงบประมาณ   เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผูรั้บผดิชอบ   1. นางสาวกอรียะ๊  สมยัอยู ่และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    2. นางสาวรัตนา  มณีโส๊ะ  และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
    3. นายอาห์หมดั  สาดีน และครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562 –  กนัยายน 2563 
  
1. หลกัการและเหตุผล 
 ค่ายวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และองักฤษเป็นการศึกษาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และองักฤษ นอก
ห้องเรียน โดยจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เขา้มาร่วมกิจกรรมพกัแรมร่วมกัน ณ ที่ใดที่หน่ึงในช่วงเวลาที่
ก  าหนดให้  พร้อมทั้งมีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการและนันทนาการ  เพิ่มพูนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และองักฤษ ทกัษะกระบวนการและประสบการณ์ตรงทางดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
องักฤษ ในสภาพแวดลอ้มที่จดัให้และส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
องักฤษ ส่งเสริมและพฒันาระบบการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และองักฤษ การจดั
กิจกรรมเขา้ค่ายจึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือก ที่จะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตลอดจนพฒันาทกัษะ
กระบวนการคิดวเิคราะห์ของผูเ้รียนใหพ้ฒันาดียิง่ขึ้น  

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และองักฤษ ช่วยเสริมความรู้ดา้นการประยกุต ์หรือการแกปั้ญหาที่
ประสบในชีวิตประจ าวนัตลอดจนเป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีโอกาสใชค้วามคิดของตนเองอยา่งอิสระและ
ไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัด้วยตนเอง  อีกทั้งยงัเป็นการเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และองักฤษ นอกจากน้ียงัสามารถฝึกให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ถึงการอยูร่่วมกนัในสังคม  การ
ท างานเป็นกลุ่ม การวางแผนการท างาน   ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ไดรั้บมอบหมาย   การมีระเบียบวินยั  
การเสียสละ          มีน ้ าใจช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั   ความอดทนใหเ้กิดแก่ผูเ้รียนและด าเนินชีวิตในสงัคมได้
อยา่งมีความสุข 
 
 

2. วตัถุประสงค ์
 2.1 เพือ่พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ และสร้างเสริมความรู้ประสบการณ์เพิม่เติมแก่ผูเ้รียน 
 2.2 เพือ่ใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในหอ้งเรียน 
 2.3 เพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการคิดวเิคราะห์มากยิง่ขึ้น 
 2.4 เพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข 



 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 60 คน 
  3.1.2 นกัเรียนผา่นกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 
  3.1.3 นกัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และองักฤษ คิดเป็นร้อยละ 
80 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นกัเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์   และภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 80 
 
4.งบประมาณ      4,000         บาท 
 
5. ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ  ตุลาคม  2562 – กนัยายน 2563    ณ  จงัหวดัสตูล  
 
6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ 
ตุลาคม 2562 นางสาวกอรียะ๊  สมยัอยู ่

นางสาวรัตนา  มณีโส๊ะ 
นายอาห์หมดั  สาดีน 
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ 

2 วางแผนการด าเนินงาน ตุลาคม 2562 

3 เสนอเพือ่อนุมตัิโครงการ ตุลาคม 2562 

4 จดัหา จดัซ้ืออุปกรณ์ในการเขา้ค่าย พฤษภาคม 2563 

5 ด าเนินการเขา้ค่าย กรกฎาคม   2563 
7 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ กนัยายน   2563 

 
7. งบประมาณ รวมใชง้บประมาณทั้งสิน   4,000   บาท  มีรายการค่าใชจ่้ายดงัน้ี 
 

ที่ 
รายการ / กิจกรรม / ค  าช้ีแจงใน

การใชง้บประมาณ 
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 จดัซ้ืออุปกรณ์ในการเขา้ค่าย 4,000 - - 4,000 - 
       

รวม 4,000 - - 4,000 - 



 
 

8. การประเมินผล 
 

ตวัช้ีวดั / ตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ขอ้มูลปีฐาน วิธีการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

เชิงปริมาณ 
1. จ  านวนนกัเรียนเขา้
ร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละของนกัเรียนที่
ผา่นกิจกรรม 
3. ร้อยละของนกัเรียนที่
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ และ 
วทิยาศาสตร์ 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของนกัเรียนที่
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์   
และวทิยาศาสตร์ 

 
60 
 

100 
 

80 
 
 
 
 

80 

 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
การลงทะเบียนของนกัเรียน 
ประเมินจากการท ากิจกรรม
ฐาน 
 
ส ารวจเจตคติผูเ้รียน 
 
 
 
 
ประเมินนกัเรียนรายบุคคล 

 
ใบลงทะเบียนเขา้ค่ายฯ 
แบบประเมิน 
 
 
แบบส ารวจเจตคติ 
 
 
 
 
แบบประเมิน 

 
9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
            9.1 นกัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ 
            9.2 นกัเรียนท ากิจกรรมและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
            9.3 นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในหอ้งเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                                                 ลงช่ือ................................................... 
               (นางสาวกอรียะ๊  สมยัอยู)่ 
         ผูเ้สนอโครงการ 
 
                                                                                 ลงช่ือ................................................... 
                 (นางสาวรัตนา  มณีโส๊ะ) 
         ผูเ้สนอโครงการ 
                                                                                 

 ลงช่ือ................................................... 
                 ( นายอาห์หมดั  สาดีน ) 
          ผูเ้สนอโครงการ 
 

 

 

 

 

                                                                                  ลงช่ือ................................................................. 
                                                                                                 ( นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี ) 
                     ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ       แข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 
แผนงบประมาณ   เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะกิจกรรม                          ต่อเน่ือง    
สนองมาตรฐานการศึกษา             มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผูรั้บผดิชอบ           1. นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
                                                  2. หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  2562 – กนัยายน  2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 การยกระดบัคุณภาพสถานศึกษา  สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พฒันาผูเ้รียน  สมรรถนะครูและ
บุคลากรอยา่งเป็นระบบ  เพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ที่เน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ผูเ้รียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรการศึกษาอยา่งเตม็ศกัยภาพ  ในการพฒันา
การศึกษานั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งจดักิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศดา้นวิชาการ  
จึงจ าเป็นตอ้งมีการส่งเสริม  สนบัสนุนใหน้กัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะวชิาการ     
 
2.  วตัถุประสงค ์
 2.1  เพือ่ใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกซ่ึงความสามารถในดา้นวชิาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.2  เพือ่ใหน้กัเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
 2.3  เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้ร่วมประกวดและแสดงศกัยภาพในระดบัภายใน   
                    ระดบัสหวทิยาเขต  ระดบัสพม.  ระดบัภาค  และระดบัประเทศ 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ   
                        3.1.1  นกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะวชิาการทั้ง  8  กลุ่มสาระ  ร้อยละ90 

3.2 เชิงคุณภาพ 
                        3.2.1  นกัเรียนมีความเป็นเลิศทางวชิาการในกลุ่มสาระต่างๆ ในระดบัดี 
            3.2.2  นกัเรียนไดรั้บความรู้และประสบการณ์อยูใ่นระดบัดี 
4.  งบประมาณ      50,000    บาท 
 
5.  ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินการ   ตุลาคม  2562 - กันยายน  2563  ณ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต  16  และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่จดัแข่งขนัทกัษะวชิาการ 
 



 
 

6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 เสนอโครงการเพือ่พจิารณาอนุมตัิ ตุลาคม  2562 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 

2 ประชุมช้ีแจงหวัหนา้กลุ่มสาระ พฤศจิกายน  2562 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
3 กลุ่มสาระคดัเลือกนกัเรียนเพือ่เขา้ร่วม

แข่งขนัตามโอกาส  และความเหมาะสม 
ตลอดปีการศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระ 

4 ฝึกซอ้มนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะ
ทางวชิาการ 

ตลอดปีการศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระ 

5 ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะวชิาการ ตลอดปีการศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระ 
6 สรุปผลการด าเนินงาน กนัยายน  2563 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 

 

7.  งบประมาณ  รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน   50,000  บาท   มีรายละเอียดการใชจ่้าย  ดงัน้ี 
ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 

ในการใชง้บประมาณ 
งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 ค่าเบี้ยเล้ียงครูและนกัเรียน
ที่เขา้ร่วมแข่งขนั 

25,000 25,000 - - - 

2 ค่าวสัดุฝึก 15,000 - - 15,000 - 
3 ค่าพาหนะ 10,000 - 10,000 - - 

รวมทั้งส้ิน 50,000      25,000 10,000 15,000 - 

 

8.  การประเมินผล 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

เชิงปริมาณ 
1. นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ  90    
เชิงคุณภาพ 
1. นกัเรียนมีความเป็นเลิศ 
ทางวชิาการในกลุ่มสาระต่างๆ
ในระดบัดี 
2.  นกัเรียนมีความรู้และ
ประสบการณ์ในระดบัดี 

 
-  สอบถาม 
 
 
-  ผลการแข่งขนัทกัษะ 
ทางวชิาการ 

 
-  แบบสอบถาม 
 
 
-  รายงานสรุปผลการแข่งขนั
ทกัษะทางวชิาการ 



 
 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
9.1  นกัเรียนมีความรู้และประสบการณ์ตามที่ตนเองถนดั 
9.2  นกัเรียนมีความเป็นเลิศทางวชิาการในกลุ่มสาระต่างๆ 
9.3  นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการศึกษาคน้ควา้ 
 
 
 

  
                                                                               ลงช่ือ............................................ 
                                                                                         (นางศิริวรรณ    ฤทธ์ิภกัดี) 
                                                                                                  ผูเ้สนอโครงการ 
 
 
                                                                               ลงช่ือ........................................... 
                                                                                          (นายอ านาจ ฤทธ์ิภกัดี) 
               ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                               ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ                    กิจกรรมชุมนุม และลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ 
แผนงบประมาณ        เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                                          
ลกัษณะกิจกรรม              ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผูรั้บผดิชอบ     นางศิริวรรณ ฤทธ์ิภกัดี 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 กิจกรรมชุมนุม และลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประสิทธิภาพทางการเรียน 
ของนักเรียน  ส่งเสริมความเป็นเลิศ  การพฒันาทางอารมณ์  ตลอดจนดา้นคุณธรรมจริยธรรม  รวมถึงสร้าง
เสริมจิตส านึกการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพฒันาตามความสนใจ 
ของนักเรียน  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมชุมนุม  และลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา 
และประสิทธิภาพทางการเรียนของนกัเรียน 
   
2.  วตัถุประสงค ์
       2.1  เพือ่ส่งเสริมและพฒันาประสิทธิภาพทางการเรียนของนกัเรียน 
       2.2  เพือ่ฝึกทกักระบวนการท างานและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  
 
3.  เป้าหมาย 

                                         3.1 ดา้นปริมาณ    
                                               3.1.1 นกัเรียนเขา้ร่วมและผา่นกิจกรรมร้อยละ  100   

    3.2  เชิงคุณภาพ   

             3.2.1  นกัเรียนเห็นความส าคญัของทกัษะกระบวนการและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยูใ่นระดบัดี 
 
4.  งบประมาณ   2,000    บาท 
 
5.  ระยะเวลา  /  สถานที่ด าเนินการ      ตุลาคม  2562  -  กนัยายน  2563   โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 
 
 
 
 



 
 

6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  

ล าดบั
ที่ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผูรั้บผดิชอบ 

1 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
6 
 
7 
 
8 

ประชุมครูทุกคน 
จดัส ารวจความตอ้งการการจดัตั้งชุมนุม 
และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้  
ประชุมครูเพือ่จดัหาครูประจ าชุมนุม 
และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้  
วางแผนการด าเนินงานกิจกรรมชุมนุม 
และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ 
รับสมคัรนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม 
จดักิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิม่เวลารู้ 
จดักิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมชุมนุมและ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ 
ประเมินและสรุปผลรายงานผล 

ต.ค. 2562 
พ.ย.2562/พ.ค.2563 

 
พ.ย.2562/พ.ค.2563 

 
พ.ย.2562/พ.ค.2563 

 
พ.ย.2562/พ.ค.2563 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ส.ค. 2563 

 
ก.ย. 2563 

นางศิริวรรณ ฤทธ์ิภกัดี 
นางศิริวรรณ ฤทธ์ิภกัดี 
 
ครูประจ ากิจกรรม 
 
ครูประจ ากิจกรรม 
 
ครูประจ ากิจกรรม 
 
 
นางศิริวรรณ ฤทธ์ิภกัดี 
 
นางศิริวรรณ ฤทธ์ิภกัดี 

 
7.  งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน   2,000     บาท  มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 
 
ล าดบั
ที่ 

รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 
ในการใชง้บประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

งปม.จ าแนกตามหมวดค่าใชจ่้าย 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใชส้อย 
ค่าวสัดุ ค่า

ครุภณัฑ ์
1 
2 

ค่าวสัดุการด าเนินกิจกรรม 
จดักิจกรรมเปิดโลกชุมนุม 

1,000 
1,000 

- 
- 

- 
- 

1,000 
1,000 

- 
- 

รวม 2,000 - - 2,000 - 
 
 
 
 
 



 
 

8.  การประเมิน 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดัและประเมิน เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
ด้านปริมาณ 
นกัเรียนเขา้ร่วมและผา่น
กิจกรรมร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ  
นกัเรียนเห็นความส าคญัของ
ทกัษะกระบวนการท างาน
และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ร้อยละ 95 

 
ตรวจแบบประเมิน 

 
 

สอบถาม 
 

 
แบบบนัทึกกิจกรรม 

 
 

แบบสอบถาม 

 
 
9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
     9.1  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาประสิทธิภาพทางการเรียน 
     9.2  นกัเรียนไดฝึ้กทกักระบวนการท างานและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 
 
 
 
                                                                                                      ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                                                 (นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี) 
                                                                                                                        ผูเ้สนอโครงการ 
 
 
                                                                                                      ลงช่ือ................................................ 
                                                                                                                  (นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี) 
                                                                                                      ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                                                        ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 
 
 



 
 

โครงการ       พฒันาหอ้งสมุดการเรียนรู้ 
แผนงบประมาณ     เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                         
ลกัษณะงาน           ต่อเน่ือง            
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริการและการจดัการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 
ผูรั้บผดิชอบ      1.นางสาวกอรียะ๊  สมยัอยู ่
    2.นางสาวมนจิรา  หวนัสู 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563    
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 หอ้งสมุดโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ จดัการศึกษามุ่งเนน้นกัเรียนเป็นส าคญัที่สุด  และสนองตอบ
การศึกษาตลอดชีวิต  แต่ห้องสมุดยงัขาดความพร้อมทางดา้นบรรยากาศ และระบบการบริการที่ดี   ดงันั้น
งานหอ้งสมุดจึงไดจ้ดัการพฒันาหอ้งสมุดการเรียนรู้สู่ระบบไอซีที    เพือ่ใหน้กัเรียนไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ 
ดว้ยตวันกัเรียนเองและ  มีความสุขในการรับบริการจากหอ้งสมุดของโรงเรียนและรู้สึกมีความเป็นเจา้ของ 

2.  วตัถุประสงค ์
              1.   เพือ่พฒันาหอ้งสมุดสู่ระบบไอซีท ี
 2.   เพือ่เปิดศูนยบ์ริการแนะน าการใชห้อ้งสมุด แนะน าการศึกษาดว้ยตนเอง 
 3.   เพือ่สนบัสนุนใหเ้ป็นผูท้ี่ใฝ่รู้และรักการคน้ควา้ตลอดเวลา 

3. เป้าหมาย 
 3.1.   เชิงปริมาณ 

3.1.1 มีหอ้งสมุดที่ไดรั้บการพฒันา  จ  านวน  1   แห่ง 
3.1.2 มีศูนยบ์ริการแนะน าการใชห้อ้งสมุด  จ  านวน  1  แห่ง 
3.1.3    มีผูรั้กการอ่าน  มีทศันคติที่ดีต่อการอ่านและรู้จกัคน้ควา้เพิม่ขึ้นร้อยละ 80 

3.2   เชิงคุณภาพ 
  3.2.1    หอ้งสมุดใหบ้ริการนกัเรียนและชุมชนใกลเ้คียง  ในการส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้   

                         การเรียนรู้ตลอดชีวติและการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียนและชุมชนอยูใ่นระดบัดี 
 
 

4.   งบประมาณ                2,000        บาท 

5.   ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ   ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2562   โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 



 
 

6.   ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 ประชุมวางแผน ตุลาคม  2562 

คณะกรรมการหอ้งสมุด 
นางสาวกอรียะ๊  สมยัอยู ่ 

2 แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบ ตุลาคม  2562 
3 จดัหาวสัดุครุภณัฑ ์ พฤศจิกายน  2562 
4 จดัซ่อมแซมหนงัสือ พฤศจิกายน  2562 
5 พฒันาบรรยากาศในหอ้งสมุด ตลอดปีการศึกษา 
6 สรุป / รายงานผล กนัยายน  2563 

 

7.  งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน           2,000            บาท      มีรายการค่าใชจ่้าย   ดงัน้ี 
 

ที่ 
รายการ/กิจกรรม/ค  า
ช้ีแจงในการใช/้
งบประมาณ 

งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 ปรับปรุงระบบไอที 2,000 - - 2,000 - 
รวม 2,000 - - 2,000 - 

8.   การประเมินผล 
  

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ขอ้มูลปีฐาน วธีิการวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

เชิงปริมาณ 
3.1.1 มีหอ้งสมุดที่ไดรั้บการพฒันา   
3.1.2 มีศูนยบ์ริการแนะน าการใช้
หอ้งสมุด  
 3.1.3    มีผูรั้กการอ่าน  มีทศันคติที่ดี
ต่อการอ่านและรู้จกัคน้ควา้เพิม่ขึ้น 

 

1  แห่ง 
 

1  แห่ง 
 

85 
 

 
- 

 
- 
 

80 
 

 
-ประเมินความพงึ
พอใจจากการใช้
หอ้งสมุด 
-สมัภาษณ์นกัเรียน
และบุคลากร 
-ส ารวจจาก
ผูรั้บบริการ 

 
-   แบบประเมินความ
พงึพอใจของผูใ้ช ้
-   แบบสมัภาษณ์
นกัเรียนและบุคลากร 
-แบบส ารวจความคิด
เห็นของผูใ้ชบ้ริการ 

เชิงคุณภาพ 

    ห้องสมุดให้บริการนักเรียนและ
ชุมชนใกล้เคียง  ในการส่งเสริมการ
คน้ควา้การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการ

 

85 
 

80 
 
-   ส ารวจผลการ
ปฏิบตัิงาน 

 

-   แบบรายงานผลการ
ปฏิบตัิงาน 
 

 



 
 

เรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนและ
ชุมชนอยูใ่นระดบัดี 
9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
 9.1.   มีแหล่งเรียนรู้และส่ือเทคโนโลยทีี่มีประโยชน์มากขึ้น 
 9.2.   นกัเรียน บุคลากรและบุคคลทัว่ไปรู้จกัการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเพิม่มากขึ้น 
 9.3.   ระดบัคุณภาพของหอ้งสมุดสูงขึ้น 
 
 
       ลงช่ือ........................................... 

      (นางสาวกอรียะ๊  สมยัอยู)่ 
                 ผูเ้สนอโครงการ 

 
 
ลงช่ือ........................................... 
      (นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี) 

                                                                                           ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                                               ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ                                  วจิยัในชั้นเรียน 
แผนงบประมาณ                      เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะโครงการ                     ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน 
ผูรั้บผดิชอบ                              นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
ระยะเวลาด าเนินการ                 ตุลาคม 2562 -  กนัยายน 2563 
 
  1.   หลกัการและเหตุผล 
             กระบวนการวิจัยจะเป็นเคร่ืองมือของการแสวงหาความรู้  เพื่อช่วยในการพัฒนาอาชีพครู   
การจดัการเรียนการสอน  หรือแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน  และสามารถพฒันานักเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของ สมศ. ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในรอบที่ 4 
ที่ควรส่งเสริมให้ครูจดัท าวิจยัภาคเรียนละ 1 เร่ือง ลกัษณะของการวิจยัที่เหมาะสมและไม่เป็นภาระของครู
มากเกินไป  คือ  การท าวิจยัแบบง่าย   ซ่ึงหมายถึง  การพฒันานักเรียนอยา่งมีระบบ  น่าเช่ือถือ  และเขียน
รายงานสั้น ๆ  มีความหมายในตวัเอง 
 
 2. วตัถุประสงค ์

2.1  เพือ่พฒันาอาชีพของครูที่เพิม่ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนที่ไม่หยดุน่ิง 
2.2  เพือ่แกปั้ญหาการเรียนรู้ของนกัเรียนและพฒันานกัเรียนอยา่งมีระบบ  น่าเช่ือถือได ้

               
3. เป้าหมายของโครงการ 
                 3.1 เชิงดา้นปริมาณ 
                       3.1.1    ครูร้อยละ 90  มีงานวจิยัภาคเรียนละ 1 เร่ือง 
    3.2  เชิงดา้นคุณภาพ 

3.2.1  เพิม่ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนของครูใหอ้ยูใ่นระดบัดี 
 
4.  งบประมาณ    -     บาท 
 
5.   ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ  ตุลาคม  2562 – กนัยายน  2563  ณ โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 
 
 
 



 
 

6.ขั้นตอนการด าเนินงานและกิจกรรม 
 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบงาน พ.ย. 62 

นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
นายอาห์หมดั  สาดีน 

2 จดัท าเอกสารใหค้วามรู้เก่ียวกบัวจิยัใน
ชั้นเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 

3 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
- จดัท าโครงร่างวิจยั 
- สรุปผลงานวจิยั 

ตลอดปีการศึกษา 

4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 63 
 
7.  งบประมาณ      รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน      -    บาท      มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 
 

ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 
ในการใชง้บประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวสัดุ 

 
ครุภณัท ์

- - - - - - - 
รวม - - - - - 

 
8. การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
เชิงปริมาณ 
ครูมีงานวจิยั 
ภาคเรียนละ 1 เล่ม  คิดเป็นร้อยละ 90 

 
การท าวจิยั 

 
วจิยั 5 บท 

เชิงคุณภาพ  
-  เพิม่ประสิทธิภาพในการจดัการเรียน
การสอนของครูใหอ้ยูใ่นระดบัดี  
ร้อยละ 90 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 



 
 

9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
9.1 ครูมีงานวิจยัเพือ่พฒันาการเรียนการสอนทุกคน 

 9.2 ครูมีงานวจิยัแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 
 
          
                                                                                  ลงช่ือ................................................. 
                                                                                               (นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี) 

                                                   ผูเ้สนอโครงการ 
 
 

                                             ลงช่ือ........................................... 
                                                    ( นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี ) 

                                                                                    ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                                     ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ               ปรับพื้นฐานนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  และ 4 
แผนงบประมาณ                เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะกิจกรรม                          ต่อเน่ือง     
สนองมาตรฐานการศึกษา      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน 
ผูรั้บผดิชอบ                                 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
                                                     นางสาววนิดา  อุ่นนวน 

            นายอาห์หมดั  สาดีน 
               หวัหนา้กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ 
ระยะเวลาด าเนินการ                พฤษภาคม  2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 การจดักิจกรรมเป็นส่ิงส าคญัที่ท  าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง  นอกจากน้ีกิจกรรมยงัเป็น 
ตวัสร้างความเขา้ใจที่ดี  สร้างความสามคัคี  ใหเ้กิดขึ้นระหวา่งผูเ้รียน   
 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4  นอกจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริม
ความสามารถทางวชิาการแลว้ ยงัเป็นกิจกรรมที่เช่ือมความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรียน  ผูป้กครอง  และชุมชน  
อีกดว้ย 
 
2.  วตัถุประสงค ์
 2.1  เพือ่เตรียมความพร้อมทางวชิาการใหแ้ก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  และ 4 
 2.2  เพือ่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถตามศกัยภาพ 
 2.3 เพือ่สร้างความเขา้ใจที่ดีระหวา่งโรงเรียน  ผูป้กครอง  และชุมชน 
 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ   
3.1.1 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 , 4  และครูโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ เขา้ร่วม 

กิจกรรม  100% 
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นกัเรียนมีความรู้ทางวชิาการส าหรับการเรียนเพิม่ขึ้น 
  3.2.2 นกัเรียนมีความพงึพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมอยูใ่นระดบัดี 
   
4.  งบประมาณ     9,000     บาท 



 
 

5.  ระยะเวลา/สถานที่ด  าเนินการ   พฤษภาคม  2563  ณ   โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 
6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 เสนอกิจกรรม ตุลาคม  2562 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
2 ประชุมครูในฝ่ายวิชาการ กุมภาพนัธ ์ 2563   นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม พฤษภาคม 2563 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
4 บนัทึกขอ้ความเพือ่เบิกงบประมาณ พฤษภาคม 2563 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
5 ด าเนินกิจกรรม พฤษภาคม 2563 ฝ่ายวชิาการ  และครูทุกคน 
6 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม มิถุนายน 2563 นายอาห์หมดั สาดีน 

 
7.  งบประมาณ    ใชง้บประมาณทั้งส้ิน  9,000     บาท   มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 
 
ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 

ในการใชง้บประมาณ 
งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 
2 

ค่าเอกสารและค่าไวนิล 
 ค่าอาหาร/อาหารวา่ง 

2,000 
7,000 

- 
- 

- 
7,000 

2,000 
- 

- 
- 

รวมทั้งส้ิน 9,000 - 7,000 2,000 - 
 

8.  การประเมินผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดั/ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

เชิงปริมาณ 
1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 , 4   
และครูโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์  
เขา้ร่วมกิจกรรม  100% 

 
- รายช่ือนกัเรียน/ครูที่เขา้ร่วม  

 
บญัชีลงเวลา 

เชิงคุณภาพ 
1. นกัเรียนมีความรู้ทางวชิาการส าหรับ
การเรียนเพิม่ขึ้น 
2. นกัเรียนมีความพงึพอใจในการเขา้
ร่วมกิจกรรมอยูใ่นระดบัดี 

 
ประเมินความรู้ทางวชิาการ 
 
ประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 
แบบประเมิน 
 
แบบประเมินความพงึพอใจ 



 
 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
 9.1  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1   และ4  มีความรู้พื้นฐานและมีความพร้อมในการเรียน   
 9.2  นกัเรียนมีความตระหนกั รักและหวงแหนโรงเรียน 
  
 
 
 
                                                                              ลงช่ือ............................................ 
                                                                                         (นางศิริวรรณ ฤทธ์ิภกัดี) 
                                                                                               ผูเ้สนอโครงการ 
 
 
                                                                               ลงช่ือ........................................... 
                                                                                          (นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี) 
                ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                               ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ               ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ  และประชุมผูป้กครอง 
แผนงบประมาณ                เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะกิจกรรม                           ต่อเน่ือง     
สนองมาตรฐานการศึกษา            มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สนององคป์ระกอบ การด าเนินงานของโรงเรียนในฝันดา้นคุณภาพผูเ้รียน                                                      

ตวัช้ีวดั  3.1  
ผูรั้บผดิชอบ                                 นางสาววนิดา  อุ่นนวน 
                                                     นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 

            นายอาห์หมดั  สาดีน 
               นางสาวอสันา  โสยดี 
ระยะเวลาด าเนินการ                ตุลาคม  2562 – กนัยายน  2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 การจดักิจกรรมเป็นส่ิงส าคญัที่ท  าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง  นอกจากน้ีกิจกรรมยงัเป็น 
ตวัสร้างความเขา้ใจที่ดี  สร้างความสามคัคี  ใหเ้กิดขึ้นระหวา่งผูเ้รียน   
 กิจกรรมปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ  และประชุมผูป้กครอง  นอกจากเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเขา้ใจ
ที่ดีระหวา่งนกัเรียนแลว้  ยงัเป็นกิจกรรมที่เช่ือมความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรียนผูป้กครอง  และชุมชน 
 
2.  วตัถุประสงค ์
 2.1  เพือ่สร้างความสามคัคีในหมู่คณะใหแ้ก่นกัเรียน 
 2.2  เพือ่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถตามศกัยภาพ 
 2.3 เพือ่สร้างความเขา้ใจที่ดีระหวา่งโรงเรียน  ผูป้กครองและชุมชน 
 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ   
3.1.1 นกัเรียนและครูโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ เขา้ร่วมกิจกรรม  100% 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถ  และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
   
4.  งบประมาณ     15,000     บาท 
 
5.  ระยะเวลา/สถานที่ด  าเนินการ   ตุลาคม  2562 – กนัยายน 2563  ณ   โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 



 
 

6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 เสนอกิจกรรม ตุลาคม  2562 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
2 ประชุมครูในฝ่ายวิชาการ มกราคม 2563 , 

พฤษภาคม 2563 , 
นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม พฤศจิกายน 2563 , 
พฤษภาคม 2563 

นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 

4 บนัทึกขอ้ความเพือ่เบิกงบประมาณ กุมภาพนัธ ์ 2563, 
พฤษภาคม 2563 

นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 

5 ด าเนินกิจกรรม กุมภาพนัธ ์ 2563, 
พฤษภาคม 2563 

ฝ่ายวชิาการ  และครูทุกคน 

6 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม กนัยายน 2563 นายอาห์หมดั สาดีน 
 
7.  งบประมาณ    ใชง้บประมาณทั้งส้ิน   15,000     บาท   มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 
 

ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 
ในการใชง้บประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 
 
2 
3 

ค่าเอกสารและวสัดุตกแต่ง
เวที 
ค่าอาหารวา่ง 
ค่ากรอบใส่ ปพ.2 

5,000 
 

5,000 
5,000 

- 
 
- 
- 

- 
 

5,000 
- 

5,000 
 
- 

5,000 

- 
 
- 

รวมทั้งส้ิน 15,000 - 5,000 10,000 - 
8.  การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดั/ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

เชิงปริมาณ 
1. นกัเรียนและครูเขา้ร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ 100 

 
-ส ารวจนกัเรียนที่เขา้ร่วม
กิจกรรม  

 
แบบส ารวจ 

เชิงคุณภาพ 
1. นกัเรียนไดน้ าความรู้ที่ไดจ้ากการเขา้ร่วม
กิจกรรมไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  ร้อยละ 85 

 
ประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 
แบบประเมินความพงึพอใจ
ของนกัเรียน 



 
 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
 9.1  นกัเรียนมีทกัษะในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น  และเกิดความรัก  หวงแหน  สถาบนั 
 9.2  นกัเรียนมีความสามคัคีในหมู่คณะ 
  
 
 
 
 
                                                                              ลงช่ือ............................................ 
                                                                                         (นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี) 
                                                                                               ผูเ้สนอโครงการ 
 
 
                                                                               ลงช่ือ........................................... 
                                                                                          (นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี) 
                ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                               ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ                                  ธนาคารโรงเรียน 
แผนงบประมาณ                      เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะโครงการ                    ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษาดา้น มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ผูรั้บผดิชอบ                            นางสาวรัตนา  มณีโส๊ะ 
ระยะเวลาด าเนินการ               ตุลาคม  2562   -   กนัยายน  2563 
 
 1.  หลักการและเหตุผล : 

การออมเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงที่จะช่วยปลูกฝังนิสัยการออมให้นักเรียนรู้จกัวางแผน  การใชจ่้าย
ในชีวติประจ าวนัและอนาคตของตนเอง  ให้รู้จกัพอประมาณในการใชจ่้ายของตนเอง ความมีเหตุผลในการ
เลือกซ้ือส่ิงของที่จ  าเป็นเหมาะสมกบัฐานะของตนเอง  มีภูมิคุม้กนัสามารถเก็บออมเงินเพือ่น าไปใชใ้นยามที่
คบัขนั  ด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข ไม่เดือดร้อน  ใชเ้งินอยา่งคุม้ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  โรงเรียนท่า
ศิลาบ ารุงราษฎร์  เห็นความส าคญัในการปลูกฝังนิสัยการออมที่ดีของนกัเรียน  ตลอดจนเป็นการเสริมสร้าง
พฒันาทกัษะความสามารถของนักเรียนเก่ียวกับการเรียนรู้ระบบการเงินการธนาคารอย่างถูกตอ้ง  เป็น
ประสบการณ์ตรงที่สามารถน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคต  รวมทั้งเป็นการอ านวยความสะดวก
ในการบริการดา้นการออมทรัพยใ์หแ้ก่นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
2.  วัตถุประสงค์ 
       1)  เพือ่ปลูกฝังคุณธรรมในดา้นการประหยดั และการออมใหก้บันกัเรียน  
       2)  เพือ่สร้างประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัระบบธนาคารใหก้บันกัเรียน 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงคุณภาพ 
  1)  ร้อยละ 90 ของนกัเรียนและครูมีคุณลกัษณะนิสยัดา้นการประหยดัและออมเงิน 
 3.2  เชิงปริมาณ 

1)  ร้อยละ 90 ของครู และนกัเรียนเขา้ใจแนวทางการบริหารทรัพยากร 
                           2)  ร้อยละ 90 ของครูและนกัเรียนที่เขา้ร่วมโครงการธนาคารโรงเรียนและมีเงินออม  
      กบัธนาคารโรงเรียน 

4.  งบประมาณ    -  บาท 

 
5.  ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ    ตุลาคม 2562  –   กนัยายน  2563  ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 
 



 
 

6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

     - วางแผนกิจกรรมที่ส่งเสริมการออมเงิน 
     - วางแผนปรับปรุงส านกังานธนาคารโรงเรียน 

ตุลาคม 2562 นางสาวรัตนา  มณีโส๊ะ 
นางอรุณี  เตะ๊หมาน 

นางสาวสกุณา  สกุลสนั 
2 ขั้นด าเนินการ 

    - จดักิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
    - ปรับปรุงส านกังานธนาคารโรงเรียน 

พฤศจิกายน 2562 
- กนัยายน  2563 

นางสาวรัตนา  มณีโส๊ะ 
นางอรุณี  เตะ๊หมาน 

นางสาวสกุณา  สกุลสนั 
3 ขั้นติดตาม  และประเมินผล 

   - ประเมินผลการด าเนินงาน 
กนัยายน 2563 นางสาวรัตนา  มณีโส๊ะ 

นางอรุณี  เตะ๊หมาน 
นางสาวสกุณา  สกุลสนั 

 
7.  งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน  -   บาท  มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 

ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 
ในการใช/้งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการจดั
กิจกรรม 

- - - - - 

 รวม - - - - - 
 
8.   การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ข้อปีฐาน วิธีการวดัผล/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วดั 

เชิงปริมาณ 
       -  นกัเรียนและครู 
เขา้ใจแนวทางการ
บริหารทรัพยากร   
      -  นกัเรียนและครูเขา้
ร่วมโครงการธนาคาร
โรงเรียนและมีเงินออม      
กบัธนาคารโรงเรียน   
 

 
90% 

 
 

90% 

  
ท าแบบประเมิน 

 
 
 

ท าแบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 
 
 
 
แบบประเมิน 



 
 

8.   การประเมินผล  (ต่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ข้อปีฐาน วิธีการวดัผล/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วดั 

เชิงคุณภาพ  
        -  นกัเรียนและครูมี
คุณลกัษณะนิสยัดา้นการ
ประหยดัและออมเงิน 

 
90% 

 
 
 

  
ท าแบบประเมิน 

 
 
 

 
แบบประเมิน 
 
 
 

 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
1.  นกัเรียนและครู เขา้ใจแนวทางการบริหารทรัพยากร   
2.  นกัเรียนและครูเขา้ร่วมโครงการธนาคารโรงเรียนและมีเงินออม      กบัธนาคารโรงเรียน   
3.  นกัเรียนและครูมีคุณลกัษณะนิสยัดา้นการประหยดัและออมเงิน 

 
 
 
 
                                                                                                      ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                                                  (  นางสาวรัตนา  มณีโส๊ะ  ) 
                                                                                                                           ผูเ้สนอโครงการ 
 
                                                                                                      ลงช่ือ................................................ 
                                                                                                               (  นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี    ) 
                                                                                                    ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                                                      ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ   สหกรณ์โรงเรียน 
แผนงบประมาณ   เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหาร 

สถานศึกษา  
ผูรั้บผดิชอบ   นายอาหห์มดั  สาดีน 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563 

1. หลกัการและเหตุผล 
 สภาพเศรษฐกิจของไทยในยคุปัจจุบนัน้ีเป็นยคุที่ขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆ มีราคาแพงเป็นอยา่งมาก
และการที่จะด ารงชีวิตอยูใ่นเศรษฐกิจแบบน้ีไดน้ั้น ก็ควรที่จะใชจ่้ายอยา่งประหยดั รู้จกัเลือกซ้ือสินคา้ราคา
ถูก และควรที่จะรู้จกัคุณค่าของเงิน ดงันั้นการท าโครงการน้ีก็เพือ่เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัใชจ่้ายเงิน
และเลือกช้ือของในการด ารงชีวติในยคุเศรษฐกิจที่มีสินคา้ราคาแพง กิจกรรมสหกรณ์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ใหน้กัเรียนท างานอยา่งเป็นระบบ ความรับผดิชอบในการท าบญัชีรายรัยรายจ่ายของระบบสหกรณ์ 
 
2. วตัถุประสงค ์

2.1 เพือ่ฝึกใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบในการท างาน 
 2.2 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัการท าบญัชีรายรับ - รายจ่าย 
 2.3 ฝึกนิสยัการอดออมและประหยดั 

 

3. เป้าหมาย 
              3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นกัเรียนโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ร้อยละ 100 ของนกัเรียนทั้งหมด 
 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมสหกรณ์มีความรับผดิชอบสูงขึ้น 
 3.2.2 นกัเรียนน าความรู้ที่ไดไ้ปปฏิบตัิในชีวติประจ าวนั 
 
4. งบประมาณ - บาท 
 
5. ระยะเวลา/ สถานที่ด าเนินการ  
 ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563  ณ โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 



 
 

6. ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ล าดบัที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผูรั้บผดิชอบ 

1. แต่งตั้งเจา้หนา้ที่รับผดิชอบในการท างาน ตุลาคม 2562 เจา้หนา้ที่สหกรณ์ 
2. รับสมคัรพนกังานขาย ตุลาคม 2562 เจา้หนา้ที่สหกรณ์ 
3. ด าเนินการซ้ืออุปกรณ์มาจ าหน่าย พฤศจิกายน 2562 

กนัยายน 2563 
เจา้หนา้ที่สหกรณ์ 

4. สรุปผลการด าเนินงาน กนัยายน 2563 นายอาห์หมดั  สาดีน 
5. รายงานผลการด าเนินงาน กนัยายน 2563 นายอาห์หมดั  สาดีน 

 
7. งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน – บาท มีรายการค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 
ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจงใน

การใชง้บประมาณ 
งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์
- - - - - - - 

 
8. การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ขอ้มูลปีฐาน วธีิการวดั   / 
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

 เชิงปริมาณ 
นกัเรียนโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

 
100 

 

 
 

 

แบบบนัทึกรายรับ 
- รายจ่าย 

แบบบนัทึกรายรับ  
- รายจ่าย 

เชิงคุณภาพ 
1. นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมสหกรณ์มี
ความรับผดิชอบสูงขึ้น 
2. นกัเรียนน าความรู้ที่ไดไ้ปปฏิบตัิใน
ชีวติประจ าวนั 

100  สงัเกตจากการ
ท างาน 

สงัเกตจากการ
ท างาน 

 
9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
                9.1 นกัเรียนมีความรับผดิชอบในการท างาน 
                9.2 นกัเรียนสามารถท าบญัชีรายรับ - รายจ่ายไดถู้กตอ้ง 
                9.3 นกัเรียนสามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปท าบญัชีครัวเรือนที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนัได  ้

                9.4 นกัเรียนประหยดัและอดออม 



 
 

 
 
 
 
 

                                                 (ลงช่ือ)......................................................  
                                                                    (นายอาห์หมดั  สาดีน) 
          ผูเ้สนอโครงการ        
 
                       
 
                           (ลงช่ือ)................................................. 
                     (นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี) 
                                                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์
              ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ                    ลูกเสือ เนตรนารี 

แผนงบประมาณ        เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                                          
ลกัษณะกิจกรรม              ต่อเน่ือง 

สนองมาตรฐานการศึกษา     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ผูรั้บผดิชอบ     นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง 

ระยะเวลาด าเนินงาน       ตุลาคม   2562 –    กนัยายน   2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1.  หลกัการและเหตุผล 

 กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประสิทธิภาพทางการเรียนของนกัเรียน  ส่งเสริมความเป็น
เลิศ  การพฒันาทางอารมณ์  ตลอดจนด้านคุณธรรมจริยธรรม   รวมถึงสร้างเสริมจิตส านึกการบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม  และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพฒันาตามความสนใจของนักเรียน  จึงได้จดัให้มี
กิจกรรมชุมนุมเพือ่ส่งเสริมการพฒันาและประสิทธิภาพทางการเรียนของนกัเรียน 

   
2.  วตัถุประสงค ์

       2.1  เพือ่ส่งเสริมและพฒันาประสิทธิภาพทางการเรียนของนกัเรียน 

       2.2  เพือ่ฝึกทกักระบวนการท างานและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  
 

3.  เป้าหมาย 

    3.1 ดา้นปริมาณ    
       3.1.1 นกัเรียนเขา้ร่วมและผา่นกิจกรรมร้อยละ  100   
    3.2  เชิงคุณภาพ   
             3.2.1  นกัเรียนเห็นความส าคญัของทกัษะกระบวนการและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยูใ่นระดบัดี 
 

4.  งบประมาณ  10,000    บาท 
 

5.  ระยะเวลา  /  สถานที่ด  าเนินการ      ตุลาคม  2562  -    กนัยายน  2563   โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

 
 
 
 
 



 
 

6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  

ล าดบั
ที่ 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผูรั้บผดิชอบ 

1. 
2. 
 

3. 
 

ประชุมผูค้รูทุกคน 

ประชุมครูเพือ่จดัหาครูประจ าชั้นเรียนลูกเสือและ
วางแผนการด าเนินงาน 

ประเมินและสรุปผลรายงานผล 

ต.ค.62 

พ.ย.62/พ.ค.63 

พ.ย.62/พ.ค.63 

ก.ย. 63 
 

นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง 
ครูทุกคน 

ครูทุกคน 
 

 

7.  งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน   10,000  บาท  มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 
 

ล าดบัที ่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 

ในการใชง้บประมาณ 

งบ 

ประมาณ 

งปม.จ าแนกตามหมวดค่าใชจ่้าย 

ค่า 

ตอบแทน 

ค่า 

ใชส้อย 

ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1. น าแด็กขา้ค่าย พกัแรม 10,000 - 10,000 - - 

รวม 22210,000 

-  

10,000 

-  
 

8.    การประเมิน 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ขอ้มูลปี
ฐาน 

วธีิการวดัและ
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

ดา้นปริมาณ 

นกัเรียนเขา้ร่วมและผา่นกิจกรรม 
 

ดา้นคุณภาพ  
นกัเรียนเห็นความส าคญัของทกัษะ
กระบวนการท างานและการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น 

 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 90 

 
 

ตรวจแบบ
ประเมิน 

 

 

สอบถาม 

 

แบบบนัทึก
กิจกรรม 

 
 

แบบสอบถาม 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 

     9.1  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาประสิทธิภาพทางการเรียน 

     9.2  นกัเรียนไดฝึ้กทกักระบวนการท างานและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 
 



 
 

                                              
 
 

                                                         ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                                               (นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง) 
                                                                                                                        ผูเ้สนอโครงการ 
 
 

                                                                                                      ลงช่ือ................................................ 
                                                                                                               (  นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี ) 
                                                                                                      ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

                                                                                                                        ผูอ้นุมตัิโครงการ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ       จากวนัสุนทรภู่สู่วนัภาษาไทย 
แผนงบประมาณ     เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                         
ลกัษณะกิจกรรม          ต่อเน่ือง            
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผูรั้บผดิชอบ      1.   นางสายไหม    จิตรหลงั 
    2.   นางสาวมนจิรา  หวนัสู     
ระยะเวลาด าเนินการ     มิถุนายน-สิงหาคม  2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 ตามมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สถานศึกษามีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไดเ้ล็งเห็นความส าคญัดงักล่าว จึงไดจ้ดักิจกรรมจาก
วนัสุนทรภู่สู่วนัภาษาไทย เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ค่านิยมที่ดีงาม ดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และ
กิจกรรมที่ตอบสนองความสารถพิเศษและความถนัดของผูเ้รียน ตลอดจนมีการจดักิจกรรมที่มุ่งเน้นให้
ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและสืบสานวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาไทยใหค้งอยูต่ลอดไป 
 
2.  วตัถุประสงค ์
              1.   เพือ่เป็นการร าลึกถึงกวเีอกคนส าคญัของโลก 
 2.   เพือ่ใหน้กัเรียนรู้จกัชีวติและงานของสุนทรภู่ 
              3.   เพือ่เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าและตระหนกัในความเป็นไทย 
 4.   เพือ่เป็นการส่งเสริมการใชภ้าษาไทย ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ 
 5.   เพือ่ เป็นการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 
 6.   เพือ่เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก  

3. เป้าหมาย 
 3.1.   เชิงปริมาณ 

3.1.1 นกัเรียนเห็นความส าคญัของสุนทรภู่ คิดเป็นร้อยละ  80 

3.1.2 นกัเรียน ไดรู้้จกัชีวติและงานของสุนทรภู่คิดเป็นร้อยละ    80 

3.1.3    นกัเรียนเห็นคุณค่าในความเป็นไทย   คิดเป็นร้อยละ  80                                        

3.1.4. นกัเรียนใชภ้าษาไทย คิดเป็นร้อยละ 80 



 
 

3.1.5.   นกัเรียนรู้จกัอนุรักษภ์าษาไทย  คิดเป็นร้อยละ 80 

3.1.6. นกัเรียนกลา้แสดงออก คิดเป็นร้อยละ  80 

3.2   เชิงคุณภาพ 
  3.2.1    นกัเรียนบอกความส าคญัและรู้จกัชีวติและงานของสุนทรภู่อยูใ่นระดบัดี 

3.2.2    นกัเรียนบอกความส าคญัของภาษาไทยอยูใ่นระดบัดี 
3.2.3    นกัเรียนใชภ้าษาไทยไดถู้กตอ้งอยูใ่นระดบัดี 
3.2.4    นกัเรียนอนุรักษภ์าษาไทยอยูใ่นระดบัดี 
3.1.5    นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมอยูใ่นระดบัดี 
 

4.   งบประมาณ  5,000  บาท 

5.   ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ   26  มิถุนายน – สิงหาคม  2563   โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

6.   ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบ มิถุนายน  2563 นางสายไหม    จิตรหลงั 

นางสาวมนจิรา  หวนัสู 
2 ประชาสมัพนัธกิ์จกรรม มิถุนายน  2563 นางสายไหม    จิตรหลงั 

นางสาวมนจิรา  หวนัสู 
3 รับสมคัรนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม มิถุนายน  2563 นางสายไหม    จิตรหลงั 

นางสาวมนจิรา  หวนัสู 
4 จดัซ้ือของรางวลั มิถุนายน  2563 นางสายไหม    จิตรหล 

นางสาวมนจิรา  หวนัสู 
5 จดักิจกรรม มิถุนายน –กรกฎาคม 

2563 
นางสายไหม    จิตรหลงั 
นางสาวมนจิรา  หวนัสู 

6 สรุปผลการด าเนินงาน กรกฎาคม  2563 นางสายไหม    จิตรหลงั 
นางสาวมนจิรา  หวนัสู 

 

 

 

 



 
 

7.  งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน  5,000     บาท      มีรายการค่าใชจ่้าย   ดงัน้ี 
 

ที่ 
รายการ/กิจกรรม/ค  า
ช้ีแจงในการใช/้
งบประมาณ 

งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 จดัซ้ือของรางวลั 4,500 - - 4,500 - 
2 ค่าจดักิจกรรม 500 - - 500 - 

รวม 5,000 - - 5,000  
 

 

8.   การประเมินผล 

  
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

เชิงปริมาณ 

1.   นกัเรียนทุกคนไดเ้ห็น
ความส าคญัของสุนทรภู่ คิดเป็น
ร้อยละ  80 
2.   นกัเรียนทุกคน ไดรู้้จกัชีวติ
และงานของสุนทรภู่  คิดเป็น
ร้อยละ  80 
3.  นกัเรียนเห็นคุณค่าในความ
เป็นไทย   คิดเป็นร้อยละ  80 
4.  นกัเรียนใชภ้าษาไทย คิดเป็น
ร้อยละ 80 
5.  นกัเรียนรู้จกัอนุรักษ์
ภาษาไทย  คิดเป็นร้อยละ 80 
6.  นกัเรียนกลา้แสดงออก คิด
เป็นร้อยละ  80 
 
 
 
 

 

-   ประเมินการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

 

-   ทดสอบชีวติและงาน
ของสุนทรภู่ 

 

- ประเมินการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
- ทดสอบ 
 
-ประเมินจากการสงัเกต 
 
- ประเมินการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
 

 

 

-   แบบประเมิน 

 

 

-  แบบทดสอบ 

 

 

- แบบประเมิน 
 
-แบบทดสอบ 
 
-แบบสงัเกต 
 
-แบบประเมิน 



 
 

 

เชิงคุณภาพ 

    1. นกัเรียนบอกความส าคญั
และรู้จกัชีวติและงานของ 
สุนทรภู่อยูใ่นระดบัดี    
 2. นกัเรียนบอกความส าคญัของ
ภาษาไทยอยูใ่นระดบัดี 
3    นกัเรียนใชภ้าษาไทยได้
ถูกตอ้งอยูใ่นระดบัดี 
4    นกัเรียนอนุรักษภ์าษาไทยอยู่
ในระดบัดี 
5    นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมอยู่
ในระดบัดี 
 

 

  -   ทดสอบ 

 

 

 

  -   ประเมินการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

-  ทดสอบ 
 
- สงัเกต 
 
-ประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

-  แบบทดสอบ 

 

 

 

-  แบบประเมิน 

 
 

-แบบทดสอบ 
 
-แบบสงัเกต 
 
-แบบประเมิน 

 
9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
 9.1.   นกัเรียนเล็งเห็นความส าคญัของสุนทรภู่ 
 9.2.   นกัเรียนรู้จกัชีวติและงานของสุนทรภู่ 
 9.3.  นกัเรียนเห็นคุณค่าและตระหนกัในความเป็นไทย 
 9.4.   นกัเรียนใชภ้าษาไทย ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไดถู้กตอ้ง 
 9.5.   นกัเรียนรู้จกัอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 
 9.6.   นกัเรียนกลา้แสดงออกเพิม่มากขึ้น  

  
 

ลงช่ือ........................................... 
      (นางสายไหม    จิตรหลงั) 
                 ผูเ้สนอกิจกรรม 

 

ลงช่ือ........................................... 
      (นายอ านาจ   ฤทธ์ิภกัดี) 

                                                                                           ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 



 
 

                                                                                                               ผูอ้นุมตัิโครงการ 
โครงการ     แนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
แผนงบประมาณ   เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะงาน   ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
ผูรั้บผดิชอบ    นางอมัพวาณี    แดงนุย้          
ระยะเวลาด าเนินงาน    ตุลาคม  2562 -  กนัยายน 2563 
 
1. หลกัการและเหตุผล 

การด ารงอยูใ่นสังคมยคุขอ้มูลข่าวสารตลอดจนความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยทีี่แทรกซึมสู่วถีิ
ชีวติของผูค้นในสงัคมทุกรูปแบบ  ท าใหค้นไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนตอ้งเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้นอยา่งรวดเร็ว  รุนแรง  และเต็มไปดว้ยสถานการณ์ปัญหาที่มีความสลบัซับซ้อน  นอกจากน้ีการไหล
บ่าของวฒันธรรมต่างชาติที่เขา้มาสู่สังคมไทย  ดว้ยกระบวนการทางทุนนิยมและบริโภคนิยม  ในขณะที่
วฒันธรรมดั้ งเดิมนับวนัแต่จะอ่อนแอลง  ท  าให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมดังกล่าว  จนน าไปสู่การมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  และความ
ลม้เหลวทางดา้นการเรียน  ความไม่มัน่คงในอนาคต 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นนวตักรรมที่จะช่วยใหค้รู  ผูป้กครอง  และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายได้ใช้
เป็นกลไกในการพทิกัษ ์ ปกป้อง  คุม้ครอง  และดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนใหอ้ยูร่อดปลอดภยัจากปัญหา
ต่างๆได้  ซ่ึงงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอยา่งมีขั้นตอนพร้อมดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือการท างานที่ชดัเจน  โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากร
หลกัในการด าเนินการดงักล่าว  และมีการประสานความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัครูที่เก่ียวขอ้ง  ผูป้กครอง
นักเรียน  องคก์รและบุคลากรภายนอก   ซ่ึงจะส่งผลให้นักเรียนมีภูมิคุม้กนัและครูสามารถพฒันาส่งเสริม  
ป้องกนั  แกไ้ขและใหค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดี   

   
2. วตัถุประสงค ์
 2.1 เพือ่ใหก้ารด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพือ่ให้โรงเรียนสามารถใหค้วามช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.3 เพือ่ใหน้กัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวการศึกษาต่อและอาชีพ 

 2.4 สนบัสนุนใหค้รูไดมี้สมัพนัธท์ี่ใกลชิ้ดกบัผูป้กครองเพือ่ใหก้ารดูแลนกัเรียนทั้งทางบา้นโรงเรียน
และชุมชนเช่ือมประสานกนั 
 
  



 
 

   
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1 นกัเรียนโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์   จ  านวน     230   คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 โรงเรียน และ ครูสามารถใหค้วามช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาต่างๆไดดี้ 
 
4. งบประมาณ  18,000    บาท 
 
5. ระยะเวลา-สถานที่ด  าเนินการ   ตุลาคม 2562 – กนัยายน  2563  ณ โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 
6. ขั้นตอนการด าเนินงานและกิจกรรม 
 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 ประชุมคณะด าเนินงาน ตุลาคม  2562  

นางอมัพวาณี  
แดงนุย้ และคณะ 
   

2 วางแผนการปฏิบตัิงาน ตุลาคม  2562 
3 ด าเนินงาน  
 -  กิจกรรมประชุมผูป้กครองเครือข่าย ตลอดปีการศึกษา 
 -  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ตลอดปีการศึกษา 
 -  กิจกรรมแนะแนวสญัจร กุมภาพนัธ ์  2563 
 -  กิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ตลอดปีการศึกษา 
 - กิจกรรมจดัท าเอกสารการด าเนินงานของครูที่

ปรึกษา 
พฤษภาคม 2563 

 - กิจกรรมเยีย่มบา้น มิถุนายน 2563 
 -  กิจกรรมจดัเก็บขอ้มูลดว้ยระบบIT และงาน กยศ. ตลอดปีการศึกษา 
4 ก ากบั  ติดตามผลการด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 
5 ประเมินผลการปฏิบตัิงาน กนัยายน   2563 
6 สรุปผลการปฏิบตัิงาน กนัยายน  2563 
7 รายงานผลการปฏิบตัิงาน กนัยายน   2563 

  
 



 
 

 
7. งบประมาณ  รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน 18,000    บาท  มีรายการค่าใชจ่้าย   ดงัน้ี 
 
ที่ รายการ / กิจกรรม / ค  าช้ีแจงใน

การใช ้/ งบประมาณ 
งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเงิน 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์
1 -  กิจกรรมประชุมผูป้กครอง

เครือข่าย 
1,000 - - 1,000 - 

2 -  กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
ต่อและอาชีพ 

8000 2000 - 6000 - 

3 -  กิจกรรมแนะแนวสญัจร 3500 - - 3500 - 
 - ประชาสมัพนัธก์ารศึกษาต่อ 2300 - - 2300 - 
4 -  กิจกรรมแนะแนวและระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
600 - - 600 - 

5 - กิจกรรมจดัท าเอกสารการ
ด าเนินงานของครูที่ปรึกษา 

2300 - - 2300 - 

 - กิจกรรมเยีย่มบา้น 2300 - - 2300 - 
 -  กิจกรรมจดัเก็บขอ้มูลดว้ย

ระบบIT และงาน กยศ. 
- - - - - 

รวม 18,000 2,000 - 18,000 - 
 
8. การประเมินผล 
 

ที่ ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิวดัผล / ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
1 
 
 
2 

เชิงปริมาณ 
นกัเรียน ร้อยละ 100 ไดรั้บการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียน และ ครูสามารถใหค้วาม
ช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาต่างๆได้
ดี 
 

 
-  บนัทึกขอ้มูลนกัเรียนเป็น
รายบุคคล 
 
-  ติดตามโดยครูที่ปรึกษาที่
เก่ียวขอ้ง 

 
-  เอกสารการด าเนินงาน
ของครูที่ปรึกษา 
 
- แบบประเมินความพงึ
พอใจ 



 
 

 
9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
 9.1  โรงเรียนสามารถด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นไปอยา่งมีระบบและมี  
          ประสิทธิภาพ 

9.2  โรงเรียนสามารถใหค้วามช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนได ้
9.3  นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวการศึกษาต่อและอาชีพ 
9.4  โรงเรียนสามารถจดักิจกรรมส่งเสริมและสนบัสนุนผูเ้รียนใหเ้ป็นทั้งคนเก่ง คนดีและ 

          อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
  
 
 

     ลงช่ือ...................................... 
                                                                                                         ( นางอมัพวาณี    แดงนุย้ ) 

                         ผูเ้สนอโครงการ 
 
 

                                           ลงช่ือ...................................... 
                                           ( นายอ านาจ    ฤทธ์ิภกัดี ) 

                                                                                 ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                                               ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โครงการ       พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
แผนงบประมาณ   เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะกิจกรรม                           ต่อเน่ือง    
สนองมาตรฐานการศึกษา             มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
ผูรั้บผดิชอบ            1. นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
                                                  2. หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2562 – กนัยายน  2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 ตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542(ฉบบัปรับปรุง 2545)  มาตรา  74 กระทรวง ศึกษาธิการ  
ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  ซ่ึงในปีการศึกษา 2562  ตอ้งมี 
การปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 
2560  เพือ่น าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนต่อไป        
 
2.  วตัถุประสงค ์
 2.1  เพือ่จดัท าและปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2560 
 2.2  เพือ่นิเทศ ติดตาม  ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ   
                        3.1.1  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  ที่สอดคล้องกับ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  2560  ร้อยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ 
                        3.2.1  หลกัสูตรสถานศึกษา  หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  2560  และมีความถูกตอ้ง 
 
4.  งบประมาณ     5,000    บาท 
5.  ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินการ     ตุลาคม  2562 - กนัยายน  2563  ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 
 



 
 

 
6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 เสนอโครงการเพือ่พจิารณาอนุมตัิ ตุลาคม  2562 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 

2 ประชุมช้ีแจงครูผูส้อน พฤศจิกายน  2562 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
3 จดัอบรมใหค้วามรู้ครูผูส้อน พฤศจิกายน  2562 ครูผูส้อนทุกคน 
4 ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา ตุลาคม 2562 -  

พฤศจิกยน 2562 
หวัหนา้กลุ่มสาระ 

5 น าหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา ครูผูส้อนทุกคน 
6 นิเทศ  ติดตาม  การใชห้ลกัสูตร ตลอดปีการศึกษา หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ 

หวัหนา้กลุ่มสาระ 
7 สรุปผลการด าเนินงาน กนัยายน  2563 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 

 
7.  งบประมาณ  รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน   5,000  บาท   มีรายละเอียดการใชจ่้าย  ดงัน้ี 
 
ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 

ในการใชง้บประมาณ 
งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 ค่าถ่ายเอกสาร  เขา้เล่ม
หลกัสูตรสถานศึกษา  
หลกัสูตรกลุ่มสาระ 

5,000 - - 5,000 - 

 รวมทั้งส้ิน 5,000      - - 5,000 - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
8.  การประเมินผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
เชิงปริมาณ 
1.มีหลกัสูตรสถานศึกษา  
หลกัสูตรกลุ่มสาระ  
ที่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พทุธศกัราช  2560   ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1.มีหลกัสูตรสถานศึกษา  
หลกัสูตรกลุ่มสาระ  ถูกตอ้ง 

 
-  ตรวจหลกัสูตรสถานศึกษา  
หลกัสูตรกลุ่มสาระ 
 
 
 
 
-  ประเมินการใชห้ลกัสูตร 
 

 
-  หลกัสูตรสถานศึกษา  หลกัสูตร
กลุ่มสาระ 
 
 
 
 
-  แบบประเมินการใชห้ลกัสูตร 
 

 
9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 

9.1  มีหลกัสูตรสถานศึกษา  หลกัสูตรกลุ่มสาระที่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  2560     

 
 

  
                                                                               ลงช่ือ............................................ 
                                                                                         (นางศิริวรรณ    ฤทธ์ิภกัดี) 
                                                                                                  ผูเ้สนอโครงการ 
 
 
                                                                               ลงช่ือ........................................... 
                                                                                          (นายอ านาจ ฤทธ์ิภกัดี) 
               ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                               ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 
 
 



 
 

 
 
โครงการ                       พฒันางานโสต 
แผนงบประมาณ                       เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะโครงการ          ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา         มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ผูรั้บผดิชอบ          นายนิพนธ ์ ทองปัญจา 
ระยะเวลาด าเนินการ                ตุลาคม  2562  -  กนัยายน  2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 เพือ่เป็นการพฒันางานโสตใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัตวัผูเ้รียน รวมทั้งเป็นการจดัระบบการท างาน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดความคล่องตวัในการใช้สอย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งมีการ
ปรับปรุงงานต่าง ๆ   เพื่อน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัให้มีความรู้ความ
เขา้ใจ  
2.  วตัถุประสงค ์
 2.1  เพือ่พฒันาระบบงานโสตให้เกิดความคล่องตวัมากขึ้น 
 2.2  เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการด าเนินงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อตวัผูเ้รียนมากที่สุด 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1  งานโสตไดรั้บการปรับปรุงและพฒันาคิดเป็นร้อยละ  80  
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  งานโสตมีการพฒันาและพร้อมใชง้านอยูใ่นระดบัดี 
 
4.  งบประมาณ       7,000.  บาท 
 
5.  ระยะเวลา /  สถานที่ด าเนินการ   ตุลาคม  2562  -  กนัยายน  2563  ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
      
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 ประชุมครูผูรั้บผดิชอบ ต.ค.  -  พ.ย.  2562 นายนิพนธ ์
2 วางแผนการด าเนินงาน พ.ย.  2562 นายนิพนธ ์
3 เสนออนุมตัิงาน พ.ย.  2562 นายนิพนธ ์
4 ส ารวจอุปกรณ์ที่เสีย  และยงัไม่มีเพือ่จดัซ้ือ พ.ย.  2562 นายนิพนธ ์
5 ด าเนินงาน ธ.ค.   2562  - ก.พ. 2563 นายนิพนธ ์

 
7.  งบประมาณ  รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน  7,000.00  บาท  มีรายการค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

ที่ รายการ /กิจกรรม /ค  า
ช้ีแจงในการใช/้
งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 เคร่ืองเล่นซีดีและซ่อม
ล าโพง 

7,000 - - 7,000 - 

รวม 7,000 - - 7,000 - 
 
8.  การประเมินผล 

ตวับงช้ีความส าเร็จ วธีิวดัผล /ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
เชิงปริมาณ 
    1.  งานโสตไดรั้บการปรับปรุงและพฒันาคิด
เป็นร้อยละ  80 

ความพงึพอใจการใช้
บริการงานโสต 

แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ 
    1.  งานโสตมีการพฒันาและพร้อมที่จะใชง้าน
อยูใ่นระดบัดี 

บุคลากรในโรงเรียน แบบประเมิน 

 
9  ผลที่คาดวา่จะรับ 
 9.1  งานโสตไดรั้บการพฒันาจนอยูใ่นสภาพคล่องและพร้อมที่ใชง้านทุกเม่ือ 

9.2  ครูผูส้อนน าเทคโนโลยจีากงานโสตไปใชส้อนนกัเรียนไดจ้นเกิดประโยชน์สูงสุด 



 
 

 
 
 
 
 
 
      ลงช่ือ .............................................. 
                ( นายนิพนธ ์ ทองปัญจา ) 
                        ผูเ้สนอโครงการ 
 
 
 
      ลงช่ือ............................................ 
              ( นายอ านาจ   ฤทธ์ิภกัดี ) 
      ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                    ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

โครงการ               พฒันางานวดัผลและประเมินผล 
แผนงบประมาณ                เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะกิจกรรม                           ต่อเน่ือง     
สนองมาตรฐานการศึกษา            มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
ผูรั้บผดิชอบ                       นางสาววนิดา  อุ่นนวน 

นายอาหห์มดั  สาดีน 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  2562 – กนัยายน  2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542  หมวดที่  3  มาตรา  15  เร่ือง  ระบบ
การศึกษา  การจดัการศึกษา  มี  3  รูปแบบ  คือ  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตาม
อัธยาศยั  สถานศึกษาอาจจดัการศึกษาในรูปแบบใดก็ได้  และให้มีการเทียบโอนผลการเรียนรู้ระหว่าง
รูปแบบเดียวกนัหรือต่างรูปแบบได ้ จึงจ าเป็นตอ้งท าเอกสารหลกัฐานที่เป็นระบบและมีการสรุปงานเป็นปี
การศึกษา  เพือ่เป็นภาพรวมของโรงเรียน  และรองรับการเทียบโอนจากระบบอ่ืน 

 งานวดัผลประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการงานของโรงเรียนที่ตอ้งรับผิดชอบเก่ียวกับ
การวดัผลและประเมินผลการเรียนของนกัเรียน ดูแลการส่งคะแนนผลการเรียนของผูส้อน การบนัทึกผลการ
เรียนลงในโปรแกรม BookMark  และโปรแกรม Secondary การพฒันาจะเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพจึงขึ้นอยูก่บัการด าเนินงานอยา่งมีระบบ มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ทนัสมยัมีความสะดวกใน
ปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑข์องทางราชการ 

เอกสารทางการศึกษา ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2544 และหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มีเอกสารดงัน้ี ปพ.1 - ปพ.9 เพื่อความสะดวก ท างานอยา่งคล่องตวั 
ประหยดัเวลา มีความแม่นย  าสูง การจดัท าเอกสารเป็นระบบ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และแสดงให้เห็น
ศกัยภาพในการพฒันาระบบงานดว้ยเทคโนโลย ี จึงใชโ้ปรแกรมระบบงานทะเบียนและวดัผล จดัท าเอกสาร
การศึกษา (ปพ.1 - ปพ.9) และไดด้ าเนินการเขียนโครงการพฒันาระบบงานวดัผล ประเมินผล ขึ้นมาเพื่อ
ความถูกตอ้งแม่นย  า มีคุณภาพ และไดม้าตรฐาน 
 

2.  วตัถุประสงค ์
 2.1 เพือ่พฒันาระบบงานวดัผล ประเมินผล ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 2.2  เพือ่สรุปผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นรายภาคและปีการศึกษา 
 2.3  เพือ่จดัท าเอกสารหลกัฐานการติด  0 , ร , มส,  และหลกัฐานอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้งกบังานวดัผล 
 2.4  เพือ่ใหมี้การวดั-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบนั 
 



 
 

 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ   

3.1.1  มีแบบบนัทึกผลการเรียนประจ าวชิาครบถว้นทุกรายวชิา คิดเป็น ร้อยละ 100 
3.1.2  มีวสัดุต่างๆ ที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นงานวดัผลประเมินผลครบถว้น  คิดเป็น 
         ร้อยละ  100 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  มีการจดัเก็บเอกสารหลกัฐานของงานวดัผลอยา่งเป็นระบบ  มีวสัดุ  
          งานวดัผลอยา่งครบถว้น   
 

4.  งบประมาณ   11,730  บาท 
 

5.  ระยะเวลา/สถานที่ด  าเนินการ    ตุลาคม  2562 – กนัยายน  2563  ณ   โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 

6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 จดัซ้ือวสัดุต่างๆที่ใชใ้นงานวดัผล

ประเมินผล 
ตุลาคม  2562 
มีนาคม  2563 

นางสาววนิดา  อุ่นนวน 
นางสาวรัตนา  มณีโส๊ะ 

2 สอบวดัผลประเมินผล มกราคม - มีนาคม 2563 นางสาววนิดา  อุ่นนวน 
นายอาห์หมดั  สาดีน 

3 แจง้ผลการเรียนแก่นกัเรียน มีนาคม 2563 นางสาววนิดา  อุ่นนวน 
นายอาห์หมดั  สาดีน 

4 นกัเรียนสอบแกต้วั มีนาคม 2563 นางสาววนิดา  อุ่นนวน 
นายอาห์หมดั  สาดีน 

4 ประเมินความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

กนัยายน  2563 นางสาววนิดา  อุ่นนวน 
นายอาห์หมดั  สาดีน 

5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน กนัยายน  2563 นางสาววนิดา  อุ่นนวน 
นายอาห์หมดั  สาดีน 

 
 
 
 
 



 
 

 
7.  งบประมาณ    ใชง้บประมาณทั้งส้ิน   11,730  บาท   มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 
 
ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 

ในการใชง้บประมาณ 
งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 จดัซ้ือน ้ าหมึกปร้ินเตอร์ 10,000 - - 10,000 - 

2 จดัซ้ือฮาร์ดดิสพกพา 1,730 - - - 1,730 

 รวมทั้งส้ิน 11,730   - - 10,000 1,730 

 

8.  การประเมินผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
เชิงปริมาณ 
    1. มีแบบบนัทึกผลการเรียน
ประจ าวชิาครบถว้นทุกรายวิชา 
   2.  โรงเรียนมีวสัดุต่างๆที่ใชใ้น
งานวดัผลประเมินผลครบถว้น  
คิดเป็นร้อยละ  100 
เชิงคุณภาพ 
  1.  มีการจดัเก็บเอกสารหลกัฐาน
ของงานวดัผลอยา่งเป็นระบบ  
และมีเอกสาร วสัดุต่างๆครบถว้น  

 
-  ตรวจสอบ 
 
 
-  ตรวจสอบและนบัจ านวน 
 
 
-  จากการสงัเกต 
-  สรุปแบบประเมินความ 
พงึพอใจของผูรั้บบริการ 

 
-  แบบบนัทึกผลการเรียนประจ าวชิ 
 
 
-  บญัชีพสัดุโรงเรียน/ใบเสร็จ 
 
 
 
-  แบบสงัเกต 
-  แบบประเมินความพงึพอใจ 

 
9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
 9.1  มีแบบบนัทึกผลการเรียนประจ าวชิาครบถว้นทุกรายวชิา 
 9.2  มีวสัดุต่างๆที่ใชใ้นงานวดัผลประเมินผลครบถว้น 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

                                                                                                        ลงช่ือ............................................ 
                                                                                                (นางสาววนิดา  อุ่นนวน) 
                                                                                                                           ผูเ้สนอโครงการ 
 

 
                                                                                                       ลงช่ือ........................................... 
                                                                                                                  (นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี) 
                                      ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                                                       ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
โครงการ พฒันาการเรียนการสอนคอมพวิเตอร์ 
แผนงบประมาณ   เร่งรัดปฎิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะงาน   ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผูรั้บผดิชอบ   นายสวสัด์ิ   สวาหลงั 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563 
 
1. หลกัการและเหตุผล 

โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์  ไดเ้ปิดใหบ้ริการดา้นส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก  และความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาแก่นักเรียนของโรงเรียน  โดยมีครูประจ าห้องให้บริการและดูแลช่วยเหลือภายในหอ้ง
สืบคน้และบริการ wifi  ซ่ึงใหบ้ริการคอมพวิเตอร์ในการพมิพเ์อกสารและการคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต   
 การใช้บริการของนักเรียนร่วมส่วนใหญ่ตอ้งการใช้บริการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อท า
รายงานในวิชาที่ตนศึกษา  การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ตจึงมีความจ าเป็นพอสมควรตามยคุสมยั และความ
สะดวกรวดเร็ว  ประกอบกับบุคลาการที่ท  าหน้าที่งานบริการให้แก่นักเรียน  มีจ  านวน 1 คน  และมี
คอมพวิเตอร์ที่พร้อมส าหรับใหบ้ริการในการสืบคน้ขอ้มูลจ านวน 10 เคร่ือง  จึงเกิดขอ้จ ากดัในการใหบ้ริการ
แก่นักศึกษา   ขณะเดียวกนัการให้บริการสืบคน้ขอ้มูลก็มีความล่าชา้อยา่งมาก  เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบั
ความเร็วของระบบคอมพิวเตอร์  การให้บริการจึงล่าช้าตาม  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อนักเรียนโดยตรง  เช่น 
ปัญหาการส่งงานไม่ทนัตามก าหนด ปัญหาคุณภาพของงานด้อย  และผลกระทบต่อความพึงพอใจของ
นกัเรียนต่อการใชบ้ริการของโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์   
 ดงันั้นโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์จึงเห็นความส าคญัของปัญหา  และเพื่อช่วยเหลือนักเรียน  ใน
ดา้นการสืบคน้ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วและ  สะดวกมากยิง่ขึ้น  ซ่ึงวธีิการแกปั้ญหาก็คือการติดตั้งอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง  เพือ่ใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูลของนกัศึกษาเป็นส าคญั 
 
2.วตัถุประสงค ์

2.1 เพือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพวิเตอร์ใหดี้ขึ้น 
2.2  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสืบคน้ขอ้มูลผา่นทางอินเตอร์เน็ต 
2.3  เพือ่ปลูกฝังใหน้กัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวชิาคอมพวิเตอร์ 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพวิเตอร์ใหดี้ขึ้น คิดเป็นร้อยละ 80 



 
 

3.1.2 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสืบคน้ขอ้มูลผา่นทางอินเตอร์เน็ต คิดเป็น
ร้อยละ 80 
3.1.3 นกัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวชิาคอมพวิเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 80 
 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิชาคอมพวิเตอร์ ในระดบัดี 
3.2.2 นกัเรียนสามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัได ้ในระดบัดี 
3.2.3 นกัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวชิาคอมพวิเตอร์ ในระดบัดี 

 

4.งบประมาณ  -    บาท 
 
5.ระยะเวลา / สถานที่ด  าเนินการ ตุลาคม 2558 – กนัยายน 2559 ณ โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 วางแผน ต.ค. 2562 นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
2 ติดตั้ง ธ.ค. 2562 นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
3 ตรวจสอบการติดตั้งและทดสอบ ม.ค. 2563 นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
4 ส ารวจความคิดเห็น พ.ค. 2563 นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
5 ประเมินการใชง้าน ก.ค. 2563 นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
6 สรุปรายงาน ก.ย. 2563 นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 

 
7. งบประมาณ รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน  199,740  บาท   มีรายการค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

ที่ 
รายการ/กิจกรรม / ค  าช้ีแจงใน
การใช ้/ งบประมาณ 

งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 
ค่า
ครุภณัฑ ์

1 อินเตอร์เน็ต ADSL 100 M 1 ปี 20,000 - 20,000 - - 
2 ซ่อมแซมบ ารุงคอมพวิเตอร์ 29,740 - - 29,740 - 
3 เช่าซ้ือคอมพวิเตอร์ 25 ชุด 150,000 - - - 150,000 

รวม 199,740  20,000 29,740 150,000 
หมายเหตุ : งบประมาณใชเ้งิน บกศ. 
 



 
 

 
 
8. การประเมินผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ขอ้มลปีฐาน 
วธีิวดัผล / 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

เชิงปริมาณ 
1 นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คอมพวิเตอร์ใหดี้ขึ้น  
2 นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการสืบคน้
ขอ้มูลผา่นทาง
อินเตอร์เน็ต  
3 นกัเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนวชิา
คอมพวิเตอร์ 

 
เชิงคุณภาพ 
1.นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัวชิา
คอมพวิเตอร์ ในระดบัดี 
2.นกัเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ไดไ้ปใช้
ประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนัได ้ใน
ระดบัดี 
3.นกัเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนวชิา
คอมพวิเตอร์ ในระดบัดี 

 
80 % 
 
 
 
80 % 
 
 
80 % 
 
 
 
 
100 % 
 
 
 
100 % 
 
 
 
100 % 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
- 

 
สอบถามความพงึ
พอใจ 
 
 
สอบถามความพงึ
พอใจ 
 
สอบถามความพงึ
พอใจ 
 
 
 
สอบถามความพงึ
พอใจ 
 
สอบถามความพงึ
พอใจ 
 
 
 
สอบถามความพงึ
พอใจ 
 

 
แบบสอบถามความ
พงึพอใจ 
 
 
แบบสอบถามความ
พงึพอใจ 
 
แบบสอบถามความ
พงึพอใจ 
 
 
 
แบบสอบถามความ
พงึพอใจ 
 
แบบสอบถามความ
พงึพอใจ 
 
 
 
แบบสอบถามความ
พงึพอใจ 

  
 



 
 

 
 
 
9.ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 

9.1 พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพวิเตอร์ให้ดีขึ้น 
9.2 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสืบคน้ขอ้มูลผา่นทางอินเตอร์เน็ต 
9.2 เพือ่ปลูกฝังใหน้กัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวชิาคอมพวิเตอร์ 
 

 
 
 

           ลงช่ือ………………………………….. 
                   ( นายสวสัด์ิ  สวาหลงั ) 

                    ผูเ้สนอโครงการ 
        
 
 

ลงช่ือ.................................................... 
            ( นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี ) 
              ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                ผูอ้นุมตัิโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ ทบทวน DLIT 
แผนงบประมาณ   เร่งรัดปฎิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะงาน   ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผูรั้บผดิชอบ   นายสวสัด์ิ   สวาหลงั 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563 
 
1. หลกัการและเหตุผล 

การเรียนการสอนในระดบัมธัยมศึกษาของไทยในปัจจุบนัไดมี้การน าส่ือ/เคร่ืองมือต่างๆ เขา้ มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ของ
เทคโนโลย ีนบัตั้งแต่การน าคอมพวิเตอร์มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน การใชบ้ทเรียน คอมพวิเตอร์ช่วย
สอน (CAI) การใช้รูปแบบการเรียนในรายวิชาหรือหลักสูตรต่างๆ แบบออนไลน์ที่ เปิดฟรีผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตและมีผูเ้รียนร่วมกันเป็นจ านวนมาก (MOOC) และการเรียนการสอน โดยใช้ส่ือออนไลน์ 
(Social Media)ในรูปแบบอ่ืนๆ ที่นักศึกษาสามารถเขา้ถึงได้ง่ายและรวดเร็ว Google Apps for Education 
หรือ Google App ส าหรับการศึกษา ซ่ึงเป็นชุดฟรีอีเมล ์จาก Googleและเคร่ืองมือต่างๆ เช่น อีเมลล ์(Gmail) 
เอกสาร (Docs) กลุ่ม (Groups) เป็นตน้ ที่ เป็นระบบเปิดในการท างาน การเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งอาจารยแ์ละ
นกัศึกษา จึงเหมาะที่จะ น ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนและช่วยอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการ
สอนให้ ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพดียิง่ขึ้น เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของ สพฐ สพม.16 ในโครงการ 
DLIT เก่ียวกับการการปรับระบบการเรียนการ สอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยการสร้างระบบ 
“สอนให้น้อยลง เรียนให้มากขึ้น ดงันั้น งานส่งเสริมและพฒันาครู จึงไดจ้ดัอบรม เร่ือง “Google Apps for 
Education” โดยเรียนเชิญ วิทยากรผูมี้ประสบการณ์และความรู้เช่ียวชาญ เพื่อให้ครูผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดรั้บ
ความรู้ความ เขา้ใจ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงเพือ่ประโยชน์สูงสุดแก่นกัศึกษาต่อไปในอนาคต 
 
2.วตัถุประสงค ์

2.1 เพือ่พฒันาการเรียนการสอนทางไกลเทคโนโลย ี
2.2 เพือ่ใหค้รูผูส้อนไดเ้รียนรู้การใชไ้อซีทีช่วยในการจดัการเรียนการสอน 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูผูส้อน จ านวน 21 คน ไดรั้บการทบทวนส่ือ DLIT คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครูสามารถใชส่ื้อ DLIT อยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี 

 



 
 

4.งบประมาณ   -    บาท 
 
5.ระยะเวลา / สถานที่ด  าเนินการ ตุลาคม 2561 – กนัยายน 2562 ณ โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 วางแผน ต.ค. 2562 นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
2 ทบทวนส่ือ DLIT ธ.ค. 2562 นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
3 น าไปใช ้ ม.ค. – ก.ย  2563 นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
4 ประเมินการใชง้าน ก.ย. 2563 นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
5 สรุปรายงาน ก.ย. 2563 นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 

 
7. งบประมาณ รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน  -  บาท   มีรายการค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

ที่ 
รายการ/กิจกรรม / ค  าช้ีแจงใน
การใช ้/ งบประมาณ 

งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 
ค่า
ครุภณัฑ ์

- - - - - - - 
รวม - - - - - 

 
8. การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ขอ้มลปีฐาน 
วธีิวดัผล / 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

เชิงปริมาณ 
1 ครูผูส้อน จ านวน 21 
คน ไดรั้บการทบทวน
ส่ือ DLIT 

 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูสามารถใชส่ื้อ 
DLIT อยูใ่นเกณฑร์ะดบั
ดี 

 
100 % 
 
 
 
 
ระดบัดี 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
ลงทะเบียนอบรม 
 
 
 
 
สอบถามความพงึ
พอใจ 

 
แบบลงทะเบียน 
 
 
 
 
แบบสอบถามความ
พงึพอใจ 



 
 

  
9.ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 

9.1 พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพวิเตอร์ใหดี้ขึ้น 
9.2 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสืบคน้ขอ้มูลผา่นทางอินเตอร์เน็ต 
9.2 เพือ่ปลูกฝังใหน้กัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวชิาคอมพวิเตอร์ 
 

 
           ลงช่ือ………………………………….. 
                   ( นายสวสัด์ิ  สวาหลงั ) 

                    ผูเ้สนอโครงการ 
        
 

ลงช่ือ.................................................... 
            ( นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี ) 
              ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ   พฒันาคุณภาพการศึกษาส าหรับนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
แผนงบประมาณ   เร่งรัดปฎิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะงาน   โครงการใหม่ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน 
ผูรั้บผดิชอบ   นายสวสัด์ิ   สวาหลงั 
ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน 2562  -   กนัยายน  2563 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
   

การศึกษาเพื่อปวงชนที่ไดก้  าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2631 
“บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง  บุคคลที่มีความบกพร่องเก่ียวกบักระบวนการทางจิตวทิยา 
ความบกพร่องน้ีเก่ียวขอ้งกับการใช้ภาษาของเด็กทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน บุคคลเหล่าน้ีอาจมีปัญหา
ทางดา้นการฟัง การคิด การพดูคุยกบัผูอ่ื้น การอ่าน การสะกดค า หรือการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงผูท้ี่
มีความบกพร่องทางการรับรู้ การไดรั้บบาดเจ็บทางสมอง ดิสเล็กเซีย , ดิสกราเซีย  และ อะเฟเซีย  แต่ไม่
รวมถึงเด็กที่มีปัญหาอนัเกิดจากความบกพร่องทางสายตา ทางการไดย้นิ และทางการเคล่ือนไหว ปัญญาอ่อน 
ความบกพร่องทางอารมณ์ และความเสียเปรียบทางสภาพแวดล้อม”  ลักษณะทัว่ไปของเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ จะมีความบกพร่องทางการพูด การส่ือสาร การเรียนวิชาทกัษะ การสร้างแนวความคิดรวบ
ยอด การทดสอบผลการเรียนให้ผลไม่แน่นอนยากแก่การพยากรณ์ บกพร่องทางการรับรู้ การเคล่ือนไหว มี
อารมณ์ไม่คงที่ โยกตวัหรือผงกศีรษะบ่อย ๆ มีพฒันาการทางร่างกายไม่คงที่ มีพฤติกรรมไม่คงเสน้คงวา เสีย
สมาธิง่ายแสดงพฤติกรรมแปลก ๆ มีปัญหาในการสร้างความสมัพนัธก์บัเพือ่น 

 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม จึงได้จดัท าโครงการพฒันา
คุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)  ขึ้น  เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหา
ทางดา้นการอ่าน การเขียน และการคิดค  านวณ ไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ และไดรั้บการพฒันา
เท่าเทียมกบัเด็กปกติ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่ใหค้รูผูส้อนใชใ้นการจดัหา/ซ้ือ หรือผลิตส่ือหรือนวตักรรมการเรียนรู้เพือ่พฒันาทกัษะ 
ดา้นการอ่าน การเขียนและการคิดค  านวณ เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคนไดรั้บการ
พฒันาทกัษะ 3 ดา้น  

2. เพือ่ใหค้รูผูส้อนสามารถคดักรองและประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็ก เพือ่ใหท้ราบถึง 
ระดบัความสามารถและพฒันาการของเด็กแต่ละคน 



 
 

 3. เพื่อให้ครูผูส้อนวางแผนการจดัการศึกษาและสามารถจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล  
(IEP : Individual Education Program)  ที่เหมาะสมต่อพฒันาการและความตอ้งการพิเศษของเด็ก     แต่ละ
คน และเพิม่ศกัยภาพในการเรียนการสอนเด็กพเิศษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. เพือ่ใหน้กัเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน ไดรั้บการพฒันาทกัษะในดา้นการอ่าน  
การเขียน และการคิดค  านวณ ทั้ง 3 ด้าน ได้รับการพฒันาทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดค  านวณ 
อยา่งเตม็ตามศกัยภาพเป็นรายบุคคล  
   
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูผูส้อนร้อยละ 90 มีส่ือ หรือพฒันาส่ือ/นวตักรรมในการจดัการเรียนการสอน 
ส าหรับนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  3.1.2 ครูผูส้อนร้อยละ 90 สามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐาน ระดับ
ความสามารถและพฒันาการของเด็กแต่ละคน 
  3.1.3 ครูผูส้อนร้อยละ 90 จดัการเรียนร่วมสามารถจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการ
สอนทางการศึกษาพเิศษที่เหมาะสมกบัปัญหาและความตอ้งการเด็กเป็นรายบุคคล 
  3.1.4 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ร้อยละ 90 ไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มตาม
ศกัยภาพทุกคน 
 3.2 คุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนที่จดัการเรียนร่วม มีส่ือหรือนวตักรรม ในการจดัการเรียนการสอนส าหรับ 
นกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
  3.2.2 โรงเรียนมีฐานขอ้มูลนักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วม ในการพฒันาการ
จดัการเรียนร่วม 
  3.2.3 นกัเรียนที่มีความตอ้งการจ าเป็นพเิศษเรียนร่วม ไดรั้บการศึกษาอยา่งมีคุณภาพทุกคน 
ทุกดา้นและเรียนอยา่งมีความสุข 
     

 4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผูรั้บผดิชอบ 
1.ครูคดักรองนกัเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ พ.ค. 2563 นางภาสิณี  ศรีบุญวงษ ์
2.ครูผูส้อนพฒันาส่ือ/นวตักรรมส าหรับใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนนกัเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 

ต.ค.62-มี.ค.63 ครูผูส้อนทุกคน 



 
 

3.จดักิจกรรมการเรียนรู้ ต.ค.62-มี.ค.63 ครูผูส้อนทุกคน 
4.นิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพมาตรฐานใน
การจดัการศึกษาพเิศษ 

มี.ค. 2563 นางสุพรรณี  ฝ่ายบุญ 

 
5. งบประมาณ    -  บาท 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใชง้บประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ค่าใชจ่้ายตามรายการจ าแนกรายจ่ายงบประมาณ 
งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ งบลงทุน 

1. ครูคดักรองนกัเรียน - - - - - - 
2. ครูผูส้อนพฒันาส่ือ/นวตักรรม
ส าหรับนกัเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

- - - - - - 

3. จดักิจกรรมการเรียนรู้ - - - - - - 
4. นิเทศ ติดตาม และประเมิน - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
   ครูผูส้อนสามารถพฒันาส่ือ/นวตักรรมส าหรับใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สามารถคดักรอง
และประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็ก  และได้รับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาพเิศษ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     โรงเรียนจดัการเรียนร่วมมีส่ือ/นวตักรรม ส าหรับใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีฐานขอ้มูล
นักเรียนพิการเรียนร่วม และนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  
โรงเรียนที่ไดรั้บการนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพมาตรฐานใน
การจดัการศึกษา สามารถปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพการบริหาร
และการจดัการศึกษาพิเศษ เพิ่มความเขม้แข็งและประสิทธิภาพของ
โรงเรียนใหส้ามารถบริหารจดัการศึกษาพเิศษอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
สงัเกต 
สอบถาม 
 
 
สงัเกต 
สอบถาม 
ประเมินผล 

 
แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม 
 
 
แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม 
แบบประเมินผล 
 



 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีฐานขอ้มูลนกัเรียนที่มีความตอ้งการจ าเป็นพเิศษเรียนร่วมที่ถูกตอ้ง 

2. นกัเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ไดรั้บการพฒันาดา้นการอ่าน การเขียน และการคิดค  านวณ อยา่ง
เตม็ตามศกัยภาพ   
 3. โรงเรียนมีส่ือ/นวตักรรมในการจดัการเรียนการสอนนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 4. ครูผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจในการคดักรองและประเมินความตอ้งการของเด็ก และสามารถ
จดัท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : Individual Education Program) ที่เหมาะสมกับปัญหาและความ
ตอ้งการของเด็กเป็นรายบุคคล 
 5. นกัเรียนโรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น  
 6. โรงเรียนที่จดัการเรียนร่วมที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพมาตรฐานในการจดั
การศึกษาพิเศษ สามารถปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการศึกษาพิเศษ เพิ่มความ
เขม้แขง็และประสิทธิภาพของโรงเรียนใหส้ามารถบริหารจดัการศึกษาพเิศษอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

ลงช่ือ........................................... 
      (นางสาวกอรียะ๊  สมยัอยู)่ 
                 ผูเ้สนอโครงการ 

 
 
ลงช่ือ........................................... 
      (นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี) 

                                                                                           ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                                               ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 2 
 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวนิยั และจิตส านึกในการ
รักษากฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทกัษะในการด าเนินชีวติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ     ไหวค้รู 
แผนงบประมาณ             เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะงาน   ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
ผูรั้บผดิชอบ    นางวนิดา   พรหมจนัทร์  นายพยงุศกัด์ิ หนูดว้ง  
                                           วา่ที ่ร.ต. ถิรวฒัน์ ชุมละออง        
ระยะเวลาด าเนินงาน     ตุลาคม  2562 -  กนัยายน  2563 
 

1. หลกัการและเหตุผล 

                      ครู ตอ้งพฒันาบุคลิกภาพตนเอง เสริมพลงับุคลิกภาพบวก เรียนรู้หลกัจิตวิทยาลกัษณะนิสัย
และพฤติกรรมการแสดงออกของเด็ก และกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี เม่ือครูเต็มเป่ียมไปด้วยบุคลิก
ทางบวกที่สง่างาม เตม็ดว้ยเมตตาจิตและศกัด์ิศรี พร้อมดว้ยศกัยภาพและบุคลิกภาพที่ทรงพลงัในเชิงจดัการ
และบริหารทรัพยากรในตนเองและในเด็กแลว้ จะสามารถมองและฟังใจเด็กดว้ยความรักและความเขา้ใจ 
ในความรู้สึกของเด็กและปฏิสัมพนัธ์ทางบวกกบัครู จะช่วยให้เด็กมีค่านิยมคุณค่าและศกัด์ิศรีในตนเอง มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรักเคารพต่อคุณครูผูมี้พระคุณที่ให้ความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้นทางโรงเรียนจึง
เล็งเห็นความส าคญัของกิจกรรมวนัไหวค้รู ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นกัเรียนได้
เขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวนัไหวค้รูที่ไดก้ระท ามาเป็นเวลาช้านานอย่างต่อเน่ือง จนเป็นที่ยอมรับเป็น
ประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามที่นักเรียนควรยดึถือและปฏิบติัต่อครูผูมี้พระคุณดว้ยการแสดงออกดว้ยการ
กราบไหวค้รู 

 
วัตถุประสงค์ : 

    1. เพือ่ใหน้กัเรียนแสดงความเคารพ ความกตญัญูกตเวทีต่อครูผูมี้พระคุณ 
    2. เพือ่ใหน้กัเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่เหมาะสม 
    3. เพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู 
    4. เพือ่ใหน้กัเรียนจดัพานดอกไมธู้ปเทียนในการอนุรักษป์ระเพณีอนัดีงาม 

   
3. เป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
   1. นกัเรียนไดแ้สดงความเคารพ ความรักต่อครูผูมี้พระคุณ 
เชิงปริมาณ 



 
 

   1. นกัเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมวนัไหวค้รู 
 

4. งบประมาณ  3,000     บาท 
 
5. ระยะเวลา-สถานที่ด  าเนินการ   มิถุนายน 2563   ณ โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 
6. ขั้นตอนการด าเนินงานและกิจกรรม 
วิธีการด าเนินงาน 
ล าดบั กิจกรรมที่จดั ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1. เสนอแผนงานเพือ่ขออนุมตัิด าเนินการเบิก

งบประมาณโครงการจดังานวนัไหวค้รู 
16  พ.ค. 63 นางวนิดา   พรหมจนัทร์   

นายพยงุศกัด์ิ หนูดว้ง                                          
วา่ที่รต. ถิรวฒัน์ ชุมละออ   

2. ประชุมคณะกรรมด าเนินงานเพือ่ร่วมวาง
แผนการจดักิจกรรม 

20  พ.ค.63  

3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 24  พ.ค.63  
4. ประสานงานกบัผา่ยต่าง ๆ เพือ่เตรียมความ

พร้อมในการด าเนินงาน 
25  พ.ค.63  

5. ติดตามผลการประสานงานกบัผา่ยต่าง ๆ 30   พ.ค.63  
6. จดังานวนัไหวค้รู    มิ.ย.63  
7. ประเมินผลจากการด าเนินงาน    มิ.ย.63  
8. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน    มิ.ย.63  

 
7. งบประมาณ  รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน   3,000       บาท  มีรายการค่าใชจ่้าย   ดงัน้ี 
ที่ รายการ / กิจกรรม / ค  าช้ีแจงใน

การใช ้/ งบประมาณ 
งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเงิน 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่า
ครุภณัฑ ์

1 -  วสัดุ – อุปกรณ์ในการจดัพาน 1,000 - - 1,000 - 
2 -  ไวนิล 500 - - 500 - 
3 -  ช่อดอกไม ้2 ช่อ 500 - - 500 - 
 - ของขวญั – รางวลัประกวด

พาน 
1,000 - - 1,000 - 

รวม 3,000 - - 3,000 - 



 
 

8. การประเมินผล 
 
ที่ ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิวดัผล / ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
1 
 
 
2 

เชิงปริมาณ 
ครู นกัเรียน ร้อยละ 100 ไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียน คณะครู นกัเรียนมีความ
รักความผกูพนัธใ์นระดบัดี – ดีมาก 

 
-  แบบบนัทึกประเมิน
ความพงึพอใจกิจกรรม 
 
 

 
- แบบประเมินความพงึ
พอใจ 

 
9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
     9.1. นกัเรียนแสดงความเคารพ ความกตญัญูกตเวทีต่อครูผูมี้พระคุณ 
     9.2. นกัเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่เหมาะสม 
     9.3. นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู 
     9.4. นกัเรียนจดัพานดอกไมธู้ปเทียนในการอนุรักษป์ระเพณีอนัดีงาม  
 
 
 
 

     ลงช่ือ......................................                                                                                  
                          (นางวนิดา   พรหมจนัทร์) 

                                                                                ผูเ้สนอโครงการ 
 
 
 

                                           ลงช่ือ...................................... 
                                                ( นายอ านาจ    ฤทธ์ิภกัดี )                                      

                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์                                                                                           
       ผูอ้นุมตัิโครงการ 

 
 
 



 
 

โครงการ       กิจการนกัเรียน 
แผนงบประมาณ     เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                         
ลกัษณะโครงการ   ต่อเน่ือง            
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
ผูรั้บผดิชอบ                วา่ที ่ร.ต. ถิรวฒัน์ ชุมละออง      
ระยะเวลาด าเนินการ                ตุลาคม  2562 –   กนัยายน  2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 

การบริหารกิจการนักเรียนคืองานส่งเสริม พฒันา ควบคุม และแกไ้ข ความประพฤติของนักเรียนให้อยูใ่น
ระเบียบวินัย ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกนั เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนให้
บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร  การบริหารกิจการนกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพท าใหเ้กิดประโยชน์  ดงัน้ี 
1.   ท  าใหเ้กิดความสงบเรียบร้อยในโรงเรียน 
2.  นักเรียนที่มีปัญหาดา้นต่างๆไดรั้บความช่วยเหลือ และแกไ้ขพฤติกรรมให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
เป็นอยา่งดี ตามโครงการประกนัคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
3.  นกัเรียนในโรงเรียนรู้จกัควบคุมตนเองใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข รู้จกัการใหแ้ละการรับ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เป็นผูน้ าและผูต้ามที่ดี เขา้ใจและยอมรับกฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบั 
 

 2.  วตัถุประสงค ์

 2.1 เพือ่พฒันาด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้ป็นระบบ 
2.2 พฒันานกัเรียนใหเ้กิดระเบียบวนิัยและความสงบเรียบร้อยในการอยูร่่วมกนัของนกัเรียน เพือ่ใหกิ้จกรรม
การเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและพฒันานกัเรียนให้มีคุณธรรมที่พึงประสงคต์ามที่ก  าหนด
ไวใ้นหลกัสูตร ในเร่ืองต่อไปน้ี  
           - ความซ่ือสตัย ์ความยตุิธรรม การไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น การมีวนิยัในตนเอง ความรับผดิชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว และสงัคม 
           - การเคารพต่อกฎหมายและกติกาของสังคมรู้จกัท างานเป็นหมู่คณะมีความสามคัคี รู้จกัเสียสละเพือ่
ส่วนรวม รู้จกัแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีอย่างมีหลักการและเหตุผลใช้เสรีภาพของตนในทางสร้างสรรคบ์น
รากฐานแห่งกฎหมาย จริยธรรม และศาสนา 
           - ความภูมิใจในความเป็นไทย การเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์มีความรู้และเล่ือมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยตลอดจนการร่วมกนัธ ารง
รักษาความปลอดภยัและความมัน่คงของประเทศชาติ 
           - มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพงึประสงคเ์พือ่ใหอ้ยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 



 
 

3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
-  นกัเรียนโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนท่าศิลาบ ารุง
ราษฎร์เกินร้อยละ  80 
-  นกัเรียนโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่เหมาะสมเกิน ร้อยละ  70 
เชิงคุณภาพ 

- นกัเรียนโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เป็นพฤติกรรมอนั
พงึประสงค ์

- โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์มีการส่งเสริมพฤติกรรมที่พงึประสงคใ์หพ้ฒันายิง่ขึ้น 
 

4.  งบประมาณ      2,000           บาท 
 

5.  ระยะเวลา/สถานที่ด  าเนินการ    ตุลาคม  2562 – กนัยายน  2563   โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 

6.  ขั้นตอนการด าเนินงานและกิจกรรม 

 6.1  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

  6.1.1  เสนอโครงการ 

6.1.2  ฝึกซอมนกักีฬา 

6.1.3  ช้ีแจงรายละเอียดใหน้กัเรียนทราบ 

6.1.4  ท าการแข่งขนักีฬาตามปฏิทินปฎิบตัิงาน 

6.1.5  สรุปการด าเนินงาน 

6.2  กิจกรรมส าคญั 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1 เสนอโครงการ ตุลาคม  2562 ว่าท่ี ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุม
ละออง 
นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง 

2 น าเนินการตามปฏิทินกิจการ
นกัเรียน 

พฤศจิกายน  2562 – กนัยายน 
2563 

ว่าท่ี ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุม
ละออง 
นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง 

5 สรุปการด าเนินงาน ตุลาคม  2563 ว่าท่ี ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุม
ละออง 
นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง 

 



 
 

 
 
7.  งบประมาณ    ใชง้บประมาณทั้งส้ิน     2,000      บาท   มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 

ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 
ในการใชง้บประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 
2 

จกัซ้ือล้ินชกั 
จดัซ้ือแฟ้มเอกสาร 

2,000 
-      

- 
- 

- 
- 

2,000 
- 

- 
-  

รวมทั้งส้ิน 2,000       - - 2,000 - 

 
8.  การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ขอ้มูลปี
ฐาน 

วธีิการวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

เชิงปริมาณ 

     1.  นกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรม  
100 % 

เชิงคุณภาพ 

1. นกัเรียนมี
ความพงึพอใจ 

ในการเขา้ร่วมกิจกรรม
อยูใ่นระดบัดี 
 

 

100 % 
 

 
 

75 % 
 

 

100 % 

    
 
 
 

75 % 
 

 

-ร้อยละของนกัเรียนที่เขา้
ร่วมกิจกรรม 
 
 
 

ร้อยละของนกัเรียนที่มี
ความพงึพอใจในการเขา้
ร่วมกิจกรรม 
 

 

แบบบนัทึกรายช่ือ
นกัเรียนที่เขา้ร่วม
กิจกรรม 
 

-  แบบประเมินความพงึ
พอใจในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
 

 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 

9.1   การท างานเกอดความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
            9.2   เพือ่เสริมสร้างระเบียบวนิยัใหก้บันกัเรียนมีพฤติกรรมในดา้นบวก 
           9.3   ปลูกฝังค่านิยมที่พึ่งประสงคต์ามนโยบายคนดีศรี  ท.บ. 
          9.4    ส่งเสริมใหน้กัเรียนใชชี้วติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
                                                                                
 
 



 
 

 
 
 
                                                                                                    ลงช่ือ วา่ที่ ร.ต. ........................... 
                                                                                                  (ถิรวฒัน์  ชุมละออง) 
                                                                                                     ผูเ้สนอโครงการ 
 
 

                                                                                 ลงช่ือ..................................... 
                                   (นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี) 
                              ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

                                  ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
โครงการ   วถีิคุณธรรม 
แผนงบประมาณ    เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผูรั้บผดิชอบ                นางอรุณี    เตะ๊หมาน, นายนิพนธ ์ ทองปัญจา 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม  2562 -  กนัยายน  2563 
 

1.  หลกัการและเหตุผล 
             การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงคใ์ห้กบันกัเรียนและเยวชนเป็นส่ิงหลาย
ฝ่ายตอ้งให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะการให้เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฎิบติัตามหลกัธรรม
เบื้องตน้ของแต่ละศาสนา ดงันั้น การที่จะใหเ้ด็กเห็นความส าคญัของการมีคุณธรรมจริยธรรมและปฎิบตัิตาม
หลักธรรมของศาสนา จะตอ้งได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ส่งผลให้นักเรียนปรับเปล่ียน
พฤติกรรมพื้นฐานในการด าเนินชีวิต โดยน าหลักธรรมค าสอนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดสติสัมปชัญญะและ
ปัญญาอนัน าไปสู่การสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าในสงัคมและปฎิบติัตนในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
2.  วตัถุประสงค ์
           2.1  เพือ่ใหน้กัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและค่านิยมอนัพงึประสงค ์
           2.2  เพือ่ใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัและปฎิบตัิตนตามหลกัศาสนาที่ตนนบัถือ 
           2.3  เพือ่ใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจดัขึ้น 
3.เป้าหมาย 
        3.1  เชิงปริมาณ 
           3.1.1  นกัเรียนโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์มีคุณธรรม จริยธรรมที่พงึประสงคร้์อยละ 100 
        3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1  นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พงึประสงคแ์ละปฎิบตัิตนตามหลกัศาสนาทีต่นนบัถือ
อยา่งสม ่าเสมออยูใ่นระดบัดี 
 
4.  งบประมาณ     8,000  บาท 
 
5.  ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ  ตุลาคม 2562 -  30 กนัยายน 2563 ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 
 



 
 

 
6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ล าดบัที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผูรั้บผดิชอบ 

1 
 
2.   

จดัซ้ือวสัดุในการจดักิจกรรมการ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม 
วนัส าคญัของศาสนาพทุธ 

ตลอดปีการศึกษา  นางอรุณี      เตะ๊หมาน 
นายนิพนธ ์  ทองปัญจา 

   
7.  งบประมาณ  รวมใชง้บประมาณ  8,000  - บาท  มีรายการจ่าย  ดงัน้ี 
 

ที่ รายการ/ กิจกรรม /ค  าช้ีแจงใน 
การใช ้ / งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวสัดุ ค่า

ครุภณัฑ ์
1.   เคร่ืองขยายเสียง 2,000 - -   2,000 - 
2. กิจกรรมละศีลอด 2,000 - -   2,000 - 
3. วนัส าคญัทางศาสนาพทุธ 4,000 - -   4,000 - 
 รวม 8,000 - -   8,000 - 

 
 8.  การประเมินผล 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ขอ้มูลปีฐาน วธีิการวดั / 

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

เชิงปริมาณ 
1. นกัเรียนโรงเรียนท่าศิลา 
บ ารุงราษฎร์มีคุณธรรม จริยธรรม
ที่พงึประสงค ์
เชิงคุณภาพ 
1. นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่พงึประสงคแ์ละปฎิบติั
ตนตามหลกัศาสนาที่ตนนบัถือ
อยา่งสม ่าเสมอ 

95 
 
 
 
 
 
95 

100 
 
 
 
 
 

100 
 

ความพงึพอใจใน
การปฎิบตัิงาน
ของโรงเรียน 
 
 
 
ความพงึพอใจใน
การปฎิบตัิงาน
ของโรงเรียน 

แบบประเมินความ
พงึพอใจ 
 
 
 
 
แบบประเมินความ
พงึพอใจ 

 
 



 
 

 
9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
   9.1  เพือ่ใหน้กัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีและค่านิยมอนัพงึประสงค ์
   9.2  เพือ่ใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัและปฎิบตัิตนตามหลกัศาสนาที่ตนนบัถือ 
   9.3  เพือ่ใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจดัขึ้น 
 
 
                                                                                    ลงช่ือ.......................................................................... 
                                                                                                      ( นางอรุณี  เตะ๊หมาน  ) 
                                                                                                          ผูเ้สนอโครงการ 
 
 
 
                                                                                    ลงช่ือ.......................................................................... 
                                                                                                      ( นายนิพนธ ์ ทองปัญจา  ) 
                                                                                                          ผูเ้สนอโครงการ 
 
 
 
                                                                                ลงช่ือ.......................................................................... 

                                                                                                      ( นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี  ) 
                                                                                         ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

                                                                    ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ   คนดีศรี ท.บ. 
แผนงบประมาณ   เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
ผูรั้บผดิชอบ   วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุมละออง 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 หมวด4 แนวการจดัการศึกษามาตรา 24 ( 4 ) ระบุ 
วา่การจดัการสอนโดยผสมผสานสาระและความรู้ต่างๆไดส้ดัส่วนสมดุลกนัรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยม
ที่ดีงามและคุณลกัษณะที่พงึประสงคไ์วใ้นทุกวชิามาตรา 26 ระบุวา่ใหส้ถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียนโดย
พิจารณาจากการประเมินผูเ้รียนดา้นความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนการร่วมกิจกรรมและการ
ทดสอบควบคู่ไปกบักระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของการพฒันาการจดัการศึกษาและพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ดา้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แก่นักเรียนนักศึกษาอนัจะท าให้เด็กสามารถพฒันาได้เต็มศกัยภาพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อยา่งปกติสุขตลอดจนสามารถช่วยเหลือสงัคมไดแ้ละสามารถใชค้วามรู้ที่ไดศ้ึกษาน าไปพฒันาเป็นเคร่ืองมือ
ในการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงเป็นผูจ้ดั การศึกษา
จะตอ้งมีแนวทางในการจดัการศึกษาที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับการพฒันาความรู้ คุณธรรม จริยธรรมตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่มุ่งเน้นพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายจิตใจสติปัญญามีความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุขและการจดัการศึกษาของไทยในยคุการปฏิรูปการศึกษาได้ให้ความส าคญัทางด้านคุณธรรมมาก
ยิง่ขึ้น ดงันั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งปลูกฝังใหว้คัซีนดา้นคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นหวัใจส าคญัสามารถสร้างภูมิ
ตา้นทานปัญหาสงัคมอีกแนวทางหน่ึงรวมถึงเป็นที่ยดึเหน่ียวจิตใจใหค้ิดดีท าดีเป็นนกัเรียนที่มีคุณภาพ 
โรงเรียนทาศิลาบ ารุงราษฎร์เห็นความส าคญัในการส่งเสริมคุณธรรมและพฒันาคุณภาพชีวติของนกัเรียนใน
โรงเรียนทางโรงเรียนจึงได้ด าเนินการส่งเสริมและพฒันาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและพฒันาศกัยภาพของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพในการท างาน และท าอยา่งมีความสุขจะตอ้ง
อาศยักระบวนการอบรมคุณธรรมตามหลกัศาสนาท าให้เกิดสมาธิและสติปัญญาท าใหมี้จิตใจพื้นฐานที่โอบ
ออ้มอารีมีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซ่ึงจะท าใหพ้ื้นฐานทางจิตใจอยูใ่นกรอบคุณธรรมและจริยธรรมยอ่ม
ส่งผลใหน้กัเรียนมีทศันคติที่ดีต่อเรียน การท างานเกิดทกัษะในการท างานอยา่งมีความสุขพฒันาศกัยภาพใน
การท างานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 



 
 

ดงันั้นทางโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์มีความตอ้งการส่งเสริมให้นกัเรียน มีประสิทธิภาพในการเรียนและ
การท างานอยา่งสูงสุดและมีความสุข ส่งเสริมให้เยาวชนใชชี้วิตในสังคมอยา่งมีความสุขเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัแนวนโยบายและยทุธศาสตร์ของประเทศและกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
2. วตัถุประสงค ์
2.1   เพือ่ใหน้กัเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีและค่านิยมที่พงึประสงคแ์ละสามารถอยูใ่นสงัคม    
         ไดอ้ยา่งเป็นสุข 
 2.2เพือ่ใหน้กัเรียนรู้จกัเสียสละและท างานเพื่อส่วนร่วม 
 2.3   เพือ่กระตุน้ใหน้กัเรียนปฏิบตัิตนตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องโรงเรียน 

 2.4   เพือ่เป็นการพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
2.5   เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ลุ่มนกัเรียนโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ไดรู้้จกัการอยูร่่วมกนั  
          ในสงัคม 
 

3. เป้าหมาย 
3.1เชิงปริมาณ 
         นกัเรียนโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์มีผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค ์
            ร้อยละ  80 ของนกัเรียนทั้งหมด 
 

 3.2เชิงคุณภาพ 
          นกัเรียนโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พงึประสงคแ์ละสามารถ 
             ปรับตวัเขา้กบัสงัคมใหม่ไดอ้ยา่งเหมาะสมมีทศันคติที่ดีต่อสถาบนัใชชี้วติในการศึกษาในสถาบนั 
             อยา่งมีความสุข 
4. งบประมาณ  –  บาท 
5. ระยะเวลา/สถานที่ด  าเนินการ  
 ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563  ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 

6. ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ล าดบัที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผูรั้บผดิชอบ 

1. กิจกรรมสภานกัเรียน ตลอดปีการศึกษา วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุมละออง 
2. กิจกรรมเพือ่ส่วนรวม ตลอดปีการศึกษา วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุมละออง 

 

7. งบประมาณ ใชง้บประมาณทั้งส้ิน  -  บาท  มีรายการค่าใชจ่้ายดงัน้ี 
ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจงใน

การใชง้บประมาณ 
งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์
- - - - - - - 



 
 

8. การประเมินผล 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ขอ้มูลปีฐาน วธีิการวดั   / 

ประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

 เชิงปริมาณ 
1. นกัเรียนโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์มี
คุณธรรม  จริยธรรมที่พงึประสงค ์

 
95 
 

 
 

 

ความพงึพอใจใน
การปฏิบตัิงาน
ของโรงเรียน 

แบบประเมินความ
พงึพอใจ 
 

เชิงคุณภาพ 
2. นกัเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม
ที่พงึประสงคแ์ละสามารถปรับตวัเขา้กบั
สงัคมใหม่ไดอ้ยา่งเหมาะสมมีทศันคติที่ดี
ต่อสถาบนัใชชี้วติในการศึกษาในสถาบนั
อยา่งมีความสุข 

95  วดัความพงึพอใจ
ในการปฏิบตัิงาน
ของโรงเรียน 

แบบประเมินความ
พงึพอใจ 

 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
9.1   นกัเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีและค่านิยมที่พงึประสงคแ์ละสามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 
  9.2  ใหน้กัเรียนรู้จกัเสียสละและท างานเพื่อส่วนร่วม 
  9.3   นกัเรียนปฏิบตัิตนตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องโรงเรียน 

  9.4   นกัเรียนไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเอง 
9.5   นกัเรียนโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ไดรู้้จกัการอยูร่่วมกนั ในสงัคม 
  
 
 
       ลงช่ือ วา่ที่ ร.ต. ........................... 
                                                                                                  (ถิรวฒัน์  ชุมละออง) 
                                                                                                   ผูเ้สนอโครงการ 
 
 

                                                                                 ลงช่ือ..................................... 
                                   (นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี) 
                              ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

                                  ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 



 
 

โครงการ                              ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีที่1,4 
แผนงบประมาณ        เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                                          
ลกัษณะงาน              ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผูรั้บผดิชอบ       นายสมศกัด์ิ  ล่าด้ี 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ตุลาคม   2562  –    กนัยายน   2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
        กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวนิยั ความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม มีใจเมตตา มี
จิตอาสา สามารถน าส่ิงที่ไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัและด าเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุขมี
อนาคตที่ดี หากไดรั้บการแนะน าแนวทางที่ถูกตอ้งในการด าเนินชีวติ  
       ทั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเอาค  าสั่งสอนของศาสนามาช่วยจรรโลงจิตใจเยาวชนให้เกิด
ความเขม้แขง็มีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติตนเป็นคนดี เป็นเยาวชนตน้แบบในสงัคม 
 
2. วตัถุประสงค ์
     2.1เพื่ออบรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ให้กบันักเรียนให้รู้ถึงความรับผิดชอบชัว่ดี มีคุณธรรมเกิดขึ้นใน
จิตใจ 
     2.2เพื่อให้นักเรียนมีความศรัทธาเล่ือมใสยึดมัน่ในหลกัธรรมของศาสนาเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบตัิในการด ารงชีวติสืบไป 
     2.3ปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงามแก่นกัเรียน เพือ่ป้องกนัปัญหายาเสพติด อบายมุขและค่านิยมที่ไม่ถูกตอ้ง 
 
3. เป้าหมาย 
3.1ดา้นปริมาณ 
    - อบรมนกัเรียน จ านวน 2 วนั 1 คืน จ านวน 80 คน  
3.2 ดา้นคุณภาพ   
    -ปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงามแก่นกัเรียน ยดึหลกัศรัทธาศาสนา เพือ่ป้องกนัปัญหายาเสพติด อบายมุขและ
สร้างค่านิยมที่ดี 
 
4.   งบประมาณ     5,000    บาท  
 
5.   ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ    ตุลาคม  2562  -   กนัยายน  2563   ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 



 
 

6.   ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 เสนอโครงการ  ต.ค. – พ.ย. 2562 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 
2 ประชาสมัพนัธ ์ พ.ย. 2562 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 
3. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์  

ด าเนินงานตามโครงการ 
ธ.ค.2562 – ก.พ. 2563 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 

4. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล ก.ย. 2562 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 
 
7.  งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน 5,000    บาท  มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 

 
ที่ 

รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 
ในการใช/้งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1. ติดต่อวทิยากรและบุคลากรที่
เก่ียวขอ้ง 

1,000 1,000 - - - 

2. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การอบรม 1,000 - - 1,000 - 
3. ค่าอาหาร 3,000 - - 3,000 - 

รวม 5,000 1,000 - 4,000 - 
 
8.   การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ขอ้ปีฐาน วธีิการวดัผล/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
เชิงปริมาณ 
- อบรมนกัเรียน จ านวน 
2 วนั 1 คืน จ านวน 80 
คน 
เชิงคุณภาพ  
- ปลูกฝังคุณธรรมที่ดี
งามแก่นกัเรียน ยดึหลกั
ศรัทธาศาสนา เพือ่
ป้องกนัปัญหายาเสพติด 
อบายมุขและสร้าง
ค่านิยมที่ดี 

 
ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ
100 

  
จากสภาพจริง 

 
 

สอบถามบุคลากร 

 
จากสภาพจริง 

 
 

แบบสอบถาม 
 

 
 



 
 

 
9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
     9.1นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นคุณธรรม จริยธรรม ความรับผดิชอบชัว่ดี 
     9.2นกัเรียนมีความศรัทธาเล่ือมใสยดึมัน่ในหลกัธรรมของศาสนาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิ  
          ในการด ารงชีวติ 
     2.3นกัเรียนมีคุณธรรมที่ดีงาม แกป้้องกนัปัญหายาเสพติด อบายมุขและมีค่านิยมที่ดี 
 
 

ลงช่ือ......................................................... 
                                                                                                                               (นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี) 
                                                                                                                                 ผูเ้สนอโครงการ 

                                                                                                            

          ลงช่ือ.................................................... 

                                                                                                                     ( นายอ านาจ ฤทธ์ิภกัดี )                                                                                                                      

                                                                                                         ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

                                                                                                                            ผูอ้นุมตัิโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ                              กฎหมายวนิยัจราจรและใบขบัขี่ 
แผนงบประมาณ        เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                                          
ลกัษณะงาน              ใหม่ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผูรั้บผดิชอบ       นายสมศกัด์ิ  ล่าด้ี  
ระยะเวลาด าเนินงาน       ตุลาคม 2562  –    กนัยายน 2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
             ปัจจุบนัอุบติัเหตุทางถนนนับเป็นปัญหาส าคญัของประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิง่อุบติัเหตุที่เกิดขึ้นจาก
ผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต ์เป็นพาหนะที่จ  าเป็นและมีบทบาทในการใชส้ญัจรไปมาทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศจน
ท าให้สถิติในการเกิดอุบติัเหตุทางถนนมีจ านวนมากขึ้นทุกๆปี สาเหตุเน่ืองมาจากผูข้บัขี่ส่วนใหญ่ขาดวนิยั
จราจรและไม่มีใบอนุญาตผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต ์ท าให้ขาดความรู้ความเขา้ใจในการขบัขี่รถอยา่งถูกตอ้ง
ปลอดภยั ไม่เคารพกฎจราจร รวมถึงขาดจิตส านึกความปลอดภยัในการสวมใส่หมวกกนัน็อค ทั้งผูข้บัขี่และ
ผูซ้อ้นทา้ย 
2. วตัถุประสงค ์                                                                                                                                                                    
     1. เสริมสร้างความรู้ความสามารถของนกัเรียนในการขบัขี่รถจกัรยานยนตอ์ยา่งถูกตอ้งปลอดภยั 
   2. ใหน้กัเรียนขบัขี่รู้และเขา้ใจพรบ.จราจรทางบกตลอดจนกฎหมายจราจรและการประพฤติ ปฏิบตัิ
ใหเ้คารพ กฎจราจร อยา่งเคร่งครัด 
     3.ปลูกฝังใหน้กัเรียนขบัขี่และผูซ้อ้นทา้ย มีจิตส านึกความปลอดภยัในวนิยัจราจร 
 
3.เป้าหมาย 
   ดา้นปริมาณ 

1. นกัเรียนโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 6และมธัยมศึกษาปีที่3 จ  านวน  70 
คน 

ดา้นคุณภาพ 
1. นกัเรียนขบัขี่รู้และเขา้ใจพรบ.จราจรทางบกตลอดจนกฎหมายจราจรและการประพฤติ ปฏิบตัิ

ใหเ้คารพกฎจราจร อยา่งเคร่งครัด 
2. นกัเรียนผา่นการอบรมและทดสอบเสริมสร้างความรู้ความสามารถของนกัเรียนในการขบัขี่

รถจกัรยานยนตอ์ยา่งถูกตอ้งปลอดภยัจากกรมขนส่งทางบก 
 
4.   งบประมาณ 1,000 บาท  
5.   ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ    ตุลาคม  2562  -   กนัยายน  2563   ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 



 
 

6.   ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
     1 เสนอโครงการ  ต.ค. – พ.ย. 2562 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 
2 การประชุมคณะท างานช้ีแจงการท า

โครงการ,จดัท ารายละเอียดค่าใชจ่้าย 
ธ.ค.2562 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 

3 ประสานงานองคก์รและบคุลากรที่
เก่ียวขอ้ง 

ม.ค.2563 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 

4 นิเทศ/ติดตาม พ.ค. 2563 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 
5 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล ก.ย.2563 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 

 
7.  งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน     บาท  มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 

 
ที่ 

รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 
ในการใช/้งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับ
กิจกรรมอบรม 

1,000 - - 1,000 - 

รวม 1,000 - - 1,000 - 
8.   การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ขอ้ปีฐาน วธีิการวดัผล/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
เชิงปริมาณ 
1.นกัเรียนโรงเรียนท่า
ศิลาบ ารุงราษฎร์ ระดบั
มธัยมศึกษาปีที่ 6และ
มธัยมศึกษาปีที่3 จ  านวน  
70 คน ร้อยละ 100 รู้และ
เขา้ใจพรบ.จราจรทางบก
ตลอดจนกฎหมายจราจร
และการประพฤติ ปฏิบตัิ
เคารพกฎจราจรอยา่ง
เคร่งครัด 

 
ร้อยละ 

100 
   
 
 

 
 
 
 
 

  
จากสภาพจริง 

 
 
 
 

จากสภาพจริง 

 
จากสภาพจริง 

 
 
 

 
จากสภาพจริง 

 
 



 
 

เชิงคุณภาพ  
1.นกัเรียนขบัขี่รู้และ
เขา้ใจพรบ.จราจรทางบก
ตลอดจนกฎหมายจราจร
และการประพฤติ ปฏิบตัิ
เคารพกฎจราจรอยา่ง
เคร่งครัด 
  2. นกัเรียนผา่นการ
อบรมและทดสอบ
เสริมสร้างความรู้
ความสามารถของ
นกัเรียนในการขบัขี่
รถจกัรยานยนตอ์ยา่ง
ถูกตอ้งปลอดภยัจากกรม
ขนส่งทางบก 

 
ร้อยละ 

100 

 
9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
1. นกัเรียนมีความสามารถขบัขี่รถจกัรยานยนตอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองพรบ.จราจร
ทางบกตลอดจนกฎหมายจราจรและการประพฤติ มีวนิยั ปฏิบติัเคารพกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด 
   2. นกัเรียนผา่นการอบรมและทดสอบเสริมสร้างความรู้ความสามารถของนกัเรียนในการขบัขี่
รถจกัรยานยนต ์อยา่งถูกตอ้งปลอดภยัจากกรมขนส่งทางบก                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                        
                                                                                                       ลงช่ือ......................................................... 
                                                                                                                            (นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี) 
                                                                                                                               ผูเ้สนอโครงการ 

                                                    

                                                                                                          ลงช่ือ.................................................... 

                                                                                                                        ( นายอ านาจ ฤทธ์ิภกัดี )                                                                                                                      
                                                                                                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์                                                                                                                                                                   



 
 

ผูอ้นุมตัิโครงการ 

โครงการ                              กองทุนวนัละบาท 
แผนงบประมาณ        เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                                          
ลกัษณะงาน              ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผูรั้บผดิชอบ       นายสมศกัด์ิ  ล่าด้ี 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ตุลาคม   2562  –    กนัยายน   2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
        กองทุนวนัละบาท เป็นการเก็บบริจาคเงินของนักเรียนไวว้นัละบาทเพราะความสุขที่ย ัง่ยนืคือการ
แบ่งปันท าบุญช่วยเหลือกนัผ่านกองทุนวนัละ ๑ บาท  หรือลดรายจ่ายลงวนัละ 1 บาท  เก็บออมไวร้วมกนั
เพือ่ใหเ้กิดสวสัดิการการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในยามที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นในครอบครัวเช่น การ
เจบ็ไข ้เกิดอุบติัเหตุ การเขา้รักษาโรงพยาบาลซ่ึงเงินกองทุนสามารถเขา้ไปช่วยเหลือไดบ้างส่วน 
 
2. วตัถุประสงค ์

2.1 เพือ่ปลูกฝังคุณธรรมในดา้นการแบ่งปัน ท าบุญช่วยเหลือ การประหยดัและการออมใหก้บันกัเรียน  
2.2 นกัเรียนร่วมกนัสร้างความตระหนกัความร่วมมือกบักิจกรรมสร้างสรรคข์องกองทุน 

 
3. เป้าหมาย 
3.1  ดา้นปริมาณ 
               1)นกัเรียนที่เขา้ร่วมโครงการกองทุนวนัละบาท และมีเงินลดรายจ่ายลงวนัละ 1 บาท   
       3.2  ดา้นคุณภาพ   
               1)ร้อยละ 100 ของนกัเรียนมีคุณลกัษณะนิสยัดา้นการประหยดัออมเงินและมีจิตศรัทธาการแบ่งปัน
ท าบุญช่วยเหลือกนัผา่นกองทุน 

4.   งบประมาณ     -    บาท  
5.   ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ    ตุลาคม  2562  -   กนัยายน  2563   ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
6.   ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
     1 เสนอโครงการ  ต.ค. – พ.ย. 2562 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 
2 ประชาสมัพนัธ ์ พ.ย. 2562 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 
3. ด าเนินงานตามกรอบของโครงการ ธ.ค.2562 – ส.ค. 2563 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 



 
 

4.  สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล ก.ย. 2562 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 
7.  งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน - บาท  มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 

 
ที่ 

รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 
ในการใช/้งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1. - - - - - - 
รวม - - - - - 

8.   การประเมินผล 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ขอ้ปีฐาน วธีิการวดัผล/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

ดา้นปริมาณ 
   1)นกัเรียนที่เขา้ร่วม
โครงการกองทุนวนัละ
บาท และมีเงินลด
รายจ่ายลงวนัละ 1 บาท      
        ดา้นคุณภาพ 
1) ร้อยละ 100 ของ
นกัเรียนมีคุณลกัษณะ
นิสยัดา้นการประหยดั
ออมเงินและมีจิตศรัทธา
การแบ่งปัน 

 
ร้อยละ 
80 

 
 
 

ร้อยละ 
100 

  
สอบถาม 

 
 
 
 

สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 

แบบสอบถาม 

 
9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
      9.1 นกัเรียนทุกคนไดเ้ขา้ร่วมโครงการกองทุนวนัละบาทโดยสามารถลดรายจ่ายส่วนตวัลงวนัละ 1 
บาท/คน  
      9.2 กองทุนวนัละบาทมีเงินบริจาคจากนกัเรียนคนละบาท/วนั  
      9.3 นกัเรียนมีคุณลกัษณะนิสยัดา้นการประหยดัออมเงินและมีจิตศรัทธาการแบ่งปันท าบุญ   

       
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ลงช่ือ......................................................... 
                                                                                                                            (นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี) 
                                                                                                                               ผูเ้สนอโครงการ 

                                                    

                                                                                                             

         ลงช่ือ.................................................... 

                                                                                                                         ( นายอ านาจ ฤทธ์ิภกัดี )                                                                                                                      

                                                                                                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

                                                                                                                               ผูอ้นุมตัิโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ                       โรงเรียนคุณธรรม 
แผนงบประมาณ        เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                                          
ลกัษณะโครงการ              โครงการใหม่ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ผูรั้บผดิชอบ      นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ตุลาคม   2562 –    กนัยายน   2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการ
ด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน  เดินตามรอยเบื้องพระยคุลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  10 ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง ศึกษาธิการ  ไดม้อบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามนโยบาย
ภายใต ้กรอบยทุธศาสตร์ชาติเก่ียวกบัเร่ืองคุณธรรม โดยร่วมหารือกบัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน ในฐานะผูรั้บผิดชอบการจดัการศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ อีกทั้งรับผดิชอบในการจดัการศึกษาเพือ่ให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยผลการหารือสรุปไดว้า่การพฒันาคุณธรรมให้กบั
เยาวชนของชาติจา้เป็นตอ้งด าเนินการ จดัท า “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพื่อพฒันาโรงเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียน ครู ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เขา้ใจ และมี
กระบวนการคิด อยา่งมีเหตุผลซึมซบัคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอยา่งเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิด
ชอบชัว่ดี  รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองคก์รแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และ 
องคก์รที่ทา้งานดา้นคุณธรรมอยา่งเป็นรูปธรรมที่ชดัเจน  รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเร่ืองที่ไม่
ซบัซอ้นและทา้ไดง่้าย เป็นการลงทุนต ่า แต่ไดก้  าไรมาก และสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัเรียนได้
จริง โดยหลกัการของโรงเรียน คุณธรรมสามารถนา้ไปใชไ้ดก้บัโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผกูขาดกบัศาสนา
ใดศาสนาหน่ึง  เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน 
“ลดลง” และ ส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมที่พงึประสงค ์“เพิม่ขึ้น” ซ่ึงนบัเป็นการพฒันาเยาวชน ผูป้กครอง และ
ชุมชน  ไดอ้ยา่งย ัง่ยนืความเป็นมาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
เป็นการด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน  เดินตามรอยเบื้องพระยคุลบาทของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  10 ซ่ึง
รัฐมนตรีวา่การกระทรวง ศึกษาธิการ  ไดม้อบหมายใหรั้ฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงาน
ตามนโยบายภายใต ้กรอบยทุธศาสตร์ชาติเก่ียวกบัเร่ืองคุณธรรม โดยร่วมหารือกบัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษา  



 
 

ขั้นพื้นฐาน ในฐานะผูรั้บผิดชอบการจดัการศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ อีกทั้งรับผดิชอบในการจดัการศึกษาเพือ่ให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยผลการหารือสรุปไดว้า่การพฒันาคุณธรรมให้กบั
เยาวชนของชาติจา้เป็นตอ้งด าเนินการ จดัท า “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพื่อพฒันาโรงเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียน ครู ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เขา้ใจ และมี
กระบวนการคิด อยา่งมีเหตุผลซึมซบัคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอยา่งเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิด
ชอบชัว่ดี  รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองคก์รแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และ 
องคก์รที่ทา้งานดา้นคุณธรรมอยา่งเป็นรูปธรรมที่ชดัเจน  รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเร่ืองที่ไม่
ซบัซอ้นและทา้ไดง่้าย เป็นการลงทุนต ่า แต่ไดก้  าไรมาก และสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัเรียนได้
จริง โดยหลกัการของโรงเรียน คุณธรรมสามารถนา้ไปใชไ้ดก้บัโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผกูขาดกบัศาสนา
ใดศาสนาหน่ึง  เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน 
“ลดลง” และ ส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมที่พงึประสงค ์“เพิม่ขึ้น” ซ่ึงนบัเป็นการพฒันาเยาวชน ผูป้กครอง และ
ชุมชน  ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
2.  วตัถุประสงค ์
2.1 เพือ่ใหผู้บ้ริหาร ครู และนกัเรียน ตระหนกัรู้ เขา้ใจ และมีกระบวนการคิด อยา่งมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอยา่งเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผดิชอบชัว่ดี และภูมิใจในการทา้ความดี  
2.2 เพือ่ให้ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองคก์รแห่งคุณธรรม  โดยขอความร่วมมือจาก
หน่วยงาน และองคก์รที่ทา้งานดา้นคุณธรรมอยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน  และมีความต่อเน่ือง 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 ดา้นปริมาณ    
3.1.1  นกัเรียน ครู และบุคลากร รวมทั้งส้ิน 255 คน เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรมอนัดีงาม 
      3.2 ดา้นคุณภาพ   
3.2.1 ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียน มีความตระหนกัรู้ เขา้ใจและคิดอยา่งมีเหตุผล ซึมซบั
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอยา่งเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผดิชอบชัว่ดี ภูมิใจในการท าความดี 
  
4.  งบประมาณ    9,000-    บาท   
 
5.  ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ  ตุลาคม 2562  -  กนัยายน  2563  ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 
6.   ขั้นตอนการด าเนินงาน 



 
 

 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1. 
2. 
 
3. 
4. 
 

เสนอโครงการ 
จดักิจกรรมประชุมเชิงปฏิบติัการ                             
“การพฒันาศกัยภาพโรงเรียนคุณธรรม” 
จดักิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม 
ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานและ
รายงานผล 

ต.ค.62 
ต.ค.62 

 
ต.ค.62 - ก.ย.63 

ก.ย.63 
 

นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
นายสวสัด์ิ สวาหลงั 
 
นายสวสัด์ิ สวาหลงัและครูที่ปรึกษา 
นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 

 

7.  งบประมาณ  รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน  9,000 -  บาท   มีรายการค่าใชจ่้ายดงัน้ี 
 

ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 
ในการใชง้บประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 จดักิจกรรมประชุมเชิงปฏิบติัการ                             
“การพฒันาศกัยภาพโรงเรียน
คุณธรรม” 

9,000 2,000 5,000 2,000 - 

รวม 9,000 2,000 5,000 2,000 - 
 

8.   การประเมินผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดั / ประเมิน เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
เชิงปริมาณ 
นกัเรียน ครู และบุคลากร รวม
ทั้งส้ิน 255 คน เป็นผูมี้คุณธรรม 
จริยธรรมอนัดีงาม 

 
สอบถาม 

 
 

 
แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
ผู ้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา  และนัก เ รี ยน  มีความ
ตระหนักรู้ เขา้ใจและคิดอย่างมี
เ ห ตุ ผ ล  ซึ ม ซั บ คุ ณ ค่ า แ ห่ ง
คุ ณ ธ ร ร ม ค ว า ม ดี อ ย่ า ง เ ป็ น
ธรรมชาติ  สร้างความรู้สึกผิด
ชอบชัว่ดี ภูมิใจในการท าความดี 

 
สอบถาม 

 
                แบบสอบถาม 
 



 
 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
 9.1  จ  านวนนกัเรียนที่ไดรั้บการพฒันาใหมี้พฤติกรรมที่พงึประสงคใ์นโรงเรียนเพิม่ขึ้น      
               9.2 จ านวนผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรั้บการพฒันาใหมี้พฤติกรรม ทีพ่งึประสงค์
ในโรงเรียนเพิม่ขึ้น       
                 
             
 
 
                                                                                                  ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                                               (  นายสวสัด์ิ  สวาหลงั ) 
                                                                                                                        ผูเ้สนอโครงการ 
 
                                                                                                ลงช่ือ................................................ 
                                                                                                        (  นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี  ) 
                                                                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                                                     ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 3 
 

ส่งเสริมกิจกรรมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะท่ีจ าเป็น                               
เขา้ใจหลกัศาสนา รักษาสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
โครงการ       อนามยัโรงเรียน 
แผนงบประมาณ     เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                         
ลกัษณะโครงการ   ต่อเน่ือง            
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
ผูรั้บผดิชอบ             1. นางวนิดา   พรหมจนัทร์     

2. นายพยงุศกัด์ิ หนูดว้ง 
              3. วา่ที ่ร.ต. ถิรวฒัน์ ชุมละออง                           

ระยะเวลาด าเนินการ                 ตุลาคม  2562 –   กนัยายน  2563 
 
1.   หลกัการและเหตุผล 
             ปัญหาด้านอนามัยส่วนบุคคลเป็นปัญหาที่มีสาเหตุมาจากนักเรียนขาดความตระหนักและเห็น
ความส าคัญในการดูแลสุขภาพ  การป้องกัน การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อการการเกิดโรคต่างๆ 
โดยเฉพาะนักเรียนในระดบัมธัยมศึกษา  ดงันั้น  การเฝ้าระวงัสุขภาพ  การมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  
เป็นปัจจยัที่ช่วยส่งเสริมและป้องกนัที่จะไม่ให้เกิดปัญหาดงักล่าว การส่งเสริมส่วนบุคคลมีความส าคญัต่อ
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกบันกัเรียนดงักล่าว 
  
2. วตัถุประสงค ์
          2.1   นกัเรียนตระหนกัในการดูแลสุขภาพ  การป้องกนั การหลีกเล่ียงพฤติกรรม 
                  เส่ียงต่อการเกิดโรคต่างๆ และอนามยัส่วนบุคคล 
          2.2   เพือ่ใหบ้ริการการปฐมพยาบาลเบื้องตน้กบันกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
          2.3   นกัเรียนน าความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องตน้เพือ่เป็น ทกัษะไปใชใ้นการดูแลสุขภาพของ 
                 ตนเอง                   
3. เป้าหมายของงาน 
           3.1 เชิงดา้นปริมาณ 
                      3.1.1    นกัเรียนและบุคลากรไดรั้บการบริการดา้นอนามยัเบื้องตน้คิดเป็นร้อยละ 100 
         3.1.2   นกัเรียนมีภาวะโภชนาการการเจริญเติบโตตามเกณฑค์ิดเป็นร้อยละ 80 
           3.2  เชิงดา้นคุณภาพ 
                      3.2.1    นกัเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีความตระหนกัถึงการเฝ้าระวงัการดูแล 
                                  สุขภาพดว้ยตนเองอยูใ่นระดบัดี 
 



 
 

4.  งบประมาณ    4,000   บาท 
 
5.   ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ  ตุลาคม  2562 – กนัยายน  2563 ณ โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 
6.ขั้นตอนการด าเนินงานและกิจกรรม 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบงาน พ.ย. 62  

อ.วนิดา  
 

2 จดัท าเอกสารใหค้วามรู้เก่ียวกบัอนามยัน่ารู้ ตลอดปีการศึกษา 
3 จดัซ้ือวสัดุ  อุปกรณ์ ตลอดปีการศึกษา 
4 จดัคลินิกสุขภาพ ตลอดปีการศึกษา 
5 จดับอร์ด  ป้ายนิเทศเก่ียวกบัสุขภาพ ตลอดปีการศึกษา 
6 รายงานผล  ,สรุปผลรายงานผลโครงการ มี.ค. 63 

 
 
7.  งบประมาณ      รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน      4,000 บาท      มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 
 

ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 
ในการใชง้บประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวสัดุ 

 
ครุภณัท ์

1 คูลเลอร์น ้ า  1  ใบ 1,500 - - 1,500 - 
2 ผา้ปูที่นอน 1,200 - - 1,200 - 
3. ยาและเวชภณัฑ ์ 1,300 - - 1,300 - 

รวม 4,000 - - 4,000 - 
 
8. การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ขอ้มูลปีฐาน วธีิการวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
เชิงดา้นปริมาณ 
1. นกัเรียนและบุคลากร
ไดรั้บการบริการดา้น
อนามยัเบื้องตน้ 

 
100 

 
 

 
100 

 
 

 
- บนัทึกการใชย้าและ
เวชภณัฑ ์

 
- แบบบนัทึกการ
ใชย้าและ 
   เวชภณัฑ ์



 
 

 2.นกัเรียนมีภาวะ 
โภชนาการ   
 การเจริญเติบโตตาม
เกณฑ ์
 
 
 
 
เชิงดา้นคุณภาพ 
นกัเรียนและบุคลากร
ภายในโรงเรียนมีความ
ตระหนกัถึงการเฝ้า
ระวงัการดูและสุขภาพ
ดว้ยตนเองอยูใ่นระดบัดี 
 
     

 
 
 
85 

 
 
 
 
 
 
 
90 

 
 
 
80 

 
 
 
 
 
 
 
85 

- บนัทึกการขออนุญาต
การพกัฟ้ืน 
 
- สรุปผลภาวะ
โภชนาการการ
เจริญเติบโตของ
นกัเรียน ภาคเรียนละ 1 
คร้ัง 
 
 
สงัเกตผลการตรวจ
สุขภาพประจ าปีของ
นกัเรียนและบุคลากร                
     

- แบบบนัทึกการ
ขออนุญาต 
  การพกั ฟ้ืน 
-แบบบนัทึก
สรุปผลภาวะ
โภชนาการการ
เจริญเติบโตของ
นกัเรียน 
 
แบบบนัทึกการ
ตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของ
นกัเรียนและ
บุคลากร            

 
9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
           9.1     เพือ่การดูแลสุขภาพ  ป้องกนั หลีกเลียงพฤติกรรมหรือปัจจยัเส่ียงต่อการเกิด 
                    โรคต่างๆและอนามยัส่วนบุคคล 
           9.2     เพือ่ใหบ้ริการการปฐมพยาบาลเบื้องตน้กบันกัเรียนและบุคลากร 
           9.3     ปฏิบตัิงานการเฝ้าระวงัสุขภาพนกัเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน                                                                                              
 
                                                                                   ลงช่ือ   ........................................           
                                                                                            (  นางวนิดา    พรหมจนัทร์  ) 

                                                                ผูเ้สนอโครงการ 
 
 

                                                              ลงช่ือ   ........................................ 
                                                                     ( นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี ) 

                                                                                       ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                                          ผูอ้นุมตัิโครงการ                                                    



 
 

โครงการ       อย. นอ้ย 
แผนงบประมาณ     เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                         
ลกัษณะโครงการ   ต่อเน่ือง            
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
ผูรั้บผดิชอบ             นางสาวนุสรา  ดลระหมาน    
ระยะเวลาด าเนินการ                 ตุลาคม  2562 –   กนัยายน  2563 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
           อาหารเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับมนุษยท์ุกคนและตอ้งบริโภคกนัอยูทุ่กวนั จะแน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่อาหารที่
เราบริโภคอยูทุ่กวนัน้ีมีความสะอาดปลอดภยั หากผูบ้ริโภคปรุงอาหารดว้ยตนเองก็มัน่ใจไดว้า่อาหารมีความ
ปลอดภยัในระดบัหน่ึง แต่คนส่วนใหญ่นิยมซ้ืออาหารนอกบา้นมารับประทาน ท าใหไ้ม่สามารถมัน่ใจไดว้่า 
อาหารมีความปลอดภยัเพยีงพอท าใหเ้กิดความเส่ียงมากกวา่ 
          ในปัจจุบนัมีพ่อคา้แม่คา้ที่เอาเปรียบผูบ้ริโภคโดยน าวตัถุดิบที่มีคุณภาพต ่ามาประกอบอาหาร หรือมี
การเติมสารหา้มใชใ้นอาหารบางอยา่งลงไปเช่น บอแรกซ์ โซเดียมไฮโดรซลัไฟต ์ เป็นตน้ รวมทั้งมีการปรุง
อาหารอยา่งไม่ถูกสุขลกัษณะ ไม่สะอาดเหมาะสม ซ่ึงก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ผูบ้ริโภคได ้
           ดงันั้น หากผูบ้ริโภคขาดความรู้ ความเขา้ใจ อยา่งเพยีงพอในเร่ืองความปลอดภยัของอาหาร ก็จะยิง่ท  า
ให้ไม่สามารถเลือกซ้ือ หรือเก็บรักษาอาหารไดถู้กตอ้ง และไม่สามารถดูแลปกป้องตนเองจากพิษภยัของ
อาหารที่ไม่ปลอดภยัได ้และเน่ืองจากเราทุกคนตอ้งกินอาหารทุกวนัตั้งแต่เกิดจนตาย ดงันั้น การให้ความรู้
เบื้องตน้เร่ืองความปลอดภยัของอาหาร จึงควรท าตั้งแต่เน่ินๆ ที่สุด คือในวยัเด็กที่สามารถเรียนรู้ไดร้วดเร็ว
เพื่อที่จะปลูกฝังให้เป็นพื้นฐานที่สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดต้ลอดไป ไม่ว่าเด็กจะเติบโตขึ้นเป็น
เพียงผูบ้ริโภค หรือเป็นผูป้ระกอบการผลิตอาหารเองดว้ยในอนาคตก็ตาม การตระหนักในความส าคญัของ
ความปลอดภยัของอาหาร ความสะอาด รู้จกัดูแล หยิบจบัเก็บรักษาอาหารอย่างถูกตอ้ง การรู้จกัปกป้อง
ตนเอง รู้จกัการเลือก สังเกต หรือทดสอบและรู้จกัปฏิเสธอาหารที่ไม่ปลอดภยั จึงเป็นเร่ืองที่ตอ้งเรียนรู้และ
ฝึกฝนตั้งแต่เด็กเพือ่ใหส้ามารถน าไปใชป้ฏิบติัในชีวติประจ าวนัไดต้ลอดไปอยา่งย ัง่ยนื 
           โรงเรียนไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของเด็กในวยัเรียน ซ่ึงมีความกระตือรือร้น และมีศกัยภาพในตวัเอง 
สามารถช้ีน าเพือ่นและผูป้กครองใหส้นับสนุนการด าเนินงานไดเ้ป็นอยา่งดี จึงไดจ้ดัตั้งใหมี้กลุ่ม อย.นอ้ยใน
โรงเรียนขึ้น 
 
2. วตัถุประสงค ์
          1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและมีทศันคติที่ดีต่อการบริโภค ทั้งน้ีเพื่อนสุขภาพที่ดีต่อตัว
ผูบ้ริโภคเอง 



 
 

          2. เพือ่เผยแพร่และประชาสมัพนัธใ์นการรณรงค ์ใหค้วามรู้ดา้นการบริโภคสู่เพือ่นนกัเรียน และบุคคล
อ่ืนๆ ในโรงเรียน 
          3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู อาจารย ์พ่อคา้ แม่คา้ ผูป้กครอง และ
บุคลากรอ่ืนในโรงเรียนและชุมชน ใหต้ระหนกัในความปลอดภยัในการบริโภค และการผลิตเคร่ืองอุปโภค
บริโภคเพือ่สุขภาพผูบ้ริโภค 
          4. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพลานามยั ให้แข็งแรงสมบูรณ์ ให้ทุกคนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี มีความสุข
กายสุขใจ 
          5. พฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์นัไดแ้ก่ความสามารถในการคิดการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มูล และการท างานร่วมกนัอยา่งสร้างสรรคใ์หก้บันกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม 
 
3. เป้าหมาย 
          3.1 ดา้นปริมาณ  
3.1.1 นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เป็นสมาชิกของกลุ่ม อย.นอ้ยในโรงเรียน 
          3.2 ดา้นคุณภาพ  
3.2.1 นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม อย. นอ้ยในโรงเรียน สามารถด าเนินการเฝ้าระวงั
ความปลอดภยัของอาหารในโรงเรียนดว้ยวธีิการสุ่มตรวจสอบ วิเคราะห์อาหารในโรงเรียนเป็นระยะเวลา
สม ่าเสมอ ตลอดปีการศึกษา มีการเผยแพร่และประชาสมัพนัธใ์นการรณรงค ์ใหค้วามรู้ดา้นการบริโภคสู่
เพือ่นนกัเรียน และบุคคลอ่ืน ๆ ในโรงเรียน 
 

4.  งบประมาณ    3,000   บาท 
 

5.   ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ  ตุลาคม  2562 – กนัยายน  2563 ณ โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 

6.ขั้นตอนการด าเนินงานและกิจกรรม 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 ประชุมครูที่เก่ียวขอ้งในการจดัท าโครงการ ต.ค. 62  

นางสาวนุสรา  ดลระหมาน 
 

2 เสนอโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ ต.ค. 62 
3 ประสานงานกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ต.ค. 62 
4 จดักิจกรรม อย. นอ้ย ตลอดปีการศึกษา 
5 วดัผล ประเมินผล  ส.ค. 63 
6 รายงานผล  ,สรุปผลรายงานผลโครงการ ก.ย. 63 

 



 
 

 
7.  งบประมาณ      รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน      3,000 บาท      มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 
 

ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 
ในการใชง้บประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวสัดุ 

 
ครุภณัท ์

1 กิจกรรม อย.นอ้ย 3,000 - - 3,000 - 
รวม 3,000 - - 3,000 - 

 
8. การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย วธีิการวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
เชิงดา้นปริมาณ 
1. นกัเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน เป็นสมาชิก
ของกลุ่ม อย.นอ้ยใน
โรงเรียน 
 
เชิงดา้นคุณภาพ 
1. ร้อยละของนกัเรียน
เห็นความส าคญัของการ
บริโภค การเลือกซ้ือ
อาหารใหป้ลอดภยั 
รวมทั้งยา และวตัถุ
อนัตราย 
2. ร้อยละของนกัเรียน
รู้จกัการส่งเสริมสุขภาพ
และพลานามยั ให้
แขง็แรงสมบูรณ์ไดดี้ขึ้น 
     

 
80 

 
 
 
 
 
85 

 
 
 
 
 
90 

 
- สอบถาม 
 
 
   
 
 
- สอบถาม   
 
 
 
 
 
- การสงัเกต 

 
แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
- แบบประเมิน 
 
 
 
 
 
-แบบประเมิน 

 
 
 



 
 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
9.1 นกัเรียน ครู ผูป้กครอง และชุมชนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจและมีทศันคติที่ดีต่อการบริโภค อาหารที่
สะอาดปลอดภยั 
9.2 สมาชิกของกลุ่มมีความตระหนกัในเร่ืองอาหารปลอดภยัในโรงเรียน และในชุมชนใกล ้
9.3 นกัเรียน ครู พอ่คา้ แม่คา้ ผูป้กครอง และบุคลากรอ่ืน ๆ ในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมใน การเฝ้า
ระวงัความไม่ปลอดภยัของอาหารในโรงเรียนและชุมชน 
 
 
                                                                                   ลงช่ือ   ........................................           
                                                                                            (  นางสาวนุสรา  ดลระหมาน ) 

                                                                ผูเ้สนอโครงการ 
 
 

                                                              ลงช่ือ   ........................................ 
                                                                     ( นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี ) 

                                                                                       ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                                          ผูอ้นุมตัิโครงการ                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ                กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 

แผนงบประมาณ                เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ลกัษณะกิจกรรม                ต่อเน่ือง  
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ผูรั้บผดิชอบ                วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุมละออง , นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง 

ระยะเวลาด าเนินงาน               ตุลาคม  2562 - กนัยายน 2563 

 

1. หลกัการและเหตุผล 

 การเล่นกีฬาถือเป็นออกก าลงักายที่จะท าใหร่้างกายสมบูรณ์แขง็แรง  ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็และท า
ให้ร่างกายไดมี้ภูมิคุม้กนัโรคและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน  ไดเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์  ตลอดจนเป็นการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดที่ก  าลังแพร่ระบาดโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นเกราะป้องกันภัยจากยา เสพ
ติด                                                                                                                                         
 

2. วตัถุประสงค ์

 2.1 เพือ่ใหน้กัเรียนไดใ้ชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 

 2.2 เพือ่ใหน้กัเรียนไดน้ าทกัษะในการเรียนวชิาพลศึกษามาใชป้ระโยชน์ในชีวติแระจ าวนั 

 2.3 เพือ่ใหน้กัเรียนเกิดความรัก ความสามคัคีในหมู่คณะ 
 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม  100 %   

 3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 นกัเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แขง็แรงอยูใ่นเกณฑดี์ 
 

 4.งบประมาณ 30,000  บาท  
     

 5. ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ   ดุลาคม  2562 – กนัยายน 2563 โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 

6.ขั้นตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม 

ล าดบัที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1 เสนอโครงการ ตุลาคม  2562 วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุมละออง 

2 จดักิจกรรมกีฬาสีภายใน
โรงเรียน 

2 สปัดาห์/ภาคเรียนที่ 
1/2563 

นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง 



 
 

7. งบประมาณรวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน       30,000             บาท มีค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 

ที่ รายการ / กิจกรรม / ค  าช้ีแจงในการ
ใช ้/ งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเงิน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่า
วสัดุ 

ค่า
ครุภณัฑ ์

1 จดักิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 30,000 - - 30,000 - 

รวม 30,000 - - 30,000 - 

 

8. การประเมินผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
 

เป้า 

    หมาย 

 ขอ้มูล 

 ปีฐาน 

วธีิวดัผล / 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่
ใชว้ดั 

เชิงปริมาณ 

   นกัเรียน เขา้ร่วมกิจกรรม  100 % 

เชิงคุณภาพ 

   1  นกัเรียนมีความพงึพอใจในการเขา้ร่วม
กิจกรรมในระดบัดี 

   2   นกัเรียนมีสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์
แขง็แรงอยูใ่นเกณฑดี์   

  
 100 % 
 

75 % 

 

100 % 
 

75 % 

 

ประเมินการเขา้ร่วม
กิจกรรม  
  
ประเมินการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
 

 

แบบประเมิน 
 

  แบบ
ประเมิน 

   
 

 

9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 

           9.1  นกัเรียนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 

 9.2  นกัเรียนไดน้ าทกัษะในการเรียนวชิาพลศึกษามาใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั 

 9.3  นกัเรียนเกิดความรัก ความสามคัคีในหมู่คณะ 

        
ลงช่ือ วา่ที่ ร.ต. ............................... 

               (วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุมละออง) 
                      ผูเ้สนอโครงการ  
 
 

           ลงช่ือ..................................... 
          (นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี) 
              ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

                      ผูอ้นุมตัิโครงการ 



 
 

โครงการ      ส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

แผนงบประมาณ      เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

ลกัษณะงาน                       งานต่อเน่ือง     
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
สนององคป์ระกอบ               การด าเนินงานของโรงเรียนในฝันดา้นคุณภาพนกัเรียน  ตวัช้ีวดั  2.3 

ผูรั้บผดิชอบ                                   นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง,วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุมละออง 

ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม  2562 – กนัยายน 2563 

............................................................................................................................................................. 
1.  หลกัการและเหตุผล 

 การออกก าลงักายถือเป็นกิจวตัรประจ าวนัของมนุษยอี์กอยา่งที่แต่ละคนจะละเลยไม่ไดเ้พราะจะท า
ใหร่้างกายมีความแขง็แรง มีภูมิคุม้กนัโรค ดว้ยเหตุน้ีทางกลุ่มสาระสุขศึกษา 

และพลศึกษาจึงจดัโครงการส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนไดพ้ฒันาทกัษะทางดา้น
กีฬาและไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 
 

 2.  วตัถุประสงค ์

 2.1  เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนออกก าลงักาย  ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  และห่างไกล 

                     ยาเสพติด 

 2.2  เพือ่ใหน้กัเรียนไดน้ าทกัษะในการเรียนวชิาพลศึกษามาใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั 

 2.3  เพือ่ใหน้กัเรียนรู้จกัการท างานเป็นทีมหรือหมู่คณะทีมี่ประสิทธิภาพ 

 2.4  เพือ่ใหน้กัเรียนไดมี้การพฒันาทกัษะทางการกีฬาที่สูงขึ้น 
 

3. เป้าหมาย 

3.1  ดา้นปริมาณ   
3.1.1 นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม   100 % 

3.1.2 ส่งเสริมกีฬาจ านวน 4 ชนิด   ฟุตบอล  วอลเล่ยบ์อล  เซปัค- ตะกร้อ   เปตอง  
3.2  ดา้นคุณภาพ 

3.2.1 นกัเรียนมีความพงึพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมอยูใ่นระดบัดี 
 

4.  งบประมาณ      15,000   บาท 
 

5.  ระยะเวลา/สถานที่ด  าเนินการ    ตุลาคม  2562 – กนัยายน  2563   โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

6.  ขั้นตอนการด าเนินงานและกิจกรรม 



 
 

 6.1  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

  6.1.1  เสนอโครงการ 

6.1.2  ฝึกซอมนกักีฬา 

6.1.3  ช้ีแจงรายละเอียดใหน้กัเรียนทราบ 

6.1.4  ท าการแข่งขนักีฬาตามปฏิทินปฎิบติังาน 

6.1.5  สรุปการด าเนินงาน 

6.2  กิจกรรมส าคญั 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 เสนอโครงการ ตุลาคม  2562 วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุมละออง 

นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง 
2 ฝึกซอ้มนกักีฬา มิถุนายน  2563 วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุมละออง 

นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง 
3 ช้ีแจงรายละเอียดใหน้กัเรียนทราบ มิถุนายน  2563 วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุมละออง 

นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง 
4 ท าการแข่งขนักีฬาประเภทต่างๆ 

ตามปฏิทินปฎิบตัิงาน 
กรกฎาคม - ตุลาคม2563 วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุมละออง 

นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง 
5 สรุปการด าเนินงาน ตุลาคม  2563 วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุมละออง 

นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง 
 

7.  งบประมาณ    ใชง้บประมาณทั้งส้ิน     30,000      บาท   มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 

ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 

ในการใชง้บประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่า
วสัดุ 

ค่า
ครุภณัฑ ์

1 
 
 
 
 

ด าเนินการการแข่งขนั  และซ้ืออุปกรณ์
ต่างๆที่ใชใ้นการแข่งขนั  และเขา้ร่วม
การแข่งขนักีฬาลีก  กีฬาจงัหวดั 
กีฬาสพฐ  กีฬานกัเรียน-นกัศึกษา และ
กีฬาระดบัภาค  

10,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 10,000 - 

2 ค่าเบี้ยเล้ียงอาหาร 5,000 5,000 - - - 
 

รวมทั้งส้ิน 15,000 5,000 - 10,000 - 

 



 
 

8.  การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ขอ้มูลปี
ฐาน 

วธีิการวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

เชิงปริมาณ 

     1.  นกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรม  
100 % 

      2.  เขา้ร่วมการแข่งขนั
กีฬาเครือข่าย  กีฬาจงัหวดั  
4 ชนิดกีฬา 

เชิงคุณภาพ 

2. นกัเรียนมีความพงึ
พอใจ 

ในการเขา้ร่วมกิจกรรมอยู่
ในระดบัดี 
 

 

100 % 
 

100 % 
 
 

75 % 
 

 

100 % 

    
 

100 % 
 
 

75 % 
 

 

-ร้อยละของนกัเรียนที่เขา้
ร่วมกิจกรรม 
 

- ประเภทของกีฬาที่
แข่งขนั 
 

ร้อยละของนกัเรียนที่มี
ความพงึพอใจในการเขา้
ร่วมกิจกรรม 
 

 

แบบบนัทึกรายช่ือ
นกัเรียนที่เขา้ร่วม
กิจกรรม 

โปรแกรมการแข่งขนั 
 

-  แบบประเมินความ
พงึพอใจในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
 

 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 

 9.1  นกัเรียนใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 

 9.2  นกัเรียนไดน้ าทกัษะในการเรียนวชิาพลศึกษามาใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั 

 9.3  นกัเรียนรู้จกัการท างานเป็นทีมหรือหมู่คณะที่มีประสิทธิภาพ 

 9.4  นกัเรียนไดมี้การพฒันาทกัษะทางการกีฬาที่สูงขึ้น 
 

                                                                                ลงช่ือ ................................................... 
                                                                                             ( นายพยงุศกัด์ิ  หนูดว้ง ) 
                                                                                                                      ผูเ้สนอโครงการ 
 
 

                                                                                 ลงช่ือ............................................. 
                         (นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี) 
                              ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

                                    ผูอ้นุมตัิโครงการ 



 
 

โครงการ       ส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ 
แผนงบประมาณ     เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                         
ลกัษณะโครงการ   ต่อเน่ือง            
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผูรั้บผดิชอบ             นายพยงุศกัด์ิ หนูดว้ง    วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์ ชุมละออง 
                                          นางวนิดา   พรหมจนัทร์                                     
ระยะเวลาด าเนินการ                ตุลาคม  2562 –   กนัยายน  2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 
                  ดว้ยฝ่ายกิจการนักเรียนไดจ้ดักิจกรรมในวนัส าคญัส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่เพื่อให้นักเรียนได้
ร่วมสนุกกบักิจกรรมแลกเปล่ียนของขวญั – รับของขวญัของรางวลัจากคณะครู บุคลากร บุคคล หน่วยงาน 
ห้างร้าน ที่มีอุปการะคุณ  ในการจดักิจกรรมทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่ เป็นกิจกรรมที่มีความส าคญัต่อวิถี
สังคมของไทยและมีความเป็นสากลที่มนุษยชาติในโลกให้ความส าคญั อีกทั้งยงัส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามมาแต่โบราณกาลและเสริมสร้างการกลา้แสดงออก ความสามคัคีในหมู่คณะ ไดมี้ความรัก
และผูกพนักบัสถาบนัหลกัของชาติเป็นอยา่งมากการปลูกฝังและขดัเกลาจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรม ยดึ
หลักธรรมที่ส่งเสริมและเสริมสร้างให้เป็นคนมีความสามัคคี มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตนเสียสละ 
อดทน มีความต่ืนตวัและกา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกปัจจุบนั  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ส่งเสริมใหค้ณะครู บุคลากร โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ไดร่้วมกิจกรรมส่งทา้ยปีเก่า  
              ตอ้นรับปีใหม่  
 2. เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก ความรักและสามคัคี และสืบสานศิลปวฒันธรรม- 
              อนัดีงาม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
 3. เพือ่ใหน้กัเรียน ครู บุคลากรมีขวญัก าลงัใจในการด าเนินชีวติ และพลงัเสริมแรงจูงใจในการ 
              ปฏิบติังานภายในองคก์รมากยิง่ขึ้น 
 
เป้าหมาย 
   3.1  เชิงปริมาณ 
        -  นกัเรียน และบุคลากรโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
                      ร้อยละ 100 
    



 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
        - ส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก ความรักและสามคัคี ระดบัดี -ดีมาก 
 
4.   งบประมาณ       6,000  บาท 

 
5.   ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ   ตุลาคม  2562 –   ธนัวาคม  2562 ณ ร.ร.ท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 
6.   ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 ประชุมครูผูรั้บผดิชอบ ตุลาคม  2562                                             

นายพยงุศกัด์ิ หนูดว้ง                                          
วา่ที่รต. ถิรวฒัน์ ชุมละออ  
นางวนิดา   พรหมจนัทร์                                             
 

2 เสนอโครงการ  ตุลาคม  2562 
3 วางแผนการด าเนินการ พฤศจิกายน  2562 
4 จดัซ้ือวสัดุ – อุปกรณ์ 

ของขวญั – ของรางวลัช้ินพเิศษ 
พฤศจิกายน – 
ธนัวาคม 2562 

5 สรุป /รายงานผล กนัยายน  2563  
 
7.  งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน 6,000  บาท      มีรายการค่าใชจ่้าย   ดงัน้ี 
 

ที่ 
รายการ/กิจกรรม/ค  า
ช้ีแจงในการใช/้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 วสัดุตกแต่งเวที 1,500   1,500  
2 ของขวญั – ของรางวลั

ช้ินพเิศษ 
4,500   4,500  

รวม 6,000   6,000  
 
 
 
 
 



 
 

8.   การประเมินผล 
  
ที่ ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิวดัผล / ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
1 
 
 
 
2 

เชิงปริมาณ 
-  นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
   ร้อยละ 100 
 
เชิงคุณภาพ 
นกัเรียนคณะครู บุคลากร ทุกคนมี
สุขภาวะที่ดีในการเฝ้าระวงัดูแล 
ตนเองระดบัดี – ดีมาก 

 
-  การประเมิน 
 
 
 
- การประเมิน 
 
 
 

 
- แบบประเมินความพงึ
พอใจ 
 
 
- แบบประเมินความพงึ
พอใจ 
 
 

 
 
9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
9.1  ส่งเสริมใหค้ณะครู บุคลากร โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ไดร่้วมกิจกรรมส่งทา้ยปีเก่า  
                ตอ้นรับปีใหม่  
 9.2  ส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก ความรักและสามคัคี และสืบสานศิลปวฒันธรรม- 
                 อนัดีงาม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
 9.3  นกัเรียน ครู บุคลากรมีขวญัก าลงัใจในการด าเนินชีวติ และพลงัเสริมแรงจูงใจในการ 
                 ปฏิบติังานภายในองคก์รมากยิง่ขึ้น 
  
 

ลงช่ือ........................................... 
                                                                                          (นางวนิดา  พรหมจนัทร์)                           
                         ผูเ้สนอโครงการ 

 

ลงช่ือ........................................... 
                          (นายอ านาจ    ฤทธ์ิภกัดี) 
                                                                                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                                            ผูอ้นุมตัิโครงการ 



 
 

โครงการ                     เกษตรพอเพยีง 
แผนงบประมาณ        เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                                          
ลกัษณะกิจกรรม           ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผูรั้บผดิชอบ    นางนงนุช   ยงัปากน ้ า 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ตุลาคม   2562 –    กนัยายน   2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 ตามวิสัยทศัน์  พนัธกิจ เป้าประสงคแ์ละกลยทุธ์ของโรงเรียนไดส่้งเสริมให้นักเรียนด าเนินชีวิตอยู่
อยา่งพอเพยีงตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางโรงเรียนจึงไดเ้ห็นความส าคญั  เพือ่ใหค้ณะครูและ
นักเรียนไดด้ าเนินชีวิตและปฏิบติัตนอยูอ่ยา่งพอเพียงภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้มี
ความรู้ความเขา้ใจ  ปลูกจิตส านึกให้ผูเ้รียนอยูอ่ยา่งพอเพียงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจดั
กิจกรรมดา้นการเกษตรภายใตห้ลกัปรัชญาขิงเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  การปลูกพืช  การเล้ียงสัตว ์การแปร
รูปผลผลิต การปลูกไมผ้ล การผลิตปุ๋ ยน ้ าหมกัชีวภาพ   การเพาะเห็ด   การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และ
การด าเนินกิจกรรมกลุ่มยวุเกษตรกร เป็นตน้  ทั้งน้ีเพื่อด าเนินการให้นักเรียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริง 
และน าความรู้ทกัษะกระบวนการไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ตลอดเขา้ร่วมการเผยแพร่ความรู้และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ใหก้บัโรงเรียนในเครือข่าย  ชุมชน ทอ้งถ่ินตลอดจนผูส้นใจ 
 
2.  วตัถุประสงค ์
       2.1  เพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดจิตส านึกการใชชี้วติอยูอ่ยา่งพอเพยีงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง   
       2.2  เพือ่ฝึกประสบการณ์วชิาชีพใหก้บันกัเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  
       2.3  เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงดา้นการเกษตรสู่ชุมชน   
3.  เป้าหมาย 
       3.1 ดา้นปริมาณ    
             3.1.1 นกัเรียนมีจิตส านึกในการด าเนินชีวติอยูอ่ยา่งพอเพยีงร้อยละ  90   
    3.2  เชิงคุณภาพ   

             3.2.1  นกัเรียนเห็นความส าคญัและมีเจตคติที่ดีต่อการใชชี้วติตามหลกัเศรษฐกิจ 
                       พอเพยีงอยูใ่นระดบัดี 
4.  งบประมาณ   5,000   บาท 
 
5.  ระยะเวลา  /  สถานที่ด าเนินการ      ตุลาคม  2562  -    กนัยายน  2563   โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 



 
 

6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  
ล าดบั
ที่ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผูรั้บผดิชอบ 

1. 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  จดักิจกรรมเกษตรพอเพยีง 
- จดัหาวสัดุอุปกรณ์ตามกิจกรรม

เกษตรพอเพยีง 
- ด าเนินการตามกิจกรรมดา้น

การเกษตรและกิจกรรมกลุ่ม    
ยวุเกษตรกร  
- ด าเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และ

เป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัชุมชน 
ประเมินและสรุปผลรายงานผล 

ต.ค.62 
 

ตลอดปี 
 

ตลอดปี 
 
 

ตลอดปี 
 

ก.ย. 63 

นางนงนุช    ยงัปากน ้ า 
 
นางนงนุช  ยงัปากน ้ า 
 
นางนงนุช   ยงัปากน ้ า 
 
 
นางนงนุช  ยงัปากน ้ า 
 
นางนงนุช  ยงัปากน ้ า 
 

 
7.  งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน    5,000  บาท  มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 
ล าดบั
ที่ 

รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 
ในการใชง้บประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

งปม.จ าแนกตามหมวดค่าใชจ่้าย 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใชส้อย 
ค่าวสัดุ ค่า

ครุภณัฑ ์
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

กิจกรรมการเล้ียงสตัว ์   
กิจกรรมการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ 
กิจกรรมการปลูกพชืสมุนไพร 
กิจกรรมการปลูกผกัสวนครัวไมผ้ล 
กิจกรรมการการเพาะเห็ด 
กิจกรรมกลุ่มยวุเกษตรกร 
กิจกรรมทศันศึกษาดูงาน 
กิจกรรมอบรมใหค้วามรู้นกัเรียน 

300 
300 
300 
500 
600 
- 

1,000 
2,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

300 
300 
300 
500 
600 
- 

1,000 
2,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวม 5,000 - - 5,000 - 
 
 
 



 
 

8.    การประเมินผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ขอ้มูลปีฐาน วธีิการวดัและประเมิน เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
1.  ดา้นปริมาณ 
     1.1  นกัเรียนมี
จิตส านึกในการด าเนิน
ชีวติอยูอ่ยา่งพอเพยีง  

 
2.   ดา้นคุณภาพ  
      2.1 นกัเรียนเห็น
ความส าคญัและมีเจตคติ
ที่ดีต่อการใชชี้วติตาม
หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจ 

 

ร้อยละ  90                 
 
 
 
 

ระดบัดี 
 

  
สอบถามนกัเรียน 

 
 

 
 

สอบถามนกัเรียน 
 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 

 
แบบสอบถาม 

 
9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
     9.1  ผูเ้รียนมีจิตส านึกในการใชชี้วติอยูอ่ยา่งพอเพยีง 
     9.2  นกัเรียนไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     9.3  ไดใ้หบ้ริการการศึกษาเรียนรู้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
 
                                                                                                      ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                                               (  นางนงนุช      ยงัปากน ้ า  ) 
                                                                                                                        ผูเ้สนอโครงการ 
 
                                                                                                      ลงช่ือ................................................ 
                                                                                                               (  นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี    ) 
                                                                                                      ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                                                        ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 
 



 
 

โครงการ                              ธนาคารขยะ (Zero waste) 
แผนงบประมาณ        เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                                          
ลกัษณะงาน              ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา     
ผูรั้บผดิชอบ       นายสมศกัด์ิ  ล่าด้ี 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ตุลาคม   2562  –    กนัยายน   2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลกัการและเหตุผล 
              ธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์คือส่งเสริม การคดัแยกขยะมูลฝอยโดยเร่ิมตน้ที่
นักเรียนโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์เป็นหลกั และใชโ้รงเรียนเป็นสถานที่ด าเนินการ เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความเขา้ใจในการคดัแยกขยะมูลฝอย 

             หลกัการของธนาคารขยะรีไซเคิล คือใหน้กัเรียนสมคัรเป็นสมาชิกของธนาคารขยะฯ และน าขยะมา
ฝากที่ธนาคาร โดยมีเจา้หนา้ที่ของธนาคาร ท าการคดัแยกและชัง่น ้ าหนกัขยะและค านวนเป็นเงิน แลว้บนัทึก
ลงสมุดคู่ฝาก โดยใช้ราคาที่ทางโรงเรียน ประสานกับร้านรับซ้ือของเก่า เป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคา 
รายไดข้องกิจกรรมมาจากผลต่าง ของราคาที่คณะท างานของโรงเรียนก าหนด กบัราคาที่สามารถขายใหก้บั
ร้านรับซ้ือของเก่า ซ่ึงตอ้งมีการหกัรายจ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ ์ติดต่อ ประสานงาน ซ่ึง
รายไดส้ามารถใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีน และจดัตั้งเป็นกองทุน เพือ่ใชเ้ป็นทุนการศึกษา  

2. วตัถุประสงค ์
2.1 เพือ่ใหเ้ยาวชนมีจิตส านึกในการคดัแยกขยะเป็นการสร้างรูปแบบการจดัการขยะโดยมีนกัเรียนเขา้มามี
ส่วนร่วม ในการด าเนินงานและรักษาส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนและชุมชน 
2.2 เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ และส่งเสริมความรู้ใหแ้ก่นกัเรียนในเร่ืองการคดัแยกขยะ ที่ถูกตอ้งและ
เหมาะสม 
2.3 เป็นน าผลพลอยไดจ้ากการตั้งธนาคารขยะมาตั้งกองทุนสนบัสนุนการศึกษาของนกัเรียนทุนการศึกษา
และส่งเสริมรายไดข้องนกัเรียน 
2.4 เป็นการช่วยลดปริมาณขยะและส่งเสริมความรู้ใหแ้ก่นกัเรียนโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ในเร่ืองการคดั
แยกขยะที่ถูกตอ้งและเหมาะสม 
3. เป้าหมาย 
3.1 นกัเรียนมีจิตส านึกในการคดัแยกขยะและรักษาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนร้อยละ 95 
3.2 โรงเรียนลดปริมาณขยะร้อยละ80 
3.3 นกัเรียนมีรายไดจ้ากการขายขยะรีไซเคิล 



 
 

4.   งบประมาณ 2,000      บาท  
5.   ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ    ตุลาคม  2562 -   กนัยายน  2563   ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
6.   ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
     1 เสนอโครงการ  ต.ค. – พ.ย. 2562 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 
2 การประชุมคณะท างาน ธ.ค.2563 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 
3 ประชาสมัพนัธ ์ ม.ค.2563 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 
4 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับธนาคารขยะ 

การจดัเตรียมสถานที่เก็บรวมรวบอบรม 
มิ.ย. 2563 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 

5 เชิงปฏิบตัิการ (Zero waste) มิ.ย. 2563 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 
6 ประกวดค าขวญัขยะ/จดัท าไวนิล ก.ค.2563 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 
7 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล ก.ย. 2563 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 

 

7.  งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน   2,000   บาท  มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 
 
ที่ 

รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 
ในการใช/้งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 500 - - 500 - 
2 เชิงปฏิบตัิการ (Zero waste) 500 - - 500 - 
3 ประกวดค าขวญัขยะ/จดัท าไว

นิล 
1,000 - - 1,000 - 

รวม 2,000 - - 2,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8.   การประเมินผล 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ขอ้ปีฐาน วธีิการวดัผล/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

เชิงปริมาณ 
นกัเรียนมีจิตส านึกใน
การคดัแยกขยะและ
รักษาส่ิงแวดลอ้มใน
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนลดปริมาณขยะ 
และความสะอาด
ส่ิงแวดลอ้มภายใน
โรงเรียน 

 
ร้อยละ 

95 
   
 

ร้อยละ 
80 

  
จากสภาพจริง 

 
 
 
 

จากสภาพจริง 

 
จากสภาพจริง 

 
 
 

 
จากสภาพจริง 

 
 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
     9.1 โรงเรียนลดปริมาณขยะและมีความสะอาดของส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน 
 

ลงช่ือ......................................................... 
                                                                                                                            (นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี) 
                                                                                                                              ผูเ้สนอโครงการ 

                                                    

                                                                                                            ลงช่ือ.................................................... 

                                                                                                                         ( นายอ านาจ ฤทธ์ิภกัดี )                                                                                                                      

                                                                                                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

                                                                                                                                   ผูอ้นุมตัิโครงการ 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ       ดนตรีท่าศิลา 
แผนงบประมาณ     เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                         
ลกัษณะโครงการ         ต่อเน่ือง            
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
สนององคป์ระกอบ  การด าเนินงานของโรงเรียนในฝันดา้น คุณภาพนกัเรียน / ดา้น   
                                                      การเรียนรู้และการพฒันา ตวัช้ีวดั 3.3  / 1.4 , 2.2 , 2.3 
ผูรั้บผดิชอบ      นายซอบีรี  อาลี      
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  2561 –  กนัยายน  2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 
กลุ่มสาระศิลปะมีการพฒันาทักษะนักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถทางด้านดนตรีให้ได้
แสดงออกอยา่งสร้างสรรคด์ว้ยการจดักิจกรรมทางดา้นดนตรี เช่น วงโยธวาทิต วงสตริง วงโฟลค์ซอง   การ
ขบัร้องเพลงเด่ียว  เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ท  าให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการพฒันาในหลายด้าน ทั้งด้านร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  และสงัคม ส่งผลต่อความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์และพลเมืองที่ดีของสงัคม   
แต่เนืองจากโรงเรียนยงัขาดความพร้อมเร่ืองวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีที่มีไม่เพียงพอต่อการใชง้านตามความ
จ าเป็น  และวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีที่มีอยูแ่ลว้แต่เกิดการช ารุด  ดว้ยวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีเป็นครุภณัฑ์
ที่มีความละเอียดอ่อนต่อการใชง้านและดูแลรักษาเป็นอยา่งมาก  เม่ือใชง้านไปไดร้ะยะหน่ึงวสัดุอุปกรณ์
ดนตรีจะเร่ิมเกิดการเส่ือมสภาพเฉพาะช้ินส่วนหรือทั้งวสัดุอุปกรณ์  เช่น  กีตาร์หรือเบสในส่วนของสายเม่ือ
ใชง้านไประยะหน่ึงอาจเกิดการเส่ือมสภาพหรือเสียหายทั้งที่ตวักีตาร์หรือเบสยงัคงสภาพดีอยู ่   ทรัมเป็ตหรือ
เคร่ืองลมทองเหลืองเม่ือมีการออกใชง้านกลางแจง้มีการเคล่ือนยา้ยหรือถูกสภาพอากาศทั้งร้อนและฝน  อาจ
ท าให้ลูกสูบติดขดัหรือช้ินส่วนบางช้ินหลุดเสียหายไป เป็นตน้ จึงท าให้ไม่สามารถน าอุปกรณ์เคร่ืองดนตรี
มาใชง้านให้เกิดประโยชน์ไดอี้กตามปกติ  และไม่สามารถจดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะนักเรียนดา้นดนตรี
ไดอ้ยา่งเตม็ที่ 
จากความส าคญัที่กล่าวขา้งตน้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  จึงได้จดัตั้งโครงการวงดนตรีท่าศิลาเพื่อ
รองรับและสร้างความพร้อมโดยการจดัซ้ือจดัซ่อมวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีให้พร้อมต่อการใชจ้ดักิจกรรม
ใหก้บันกัเรียนและพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะความสามารถทางดนตรีเตม็ตามศกัยภาพของตน   
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

2.1. เพือ่ใหมี้ความพร้อมส าหรับการเรียนการสอนดนตรีสากลและบริการชุมชน 
2.2. เพือ่ปลูกฝังใหน้กัเรียนไดช่้วยกนัดูแลรักษาวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีของโรงเรียน 
2.3. เพือ่ใหมี้ความพร้อมส าหรับการเรียนการสอนดนตรีสากลหลากหลายดา้น 



 
 

2.4. เพือ่ส่งเสริมการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
2.5. เพือ่ส่งเสริมนกัเรียนที่มีความสามารถพเิศษทางดา้นดนตรีใหพ้ฒันาศกัยภาพทางดา้นดนตรี 

3.  เป้าหมาย 
 

3.1. เชิงปริมาณ 
3.1.1. วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีที่จ  าเป็นตอ้งใช้ในการเรียนการสอนเม่ือเกิดการช ารุด

เสียหายตอ้งไดรั้บการซ่อมบ ารุงใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
3.1.2. วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการเรียนการสอนที่ขาดแคลนตอ้งท า

การจดัซ้ือมาเพือ่ใหพ้ร้อมกบัการใชง้าน 
3.2. เชิงคุณภาพ 

3.2.1. พร้อมใชง้านในการเรียนการสอนวชิาดนตรีและการบริการชุมชนไดต้ลอดเวลา 
4. วิธีด าเนินงาน (แสดงขั้นตอน)  

4.1. เสนอโครงการ 
4.2. ส ารวจจ านวนวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีที่ใชใ้นการเรียนการสอนที่ขาดแคลนและช ารุด 
4.3. ด าเนินการจดัซ้ือและจดัซ่อมบ ารุงใหพ้ร้อมส าหรับใชง้านการเรียนการสอน 

5. ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ    
5.1. ตุลาคม  2562 –  กนัยายน  2563 โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

6. ระยะเวลาโครงการ   

ที่ รายการกิจกรรม 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ /            

2 ส ารวจจ านวนวสัดุอุปกรณ์
เคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นการเรียน
การสอนท่ีขาดแคลนและ
ช ารุด 

 /           

3 
จดัซ้ือและจดัซ่อมบ ารุงให้
พร้อมใชง้าน 

  / / / / / / / / / / 

 
7. งบประมาณ  

7.1. ระบุค่าใช้จ่ายของโครงการตามระเบียบการจัดท างบประมาณ ของแต่ละกิจกรรม (ระบุ
รายละเอียด ค่าใชจ่้าย) 

 



 
 

ล าดับ กิจกรรม รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. ส ารวจจ านวนวสัดุอุปกรณ์
เคร่ืองดนตรีที่ใชใ้นการ
เรียนการสอนที่ขาดแคลน
และช ารุด 

- - - - 

2 จดัซ้ือและจดัซ่อมบ ารุงให้
พร้อมใชง้าน 
 
 
 

- Trumpet (ซ่อม) 
- Alto saxophone (ซ่อม) 
- ไมค้ฑา (ซ้ือ) 
- Trumpet (ซ้ือ) 
- สายกีตาร์ไฟฟ้า (ซ้ือ) 
- สายกีตาร์โปรง (ซ้ือ) 
- สายเบสไฟฟ้า (ซ้ือ) 
- สายแจค็ 5 เมตร (ซ้ือ) 

1 ตวั 
2 ตวั 
1 อนั 
1 ตวั 
2 ชุด 
2 ชุด 
3 ชุด 
6 เสน้ 

2,500 
3,800 
4,200 
10,000 

300 
300 

1,500 
500 

2,500 
7,600 
4,200 
10,000 

600 
600 

1,500 
3,000 

รวม (สามหม่ืนบาทถ้วน) 30,000 บาท 

8. การติดตามและประเมินผล 
8.1. ประเมินผลจากการปฏิบตัิงานจริง 
8.2. ประเมินผลจากประสิทธิภาพการใชเ้คร่ืองมือในการเรียนการสอนและการบริการชุมชน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1. นักเรียน ครู สามารถใชง้านเคร่ืองดนตรีในการเรียนการสอนและการบริการชุมชนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
   

ลงช่ือ.................................................. ผูเ้สนอโครงการ 
                                                                                   (นายซอบีรี  อาลี) 
 
 
        ลงช่ือ.................................................. ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                                                                 (นายอ านาจ ฤทธ์ิภกัดี) 
                                                           ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 
 



 
 

โครงการ       ส่งเสริมศกัยภาพดา้นนาฏศิลป์สู่ชุมชน 
แผนงานงบประมาณ  เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะงาน   ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผูรั้บผดิชอบ      1.   นางสายไหม    จิตรหลงั 
    2.   นางสาวมนจิรา  หวนัสู 
ระยะเวลาด าเนินการ                ตุลาคม  2562  -  กนัยายน  2563     
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 ตามมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สถานศึกษามีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไดเ้ล็งเห็นความส าคญัดงักล่าว จึงไดจ้ดักิจกรรมจาก
วนัสุนทรภู่สู่วนัภาษาไทย เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ค่านิยมที่ดีงาม ดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และ
กิจกรรมที่ตอบสนองความสารถพิเศษและความถนัดของผูเ้รียน ตลอดจนมีการจดักิจกรรมที่มุ่งเน้นให้
ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและสืบสานวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาไทยใหค้งอยูต่ลอดไป 
 
2.  วตัถุประสงค ์
              1.   เพือ่เป็นการร าลึกถึงกวเีอกคนส าคญัของโลก 
 2.   เพือ่ใหน้กัเรียนรู้จกัชีวติและงานของสุนทรภู่ 
              3.   เพือ่เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าและตระหนกัในความเป็นไทย 
 4.   เพือ่เป็นการส่งเสริมการใชภ้าษาไทย ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ 
 5.   เพือ่ เป็นการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 
 6.   เพือ่เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก  

3. เป้าหมาย 
 3.1.   เชิงปริมาณ 
3.1.1 นกัเรียนเห็นความส าคญัของสุนทรภู่ คิดเป็นร้อยละ  80 
3.1.2 นกัเรียน ไดรู้้จกัชีวติและงานของสุนทรภู่คิดเป็นร้อยละ    80 
3.1.3    นกัเรียนเห็นคุณค่าในความเป็นไทย   คิดเป็นร้อยละ  80 
3.1.4. นกัเรียนใชภ้าษาไทย คิดเป็นร้อยละ 80 
3.1.5.   นกัเรียนรู้จกัอนุรักษภ์าษาไทย  คิดเป็นร้อยละ 80 
3.1.6. นกัเรียนกลา้แสดงออก คิดเป็นร้อยละ  80 
 



 
 

3.2   เชิงคุณภาพ 
  3.2.1    นกัเรียนบอกความส าคญัและรู้จกัชีวติและงานของสุนทรภู่อยูใ่นระดบัดี 
3.2.2    นกัเรียนบอกความส าคญัของภาษาไทยอยูใ่นระดบัดี 
3.2.3    นกัเรียนใชภ้าษาไทยไดถู้กตอ้งอยูใ่นระดบัดี 
3.2.4    นกัเรียนอนุรักษภ์าษาไทยอยูใ่นระดบัดี 
3.1.5    นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมอยูใ่นระดบัดี 
 

4.   งบประมาณ  5,000  บาท 

5.   ระยะเวลา / สถานที่ด  าเนินการ   26  มิถุนายน – สิงหาคม  2563   โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

6.   ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบ มิถุนายน  2563 นางสายไหม    จิตรหลงั 

นางสาวมนจิรา  หวนัสู 
2 ประชาสมัพนัธกิ์จกรรม มิถุนายน  2563 นางสายไหม    จิตรหลงั 

นางสาวมนจิรา  หวนัสู 
3 รับสมคัรนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม มิถุนายน  2563 นางสายไหม    จิตรหลงั 

นางสาวมนจิรา  หวนัสู 
4 จดัซ้ือของรางวลั มิถุนายน  2563 นางสายไหม    จิตรหล 

นางสาวมนจิรา  หวนัสู 
5 จดักิจกรรม มิถุนายน –กรกฎาคม 

2563 
นางสายไหม    จิตรหลงั 
นางสาวมนจิรา  หวนัสู 

6 สรุปผลการด าเนินงาน กรกฎาคม  2563 นางสายไหม    จิตรหลงั 
นางสาวมนจิรา  หวนัสู 

7.  งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน  5,000     บาท      มีรายการค่าใชจ่้าย   ดงัน้ี 
 

ที่ 
รายการ/กิจกรรม/ค  า
ช้ีแจงในการใช/้
งบประมาณ 

งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 จดัซ้ือของรางวลั 4,500 - - 4,500 - 
2 ค่าจดักิจกรรม 500 - - 500 - 

รวม 5,000 - - 5,000 - 



 
 

8.   การประเมินผล 

  
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

เชิงปริมาณ 

1.   นกัเรียนทุกคนไดเ้ห็น
ความส าคญัของสุนทรภู่ คิดเป็น
ร้อยละ  80 
2.   นกัเรียนทุกคน ไดรู้้จกัชีวติ
และงานของสุนทรภู่  คิดเป็น
ร้อยละ  80 
3.  นกัเรียนเห็นคุณค่าในความ
เป็นไทย   คิดเป็นร้อยละ  80 
4.  นกัเรียนใชภ้าษาไทย คิดเป็น
ร้อยละ 80 
5.  นกัเรียนรู้จกัอนุรักษ์
ภาษาไทย  คิดเป็นร้อยละ 80 
6.  นกัเรียนกลา้แสดงออก คิด
เป็นร้อยละ  80 

 

-   ประเมินการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

 

-   ทดสอบชีวติและงานของ
สุนทรภู่ 

 

- ประเมินการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
- ทดสอบ 
 
-ประเมินจากการสงัเกต 
 
- ประเมินการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

 

-   แบบประเมิน 

 

 

-  แบบทดสอบ 

 

 

- แบบประเมิน 
 
-แบบทดสอบ 
 
-แบบสงัเกต 
 
-แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ 

    1. นกัเรียนบอกความส าคญั
และรู้จกัชีวติและงานของ 
สุนทรภู่อยูใ่นระดบัดี    
 2. นกัเรียนบอกความส าคญัของ
ภาษาไทยอยูใ่นระดบัดี 
3    นกัเรียนใชภ้าษาไทยได้
ถูกตอ้งอยูใ่นระดบัดี 
4    นกัเรียนอนุรักษภ์าษาไทยอยู่
ในระดบัดี 
5    นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมอยู่
ในระดบัดี 
 

 

  -   ทดสอบ 

 

 

 

  -   ประเมินการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

-  ทดสอบ 
 
- สงัเกต 
 
-ประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

-  แบบทดสอบ 

 

 

 

-  แบบประเมิน 

 
 

-แบบทดสอบ 
 
-แบบสงัเกต 
 
-แบบประเมิน 

 



 
 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
 9.1.   นกัเรียนเล็งเห็นความส าคญัของสุนทรภู่ 
 9.2.   นกัเรียนรู้จกัชีวติและงานของสุนทรภู่ 
 9.3.  นกัเรียนเห็นคุณค่าและตระหนกัในความเป็นไทย 
 9.4.   นกัเรียนใชภ้าษาไทย ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไดถู้กตอ้ง 
 9.5.   นกัเรียนรู้จกัอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 
 9.6.   นกัเรียนกลา้แสดงออกเพิม่มากขึ้น  

  
 

ลงช่ือ........................................... 
                      (นางสายไหม    จิตรหลงั) 
                           ผูเ้สนอกิจกรรม 

 

ลงช่ือ........................................... 
                        (นายอ านาจ   ฤทธ์ิภกัดี) 
                                                                                           ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                                               ผูอ้นุมตัิโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ                                   โครงการโรงเรียนสีขาว 

แผนงบประมาณ                       เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ลกัษณะโครงการ         ต่อเน่ือง 

สนองมาตรฐานการศึกษา         มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ผูรั้บผดิชอบ          วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุมละออง 

ระยะเวลาด าเนินการ                ตุลาคม  2562  -  กนัยายน  2563 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.  หลกัการและเหตุผล 

 เน่ืองจากสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก ทั้งดา้นการส่ือสารเทคโนโลยต่ีางๆ ซ่ึงนอกจากจะ
ส่งผลกระทบต่อผูค้นในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกนั เป็นตน้วา่ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขนัในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครองครัวที่เกิดความทุกข ์ ความวติก
กงัวล ความเครียด มีการปรับตวัที่ไม่เหมาะสม หรืออ่ืนๆ ภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการพฒันานกัเรียน ให้
เป็นไปตามมุ่งหวงันั้น ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทาง
การศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซ่ึงมีครู อาจารยเ์ป็นหลกัส าคญัในการพฒันาคุณภาพชีวติของนกัเรียน ให้
เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณคา่ทางสงัคม 

 การพฒันานกัเรียน ใหเ้ป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ 
ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินวิถีชีวติที่เป็นสุขตามที่สงัคมมุ่งหวงั โดยผา่นกระบวนการทาง
การศึกษาทุกแห่งตอ้งด าเนินการจดัการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ตอ้งการให้เป็นคนเก่ง 
คนดี มีความสุข นอกจากด าเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียน นกัศึกษา ไดรั้บกระบวนการเรียนรู้
แลว้ การป้องกนัและการช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากปัจจยัเส่ียงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรม
ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ร้านเกมส์ การพนนั หนีเรียน ทะเลาะววิาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสงัคมที่
ผูป้กครอง ครู อาจารย ์ตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือและแกไ้ขไม่ใหมี้พฤติกรรมเส่ียง   
2.  วตัถุประสงค ์

 2.1  เพือ่ให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติด 
 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

  3.1.1  นกัเรียนจ านวน 230 คน ไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด  
 3.2  เชิงคุณภาพ 

  3.2.1  โรงเรียนปราศจากยาเสพติด ร้อยละ 100 

4.  งบประมาณ        8,000   บาท 

5.  ระยะเวลา /  สถานที่ด  าเนินการ   ตุลาคม  2561  -  กนัยายน  2562  ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 



 
 

6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

      

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1 ประชุมครูผูรั้บผดิชอบ ต.ค.   -  พ.ย.  2562 วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุมละออง 

2 วางแผนการด าเนินงาน พ.ย.  2562 วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุมละออง 

3 เสนออนุมติังาน พ.ย.  2562 วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุมละออง 

4 ด าเนินงาน ธ.ค.   2562  - ก.พ. 2563 วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุมละออง 

5 สรุปรายงานโครงการ ก.ย. 2563 วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์  ชุมละออง 
 

7.  งบประมาณ  รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน  8,000  บาท  มีรายการค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

ที่ รายการ /กิจกรรม /ค  าช้ีแจงในการใช/้
งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่า
วสัดุ 

ค่า
ครุภณัฑ ์

1 โรงเรียนปลอดบุหร่ี 1,000 - - 1,000 - 

2 วสัดุด าเนินกิจกรรม 

ฟุตบอลพลาสติก 
วงโฟคซอง 

500 - - 500 - 

3 ป้ายจดับอร์ดหอ้งเรียน 2,000 - - 2,000 - 

4 ตูเ้สมารักษ/์หอ้งเสมารักษ ์ 2,000 - - 2,000 1,- 

5 ท า mou  2,000 - - 2,000 - 

6 กิจกรรมตรวจสารเสพติด 500 - - 500 - 

รวม 8,000 - - 8,000 - 

8.  การประเมินผล 

ตวับงช้ีความส าเร็จ วธีิวดัผล /
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้
วดั 

เชิงปริมาณ 

    1.  โครงการโรงเรียนสีขาวไดรั้บการปรับปรุงและพฒันาคิด
เป็นร้อยละ  80 

ความพงึพอใจ แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ 

    1.  โครงการโรงเรียนสีขาวมีการพฒันาและพร้อมที่จะใชง้าน
อยูใ่นระดบัดี 

บุคลากรใน
โรงเรียน 

แบบประเมิน 



 
 

9.  ผลที่คาดวา่จะรับ 

 9.1  โครงการโรงเรียนสีขาวไดรั้บการพฒันาจนอยูใ่นสภาพคล่องและพร้อมที่ใชง้านทุกเม่ือ 

9.2  ครูผูส้อนไดป้ระโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือจนเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

 

       ลงช่ือ วา่ที่ ร.ต. ............................. 
                 (ถิรวฒัน์  ชุมละออง) 
                            ผูเ้สนอโครงการ 
 

       ลงช่ือ............................................ 
                (นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี) 
       ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

                              ผูอ้นุมตัิโครงการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 4 
 

พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให ้เป็นครูมืออาชีพ                           
มีสมรรถนะเหมาะสมกบัการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน                

การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน               



 
 

โครงการ   พฒันางานบุคลากร 
แผนงบประมาณ   เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะกิจกรรม   ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา 
ผูรั้บผดิชอบ   นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กนัยายน  2563 
                                                                                                                                                                                       

1. หลกัการและเหตุผล 

การจดัการศึกษาในโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ คือ  บุคลากร ไดแ้ก่  ครู  อาจารย ์ ผูรั้บผดิชอบ 
สอนในรายวชิาต่าง ๆที่มีความรู้ความสามารถ  และความช านาญการในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอนั
จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ฉะนั้นการบริหารบุคคลทางการศึกษาของ
โรงเรียน  ควรมีการดูแล  บ  ารุงรักษาและส่งเสริมใหทุ้กคนมีขวญัก าลงัใจในการท างาน  มีความเสียสละและ
อุทิศตนอยา่งเตม็ที่ในทางปฏิบติัราชการ  ฉะนั้นโรงเรียนจึงไดจ้ดัโครงการพฒันาบุคลากรของโรงเรียนเพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษาขึ้นแก่บุคลากรของโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์   เพื่อพฒันาและยกระดบัคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา   ใหน้กัเรียนและโรงเรียนมีมาตรฐานทางการเรียนและการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

2. วตัถุประสงค ์

2.1 เพือ่พฒันาคุณภาพของบุคลากร  ใหมี้คุณภาพทางการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพือ่จดัอบรมสมัมนาในการใหค้วามรู้ในการจดัท าผลงานวชิาการการก าหนดต าแหน่งและ

แต่งตั้งใหไ้ดรั้บเงินเดือนในระดบัที่สูงขึ้น 

2.3 จดัท าเอกสารเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัวชิาชีพครู  เร่ือง การผลิตส่ือการเรียนการสอนและ

เทคนิคการสอนที่ดี    คู่มือการปฏิบติังาน  เอกสารประกอบการจดัท าวจิยัในชั้นเรียน 

 

3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1  จดัอบรมสมัมนาในการใหค้วามรู้แก่ครู  เก่ียวกบัการจดัท าผลงานทางวชิาการปีการศึกษาปี
ละ  1  คร้ัง 
 3.1.2  จดัท าเอกสารเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัวชิาชีพครู  เร่ือง  การผลิตส่ือการสอนและเทคนิคการ
สอนที่ดี 



 
 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ครูมีความรู้  ความสามารถในการจดัท าผลงานทางวชิาการเพิม่ขึ้น 
3.2.1 ครูมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการผลิตส่ือการเรียนการสอนและเทคนิคการสอนที่ดีเพิม่ขึ้น 
 

4. ประมาณ         50,000         บาท 

 
5. ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563 

 
6. ขั้นตอนการด าเนินการ 

 
 

7. งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน     50,000        บาท  มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 ศึกษาสภาพปัจจุบนั  ปัญหาและ

ความตอ้งการของบุคลากรใน
โรงเรียน 

ตุลาคม นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 

2 ศึกษาสภาพการจดัการเรียนการ
สอนของบุคลากรในโรงเรียน 

ปีการศึกษาที่ผา่นมา หวัหนา้กลุ่มสาระ 

3 จดัตั้งคณะกรรมการ  รับผดิชอบ
โครงการพฒันาบุคลลากร เพือ่
พฒันาคุณภาพการศึกษา 

ตุลาคม นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 

4 จดัอบ  สมัมนาการจดัท าผลงานทาง
วชิาการแก่บุคลากรในโรงเรียน ปี
การศึกษาละ  1  คร้ัง 

ตลอดปีการศึกษา บุคลากรทุกคน 

5 จดัรวบรวมและผลิตเอกสารทาง
วชิาการเก่ียวกบัการผลิตส่ือการ
เรียนการสอนและเทคนิคการสอน 

ตลอดปีการศึกษา บุคลากรทุกคน 

6 บุคลากรรายงานการอบรมสมัมนา ตลอดปีการศึกษา บุคลากรทุกคน 
7 สรุปรายงานการไปอบรมสมัมนา

ของบุคลลากร 
กนัยายน นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 



 
 

 
ที่ รายการ / กิจกรรม / ช้ีแจง 

ในการใชง้บประมาณ 
งบ 

ประมาณ 
จ าแนกตามหวดรายจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 บุคลากรเขา้ร่วมการอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

- ค่าลงทะเบียน 
- ค่าเดินทางไปราชการ 
- ค่าที่พกั และเบี้ยเล้ียง 

50,000 - 50,000 - - 

2. ป้ายบุคลากร - - - - - 
รวม 50,000 - 50,000 - - 

 
 
8.การประเมินผล 
 

ตวัช้ีวดั / ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ขอ้มูลปีฐาน วธีิการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช ้
เชิงปริมาณ 
1.ครูมีความสามารถจดัท าผลงาน
วชิาการเพิม่ขึ้น 
2.ครูน าความรู้ที่ไดจ้ากการอบรม/
ทศันศึกษาดูงานมาประยกุตใ์ชใ้น
โรงเรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูสนใจ  เอาใจใส่ใฝ่รู้ในการ
อบรมสมัมนาที่จดัขึ้น 
2.ครูน ารู้ที่ไดจ้ากการอบรมมา
พฒันางานใหมี้คุณภาพ 
 

 
100 

 
100 

 
 
 
 

100 
 

100 

 
90 

 
90 

 
 
 
 

100 
 

95 

 
แบบรายงานการผลิตส่ือ 
รายงานการอบรมสมัมนา 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
นกัเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
สรุปรายงานการไปอบรม 
 
ผลการปฏิบตัิงาน 

 
แบบรายงาน 
แบบรายงาน 
รายงาน
ประเมินตนเอง 
 
 
 
 
แบบรายงาน 
 
รายงาน
ประเมินตนเอง 

 
8. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 



 
 

8.1 บุคลากรไดรั้บการพฒันางานดา้นการสอนและงานอ่ืนๆ 

8.2 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีคุณภาพในการปฏิบตัิงานและบุคลากรมีผลงานทางวชิาการ 

8.3 ท าใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้ง 

    
  

ลงช่ือ ……………………………………………….. 
                             ( นายสวสัด์ิ  สวาหลงั ) 
         ผูเ้สนอโครงการ 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….. 
                             ( นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี ) 
          ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                      ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ   จดัสรรเงินการท าประกนัสงัคม 
แผนงบประมาณ   เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 



 
 

ลกัษณะกิจกรรม   ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา 
ผูรั้บผดิชอบ   นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กนัยายน  2563 
                                                                                                                                                                                       
1.หลกัการและเหตุผล 

การจดัการศึกษาในโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ คือ  บุคลากร    และโรงเรียนไดจ้ดัจา้งครูอตัราจา้ง
และลูกจา้งชัว่คราวรวมทั้งส้ิน  5  อตัรา   ตอ้งการให้ลูกจา้งสมคัรการท าประกนัสังคมเพื่อเป็นมาตรการให้
ความช่วยเหลือลูกจ้างยามในยามที่เดือดร้อนและรักษาพยาบาล   จ่ายในอัตราฝ่ายละร้อยละ 50 ของ
ผูป้ระกนัตนแบ่งเบาภาระ การลดอตัราเงินสมทบดงักล่าวผูป้ระกนัตนจะไดรั้บสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมทุก
กรณีโดยเฉพาะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและไดจ้ดัสรรเงินเพือ่ใหค้วามช่วยเหลือบุคลากร  และเป็นการให้
ขวญัและก าลงัใจในการท างานของบุคลากร  
2.วตัถุประสงค ์
เพือ่ใหบุ้คลากรมีขวญัก าลงัใจในการท างาน  
3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
  จดัสรรเงินในการท าประกนัสงัคมใหก้บับุคลากรจ านวน  5  คน 

3.2  เชิงคุณภาพ 

                                 บุคลากรไดมี้ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ที่ไดเ้ตม็คิดเป็นร้อยละ 100 
4.งบประมาณ  25,000  บาท 

5.ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563 ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

6.ขั้นตอนการด าเนินการ 

7. งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน  25,000  บาท  มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 ส ารวจครูอตัราจา้ง ตุลาคม 2562 นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ตุลาคม 2562 นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
3 จดัสรรเงิน ตลอดปี นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
4 ติดต่อหน่วยงานประกนัสงัคม กนัยายน 2563 นางสายไหม  จิตรหลงั 
5 จดัส่งเงินประกนัสงัคม กนัยายน 2563 นางสายไหม  จิตรหลงั 



 
 

ที ่ รายการ / กิจกรรม / ช้ีแจง 
ในการใชง้บประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

จ าแนกตามหวดรายจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 จดัสรรเงินท าประกนัสงัคม 25,000 25,000 - - - 
รวม 25,000 25,000 - - - 

 

8.การประเมินผล 
 

ตวัช้ีวดั / ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ขอ้มูลปีฐาน วธีิการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช ้
เชิงปริมาณ 
1. จดัสรรเงินในการท า
ประกนัสงัคมใหก้บับุคลากร 
  
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรไดมี้ขวญัก าลงัใจ
ในการปฏิบตัิหนา้ที่ได ้
 

 
2 
 
 

 
100 

 

 
2 
 
 

 
100 

 

 
-ใหค้รูอตัราจา้งเขียนใบ
สมคัรเพือ่เขา้ร่วมการท า
ประก ั
 
บุคลากรไดมี้การใชสิ้ทธิ
ในการเบิกค่า
รักษาพยาบาลสงัคม 

 
แบบฟอมร์
การสมคัร 
 
 
บตัร
ประกนัสงัคม 

 

9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
9.1. บุคลากรไดมี้การใชสิ้ทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล 
9.2   บุคลากรปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….. 
                             ( นายสวสัด์ิ  สวาหลงั ) 
         ผูเ้สนอโครงการ 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….. 
                             ( นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี ) 
          ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                      ผูอ้นุมตัิโครงการ 
โครงการ   จดัสรรบุคลากรเขา้ปฏิบตัิงาน 
แผนงบประมาณ   เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะกิจกรรม   ต่อเน่ือง 



 
 

สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา 
ผูรั้บผดิชอบ   นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กนัยายน  2563 
                                                                                                                                                                                       

1. หลกัการและเหตุผล 

การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลนั้น นอกเหนือจากการจดัเน้ือหาและหลกัสูตรการเรียน
การสอนให้เหมะสมและเกิดประสิทธิภาพนั้น บุคลากรทางการศึกษาก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงที่ส าคญัต่อการจดั
การศึกษาที่ดี ประเด็นหน่ึงที่สถานศึกษาตอ้งให้ความส าคญัต่อการจดัการศึกษาก็คือ อตัราส่วนของครูต่อ
นกัเรียน นัน่คือครูไม่ควรแบกรับภาระการสอนนกัเรียนจ านวนมากเกินไป 
 การจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ พบปัญหาเร่ืองครูแบกรับภาระการสอน
นกัเรียนจ านวนมากเกินไปมานานหลายปี  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ครูในกลุ่มสาระภาษาไทย และกลุ่มสาระศิลปะ
(ดนตรี) ทีมี่ครูไม่เพยีงพอกบัจ านวนคาบเรียน   ซ่ึงจะท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระดงักล่าวใน
โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์  ไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากครูตอ้งแบกรับภาระงานหลายด้านและยงัตอ้ง
รับภาระการสอนที่หนักมากกว่าที่ควรจะเป็น    จึงควรจะให้มีการรับบุคลากรในการสอนวิชาดนตรี    ให้
ต  าแหน่งครูอตัราจา้ง จ  านวน 2 ต  าแหน่ง  พนกังานธุรการ 1 อตัรา และลูกจา้งชัว่คราว ต  าแหน่ง พนกังานขบั
รถยนต์ จ  านวน 1 อัตรา โดยการสรรหา โดยยึดถือเป้าหมายการคดัเลือกให้ไดบุ้คคลที่เหมาะสมที่จะมา
ท างานโดยไดป้ระสิทธิภาพสูงสุด  
2. วตัถุประสงค ์
 1. เพือ่จดัจา้งครูผูส้อนสาขาที่ขาดแคลน และลูกจา้งชัว่คราว 
 2. เพือ่พฒันาคุณภาพการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1  จดัจา้งครูสอนในวิชาดนตรี  จ านวน  1  อตัรา 
 3.1.2  จดัจา้งลูกจา้งชัว่คราว ต  าแหนงพนกังานขบัรถยนต ์ จ  านวน 1 อตัรา 
 3.1.3 จดัจา้งพนกังานธุรการ จ านวน 1 อตัรา 
   
 
3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาที่สอนตรงตามสาขาวชิาเอก   และมี   
         บุคลากรที่เพยีงพอต่อการปฏิบติังาน  ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันา  



 
 

         ทางการเรียนและสามารถยกระดบัผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนใหสู้งขึ้นคิดเป็น 
         ร้อยละ 80 
4. ประมาณ  311,000  บาท 

5. ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563 ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

6. ขั้นตอนการด าเนินการ 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 ส ารวจสาขาวชิาเอกที่ขาดแคลน พฤษภาคม  นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
2 ประกาศรับสมคัรอตัราจา้งในสาขา

วชิาเอกที่ขาดแคลน 
พฤษภาคม  นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 

3 สอบคดัเลือกและประกาศผล พฤษภาคม นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
4 ท าสญัญาจา้ง พฤษภาคม นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
5 ออกค าสัง่จดัสรรเงินค่าจา้ง พฤษภาคม นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
6 ออกค าสัง่ประเมินผลการปฏิบติังาน พฤษภาคม นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 

 
7. งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน  311,000  บาท  มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 

ที่ รายการ / กิจกรรม / ช้ีแจง 
ในการใชง้บประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

จ าแนกตามหวดรายจ่ายเป็น 
ค่าตอบแท

น 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 จดัจา้งบุคลากรในรายวิชา 
- ดนตรี 
- พนกังานขบัรถยนต ์
- พนกังานธุรการ 

311,000 311,000 - - - 

รวม 311,000 311,000 - - - 
 
 
 
 
8. การประเมินผล 
 

ตวัช้ีวดั / ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย วธีิการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช ้
เชิงปริมาณ    



 
 

1.   จดัจา้งบุคลากรในสายการ
สอนวชิา ดนตรี พนกังานขบั
รถยนต ์พนกังานธุรการ 
 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีบุคลากรทาง
การศึกษาที่สอนตรงตามสาขา
วชิาเอก   และมี       บุคลากรที่
เพยีงพอต่อการปฏิบติังาน  ซ่ึง
จะท าใหน้กัเรียนไดรั้บการ
พฒันา ทางการเรียนและ
สามารถยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ของนกัเรียน 

100 
 
 
 
 

80 
 

ส ารวจและรับสมคัรครู
อตัราจา้งวชิาเอกที่ขาด
แคลน 
 
 
-รายงานผลการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากร 
-ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 
 

แบบส ารวจ 
 
 
 
 
แบบส ารวจ 
 
แบบรายงาน
ผลการ
ปฏิบตัิงาน 

 

9.ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
 1. ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระที่ขาดแคลนในโรงเรียนเพิม่มากขึ้น 
 2. มีพนกังานขบัรถยนต ์เพือ่อ  านวยความสะดวกใหแ้ก่บุคลากร ในการเขา้รวมกิจกรรมต่างๆ 
 3. มีสรรพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….. 
                             ( นายสวสัด์ิ  สวาหลงั ) 
         ผูเ้สนอโครงการ 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….. 
                             ( นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี ) 
          ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                      ผูอ้นุมตัิโครงการ 
โครงการ   ครูสอนภาษา 
แผนงบประมาณ   เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะกิจกรรม   ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
ผูรั้บผดิชอบ   นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 



 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กนัยายน  2563 
                                                                                                                                                                                       
1.หลกัการและเหตุผล 

ภาษาเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ และการส่ือสารที่ส าคญัของมนุษย ์ที่ท  าให้เกิดการพฒันาจวบจนปัจจุบนั 
ภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง นอกจากภาษาประจ าชาติที่มีความส าคญั จ  าเป็นที่นักเรียน ตอ้งเรียนรู้ และใช้
เป็นประโยชน์ให้ไดใ้นโลกที่ไร้พรมแดนของการเรียนรู้ การติดต่อส่ือสารและการประกอบอาชีพ เป็นที่
ยอมรับว่าการเรียนภาษาต่างประเทศ นักศึกษาเกิดทกัษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนที่ถูกตอ้ง
ชดัเจน แม่นย  า มีความมัน่ใจจึงเกิดผล  

โครงการครูสอนภาษา เป็นโครงการที่ใชง้บประมาณจากเงินบ ารุงการศึกษา โดยจดัจา้งครูอตัราจา้ง จ  านวน 
2 อตัรา คือ ครูภาษาองักฤษ และครูภาษามลาย ู
 
2.วตัถุประสงค ์
 1. เพือ่จดัจา้งครูผูส้อนภาษา ในกลุ่มสาระต่างประเทศ 
 2. เพือ่พฒันาคุณภาพการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1  จดัจา้งครูในรายวิชาภาษาองักฤษ จ านวน  1  อตัรา 
 3.1.2  จดัจา้งครูสอนภาษามลาย ู จ านวน  1  อตัรา 
  

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาที่สอนตรงตามสาขาวชิาเอก   และมี   
         บุคลากรที่เพยีงพอต่อการปฏิบติังาน  ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันา  
         ทางการเรียนและสามารถยกระดบัผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนใหสู้งขึ้นคิดเป็น 
         ร้อยละ 80 
4. งบประมาณ  183,200  บาท 

5.ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563  ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

6. ขั้นตอนการด าเนินการ 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 ส ารวจสาขาวชิาเอกที่ขาดแคลน พฤษภาคม  นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 



 
 

2 ประกาศรับสมคัรอตัราจา้งในสาขา
วชิาเอกที่ขาดแคลน 

พฤษภาคม  นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 

3 สอบคดัเลือกและประกาศผล พฤษภาคม นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
4 ท าสญัญาจา้ง พฤษภาคม นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
5 ออกค าสัง่จดัสรรเงินค่าจา้ง พฤษภาคม นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
6 ออกค าสัง่ประเมินผลการปฏิบตัิงาน พฤษภาคม นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 

 

7. งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน  183,200  บาท  มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 
 

ที่ รายการ / กิจกรรม / ช้ีแจง 
ในการใชง้บประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

จ าแนกตามหวดรายจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 จดัจา้งบุคลากรในรายวิชา 
- ภาษาองักฤษ 
- ภาษามลาย ู

183,200 183,200 - - - 

รวม 183,200 183,200 - - - 
 

8. การประเมินผล 
ตวัช้ีวดั / ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย วธีิการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช ้

เชิงปริมาณ 
1.   จัดจ้างบุคลากรในสายการสอนวิชา
ภาษาองักฤษ 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาที่สอน
ตรงตามสาขาวชิาเอก   และมี       บุคลากรที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  ซ่ึงจะท าให้
นักเรียนไดรั้บการพฒันา ทางการเรียนและ
สามารถยกระดบัผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 

 
100 

 
 
 

80 
 

 
ส ารวจและรับสมคัรครู
อตัราจา้งวชิาเอกที่ขาด
แคลน 
 
-รายงานผลการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากร 
-ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 
 

 
แบบส ารวจ 
 
 
 
แบบส ารวจ 
 
แบบรายงานผล
การปฏิบตัิงาน 

 
9.ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
 1. ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระที่ขาดแคลนในโรงเรียนเพิม่มากขึ้น 
 2. มีสรรพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น 
 



 
 

 
ลงช่ือ ……………………………………………….. 

                             ( นายสวสัด์ิ  สวาหลงั ) 
         ผูเ้สนอโครงการ 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….. 
                             ( นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี ) 
          ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                      ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ   ศึกษาดูงานของบุคลากร 
แผนงบประมาณ   เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะกิจกรรม   ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
ผูรั้บผดิชอบ   นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กนัยายน  2563 
                                                                                                                                                                                       
1.หลกัการและเหตุผล 



 
 

การพฒันาบุคลากรเป็นปัจจยัสู่ความส าเร็จในดา้นต่างๆของโรงเรียน ไม่วา่จะเป็นงานดา้นวิชาการ ดา้นงาน
บริหารทัว่ไป ดา้นงบประมาณและดา้นงานบุคคล เพราะบุคลากรในโรงเรียนจะเป็นพลงัในการขบัเคล่ือน
สถานศึกษาสู่คุณภาพไดต้ามวตัถุประสงค ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูบ้ริหารสถานศึกษา ที่ควรไดรั้บการพฒันา
ตนเองในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิเช่น การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การประชุม อมรบสมัมนา การศึกษางานกบั
โรงเรียนเป็นตน้แบบในเร่ืองต่างๆ ดงัจะเห็นไดจ้ากการระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านการบริหารจัดการไวถึ้ง 8 มาตรฐาน โครงการศึกษาดูงาน “กระบวนการจดัการเรียนการสอนใน
โรงเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน” ของโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ เป็นโครงการหน่ึงที่จะพฒันา
บุคลากรในสถานศึกษาให้มีศกัยภาพในการพฒันาโรงเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปิดโลกทศัน์ศึกษาดูงานการบริหารจดัการของโรงเรียนให้มีการพฒันาสู่
ต่อไป 
2.วตัถุประสงค ์
2.1  เพือ่ใหผู้บ้ริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัเพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รียน  
2.2  เพื่อศึกษาดูงานโรงเรียนตน้แบบ และสามารถก าหนดแนวทางการพฒันา งานในโรงเรียนไดเ้หมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
2.3  เพือ่ให้งานทุกๆดา้นไดพ้ฒันาคุณภาพเตม็ตามศกัยภาพ และตรงตามสภาพสถานศึกษานั้นๆ 

3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ จ  านวน 25 คน  
3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1. ผูศ้ึกษาดูงานมีความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี  

3.2.2. ผูศึ้กษาสามารถก าหนดแนวทางการพฒันางานในหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้

ไดใ้นการปฏิบตัิงานจริง 

4. งบประมาณ    บาท 

5.ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563  ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

6. ขั้นตอนการด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขออนุมตัิโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 
3. ประชาสมัพนัธแ์จง้

บุคลากรภายในโรงเรียน
ทราบ 

ตุลาคม 2562 
พฤศจิกายน 2562 
ธนัวาคม  2562 

 
 

นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 

 
 



 
 

4. ประสานฝ่ายต่างๆที่
เก่ียวขอ้ง 

5. ศึกษาดูงานตามเป้าหมาย   
ที่ก  าหนด 

6. สรุปผลการศึกษาดูงานให้
คณะกรรมการอ านวยการ 

มีนาคม 2563 
 

มีนาคม 2563 
 

มีนาคม 2563 
 

นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
 

นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
 

นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
 

 
 

7. งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน    บาท  มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 
 

ที่ รายการ / กิจกรรม / ช้ีแจง 
ในการใชง้บประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

จ าแนกตามหวดรายจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 ศึกษาดูงานบุคลากร - - - - - 
รวม - - - - - 

 

 
 
 
 
 
 
8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วดัและ

ประเมินผล 
1. ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียนได้
ศึกษาดูงาน 
 

การสงัเกต 
รายงานผล 

แบบสงัเกต 
แบบรายงาน 

 2. สร้างความสามคัคี และขวญัก าลงัใจ
ในการท างาน 
 

การสงัเกต 
การสอบถาม 

แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม 



 
 

 3. ความพงึพอใจของบุคลากรใน
โรงเรียนรายงานการด าเนินงาน  

การสงัเกต 
การสอบถาม 
รายงาน 

แบบรายงาน 
แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1 ผูบ้ริหาร บุคลากรในโรงเรียนมีแนวทางการพฒันาสถานศึกษาเพือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิ 
 9.2 ผูบ้ริหาร บุคลากรในโรงเรียนน าสถานศึกษาเป็นแบบอยา่งที่ดีและเป็นเครือข่ายทางการศึกษา
ใหก้บัสถานศึกษาอ่ืนไดด้ว้ย 
 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….. 
                             ( นายสวสัด์ิ  สวาหลงั ) 
         ผูเ้สนอโครงการ 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….. 
                             ( นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี ) 
          ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                      ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 
โครงการ   PLC 
แผนงบประมาณ   เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะกิจกรรม   ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
ผูรั้บผดิชอบ   นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กนัยายน  2563 
                                                                                                                                                                                       
1.หลกัการและเหตุผล 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่2) พทุธศกัราช 2545มาตรา 22 ระบุ
ถึงหลกัการจดัการศึกษาวา่ ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ตอ้งจดัการศึกษาที่พฒันาผูเ้รียน



 
 

ตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ ซ่ึงครูทุกคนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้
นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ไดต้ามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัดงักล่าว ซ่ึงนวตักรรมใหม่ที่ครูจะตอ้ง
ทราบคือ Professional Learning Community (PLC) เป็นการรวมตวักนัท างาน พฒันาทกัษะและการเรียนรู้
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษยบ์นพื้นฐานวฒันธรรมความสัมพนัธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า 
เป้าหมาย และภารกิจร่วมกนั โดยท างานร่วมกนัแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผูน้ าร่วมกนั และผูบ้ริหารแบบผูดู้แล 
สนับสนุน สู่การเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพเปล่ียนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจดัการเรียนรู้ที่เน้น 
ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผูเ้รียนเป็นส าคญัและความสุขของการท างานร่วมกนัของสมาชิกในชุมชน
การเรียนรู้ เพือ่พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน รวมถึงพฒันาศกัยภาพครูสู่มือ
อาชีพ และสนองต่อจุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จึงได้จดัท า
โครงการพฒันาศกัยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ” ขึ้น 

2.วตัถุประสงค ์

 2.1  เพือ่ใหค้รูมีความรู้สึกผกูพนัต่อพนัธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิม่ความ
กระตือรือร้นที่จะปฏิบติัใหบ้รรลุพนัธกิจอยา่งแข็งขนั 
 2.2  เพือ่ใหค้รูเกิดส่ิงที่เรียกวา่ พลงัการเรียนรู้ (Power of Learning) ส่งผลใหก้ารปฏิบติัการสอนใน
ชั้นเรียนของตนเองมีผลดียิง่ขึ้น และมีความรับผดิชอบต่อพฒันาการโดยรวมของนกัเรียนและร่วมกนั
รับผดิชอบเป็นกลุ่มต่อผลส าเร็จของนกัเรียน 

2.3 เพือ่ใหค้รูรับทราบขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ที่จ  าเป็นต่อวชิาชีพไดอ้ยา่งกวา้งขวางและรวดเร็วขึ้นส่งผลดี
ต่อการปรับปรุงพฒันางานวชิาชีพของตนไดต้ลอดเวลา เกิดแรงแนวทางที่จะสร้างแรงบนัดาลใจต่อการ
เรียนรู้ใหน้กัเรียนต่อไป  

2.4 เพือ่เพิม่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและผลการสอบวดัความรู้ระดบัชาติของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายใน
รายวชิาหลกั 5 วชิา ไดแ้ก่ วิชาภาษาไทย สงัคมศึกษา คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ รวมทั้งเพิม่
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใน 3 รายวชิาที่ไม่ไดส้อบวดัความรู้ระดบัชาติ 3 คือ ศิลปศึกษา การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีและสุขศึกษาและพลศึกษา 

3. เป้าหมาย 

3.1 ผลผลิต ( Outputs ) 

  3.1.1 เชิงปริมาณ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ร่วมโครงการจ านวน 21 คน 



 
 

  3.1.2 เชิงคุณภาพ ครูที่ร่วมโครงการ มีความรู้เร่ืองกระบวนการ PLC (Professional 

Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ” เพือ่พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้และพฒันา

คุณภาพผูเ้รียน คิดเป็นร้อยละ 90 

 3.2 ผลลพัธ ์( Outcomes) ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต ) 

  3.2.1 ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาใหมี้ความรู้ ความสามารถในการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใชรู้ปแบบ PLC (Professional 

Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ” 

  3.2.2 นกัเรียนกลุ่มทุกคนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการ และเจตคติที่ดีต่อการ 

เรียนรู้จากการครูมืออาชีพ แบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ” 

 

4.ประมาณ     -   บาท 

 

5.ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563  ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

 

 

 

 

6.ขั้นตอนการด าเนินการ 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 วางแผน/แต่งตั้งคณะกรรมการ ต.ค. 62- พ.ย. 62 นางศิริวรรณ  ฤธ์ิภกัดี 
2 สร้างวสิัยทศัน์ร่วมกนั /การเรียนรู้

เป็นทีม 
พ.ย. 62 นางศิริวรรณ  ฤธ์ิภกัดี 

3 นิเทศ/ เพือ่นช่วยเพือ่น/ถอดบทเรียน ธ.ค.62 – ส.ค. 63 นางศิริวรรณ  ฤธ์ิภกัดี 
4 สรุปรายงาน ปรับปรุง ก.ย. 63 นางศิริวรรณ  ฤธ์ิภกัดี 

7. งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน  -  บาท  มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 

ที่ รายการ / กิจกรรม / ช้ีแจง 
ในการใชง้บประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

จ าแนกตามหวดรายจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

- -  - - - - - 



 
 

รวม - - - - - 
 
               8.การประเมินผล 

ตวัช้ีวดั / ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย วธีิการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช ้
เชิงปริมาณ 

- ครูที่ ร่วมโครงการ มี
ความรู้เร่ืองกระบวนการ 
PLC  เพือ่พฒันาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้และ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

เชิงคุณภาพ 
- ครูแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ไดรั้บการส่งเสริม
และพฒันาให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้อยา่ง
มีประสิทธิภาพและเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 
100 

 
 
 
 
 

80 
 

 
การรายงาน 
 
 
 
 
 
-ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 
 

 
แบบรายงาน 
 
 
 
 
 
แบบรายงาน
ผลการ
ปฏิบตัิงาน 

 
9.ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
 9.1 ครูมีความรู้สึกผกูพนัต่อพนัธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิม่ความกระตือรือร้นที่ 
จะปฏิบติัใหบ้รรลุพนัธกิจอยา่งแขง็ขนั  
9.2 ครูเกิดส่ิงที่เรียกว่า พลังการเรียนรู้ (Power of Learning) ส่งผลให้การปฏิบติัการสอนในชั้น เรียนของ
ตนเองมีผลดียิง่ขึ้น และมีความรับผดิชอบต่อพฒันาการโดยรวมของนกัเรียนและร่วมกนัรับผดิชอบ  
9.3 ครูรับทราบขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ที่จ  าเป็นต่อวชิาชีพไดอ้ยา่งกวา้งขวางและรวดเร็วขึ้น ส่งผล ดีต่อการ
ปรับปรุงพฒันางานวิชาชีพของตนไดต้ลอดเวลา เกิดแรงแนวทางที่จะสร้างแรงบนัดาลใจต่อการเรียนรู้ ให้
นกัเรียนต่อไป  
9.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการสอบวดัความรู้ระดบัชาติกลุ่มเป้าหมายในรายวิชา หลกั 5 
วชิา ไดแ้ก่ วชิาภาษาไทย สงัคมศึกษา คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ รวมทั้งเพิม่ผลสมัฤทธ์ิ ทางการ
เรียนใน 3 รายวชิาที่ไม่ไดส้อบวดัความรู้ระดบัชาติ 
 
 



 
 

 
ลงช่ือ ……………………………………………….. 

                               ( นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี ) 
                  ผูเ้สนอโครงการ 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….. 
                               ( นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี ) 
           ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                     ผูอ้นุมตัิโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 5 
 

บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกบั
ชุมชนและผูป้กครองเครือข่าย สนบัสนุนใหมี้การจดั

สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้                       



 
 
 

 

โครงการ   พฒันาระบบการเงิน 
แผนงบประมาณ   สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ เพือ่พฒันาคนใหมี้ความรู้คู่ 
    คุณธรรมและจริยธรรม 
ลกัษณะโครงการ                     ต่อเน่ือง    
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ผูรั้บผดิชอบ      1.   นางสายไหม    จิตรหลงั 
    2.   นางสาวสกุณา  สกุลสนั    
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  2562 –   กนัยายน  2563 
 
1.หลกัการและเหตุผล 
 เพื่อเป็นการพฒันาระบบการด าเนินงานฝ่ายงบประมาณ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการท าให้การ
ด าเนินงาน / โครงการต่างๆ เป็นไปโดยความสะดวก ไม่วา่จะเป็นระบบการจดัท าและเสนอของบประมาณ 
ระบบสารสนเทศภายในฝ่ายงานรวมทั้งส่ิงที่เอ้ือต่อการด าเนินงานต่างๆ ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา 
2. วตัถุประสงค ์
 2.1  เพือ่ให้โรงเรียนบริหารงานดา้นงบประมาณมีความเป็นอิสระโปร่งใสตรวจสอบได ้
              2.2  เพือ่ใหไ้ดผ้ลผลิต ผลลพัธเ์ป็นไปตามขอ้ตกลงการใหบ้ริการ 
  2.3. เพือ่ให้โรงเรียนบริหารจดัการทรัพยากรที่ไดเ้กิดความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ 
 2.4. เพือ่วางแผนปฏิบติัการใชเ้งินของสถานศึกษาไดป้ระโยชน์คุม้ค่าถูกตอ้งทนัเวลา 
 3. เป้าหมาย 
 3.1   ดา้นปริมาณ 
3.1.1   มีการเบิกจ่ายเงินตามแผน 100% 
3.1.2   งานแผนและงบประมาณมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิงานคิดเป็นร้อย 
           ละ  90 
3.1.3  งานแผนและงบประมาณปฏิบติังานเกิดความคล่องตวัอยูใ่นเกณฑดี์ 
 3.2   ดา้นคุณภาพ 
  3.2.1   การบริหารงานการเงินมีหลกัฐานถูกตอ้งเป็นไปตามระเบียบการเงินอยูใ่นระดบัดี 
  3.2.2   งานแผนและงบประมาณปฏิบติังานเกิดความคล่องตวัอยูใ่นเกณฑดี์ 
4. งบประมาณ        -       บาท 
 



 
 
 

 

5. ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ   ตุลาคม  2562 -  กนัยายน  2563  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

6. ขั้นตอนการด าเนินงานและกิจกรรม 
 6.1  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  4.1.1 วางแผนการด าเนินงาน 
  4.1.2 เสนอโครงการ 
  4.1.3 ด าเนินการ 
  4.1.4 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
6.2 กิจกรรมส าคญั 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 จดัซ้ืออุปกรณ์ของงานการเงิน ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 นางสายไหม   จิตรหลงั

นางสาวสกุณา    สกุลสนั  2 ปรับปรุงการด าเนินงานแผนและงบประมาณ ตลอดปีการศึกษา 
 

7. งบประมาณ รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน   -      บาท    จากแผนงานจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายการค่าใชจ่้าย
ดงัน้ี 
 

ที่ รายการ / กิจกรรม / ช้ีแจง 
ในการใชง้บประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 

1 จดัซ้ืออุปกรณ์ของงานการเงิน - - - - 
 รวมทั้งส้ิน - - - - 

8. การประเมินผล 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
ดา้นปริมาณ 

1. มีการเบิกจ่ายเงินตามแผน 
2. งานแผนและงบประมาณมีอุปกรณ์

อ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิงาน 
3. งานแผนและงบประมาณบรรลุผลส าเร็จ 

 
ส ารวจผลการปฏิบตัิงาน 

 
แบบส ารวจ 

ดา้นคุณภาพ 
1. การบริหารงานการเงินมีหลกัฐานถูกตอ้ง
เป็นไปตามระเบียบการเงิน 

 
ส ารวจผลการปฏิบตัิงาน 

 
แบบส ารวจ 



 
 
 

 

2. งานแผนและงบประมาณปฏิบติังานเกิด
ความคล่องตวั 

 
 
9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
 7.1  ระบบการด าเนินงานของการเงินโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
 7.2  ระบบการด าเนินงานของงานการเงินมีความคล่องตวัและใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
 
 
 

ลงช่ือ........................................... 
                   (นางสายไหม    จิตรหลงั) 
                      ผูเ้สนอโครงการ 

 

        ลงช่ือ........................................... 
                      (นายอ านาจ   ฤทธ์ิภกัดี) 
                                                                                           ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                                               ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

โครงการ                       สมัพนัธชุ์มชน 
แผนงบประมาณ        เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                                          
ลกัษณะโครงการ              ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา 
ผูรั้บผดิชอบ      นายนิพนธ ์ ทองปัญจา 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ตุลาคม   2562 –    กนัยายน   2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 การบริหารจดัการสถานศึกษานั้นตอ้งส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ
พฒันาการศึกษาและให้บริการชุมชนและ   จึงเห็นสมควรจดัโครงการสัมพนัธ์และบริการชุมชน เพื่อ
ใหบ้ริการอาคารสถานที่  อุปกรณ์  ครุภณัฑ ์บุคลากร  เพือ่จดักิจกรรมต่างๆของชุมชน และเป็นศูนยก์ลางใน
การพฒันาเยาวชน  และชุมชนร่วมกนัตลอดจนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างของชุมชนและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเพือ่ใหชุ้มชนและโรงเรียนมีความสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั 
 
2.  วตัถุประสงค ์
2.1  เพือ่อ  านวยความสะดวกดา้นอาคารสถานที่แก่ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 
2.2  เพือ่ส่งเสริมความสมัพนัธท์ี่ดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน          
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 ดา้นปริมาณ    
3.1.1  ใหบ้ริการอาคารสถานที่ ครุภณัฑ ์ในการจดักิจกรรมต่างๆ  ร้อยละ 100   
      3.2 ดา้นคุณภาพ   
3.2.1 โรงเรียนใหบ้ริการอาคารสถานที่ ครุภณัฑ ์ที่ใชใ้นการท ากิจกรรมของชุมชนอยูใ่นระดบัดี 
  
4.  งบประมาณ    2,000    บาท   
 
5.  ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ  ตุลาคม 2562  -  กนัยายน  2563  ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 
 



 
 
 

 

6.   ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง 
วางแผนการใหบ้ริการ 
ใหบ้ริการ 
ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานและ
รายงานผล 

ต.ค.62 
ต.ค.62 - ก.ย.63 
ต.ค.62 - ก.ย.63 

ก.ย.63 
 

นายนิพนธ ์ ทองปัญจา 
นายนิพนธ ์ ทองปัญจา 
นายนิพนธ ์ ทองปัญจา 
นายนิพนธ ์ ทองปัญจา 
 

 
7.  งบประมาณ  รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน  2,000   บาท   มีรายการค่าใชจ่้ายดงัน้ี 
 

ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 
ในการใชง้บประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 ซ้ือพวงหรีดและของที่ระลึกต่างๆ 2,000 - - 2,000 - 

รวม 2,000 - - 2,000 - 
 
8.   การประเมินผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดั / ประเมิน เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
เชิงปริมาณ 
ใหบ้ริการอาคารสถานที่ ครุภณัฑ ์
ในการจดักิจกรรมต่างๆ  ร้อยละ 
100   

 
ตรวจบนัทึกการขอใชบ้ริการ 

 
 

 
บนัทึกการขอใชบ้ริการ 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนใหบ้ริการอาคารสถานที่ 
ครุภณัฑ ์ ที่ใชใ้นการท ากิจกรรม
ของชุมชนอยูใ่นระดบัดี 

 
สอบถาม 

 
                แบบสอบถาม 
 

 
 



 
 
 

 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
  9.1 ไดอ้  านวยความสะดวกดา้นอาคารสถานที่แก่ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 

9.2 ไดส่้งเสริมความสมัพนัธท์ี่ดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน                
                 
             
 
 
                                                                                                  ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                                               (  นายนิพนธ ์ ทองปัญจา  ) 
                                                                                                                        ผูเ้สนอโครงการ 
 
                                                                                                ลงช่ือ................................................ 
                                                                                                        (  นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี  ) 
                                                                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                                                     ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

โครงการ                       การจดัท าแผนปฏิบตัิการและเสนอของบประมาณ 
แผนงบประมาณ        เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                                          
ลกัษณะโครงการ              ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา 
ผูรั้บผดิชอบ      นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ตุลาคม   2562 –    กนัยายน   2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 เพือ่เป็นการพฒันาระบบด าเนินงานของฝ่ายแผนและงบประมาณ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการท าให้
การด าเนิน งาน /โครงการต่างๆ เป็นไปโดยความสะดวก ไม่วา่ จะเป็นระบบจดัท าและเสนอของบประมาณ 
ระบบสารสนเทศภายในฝ่ายงานรวมทั้งส่ิงที่เอ้ือต่อการด าเนินงานต่างๆ ใหเ้กิดความคุม้ค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ที่ตอ้งมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา 
 
2.  วตัถุประสงค ์
2.1  เพือ่พฒันาใหร้ะบบการด าเนินงานของฝ่ายแผนและงบประมาณเกิดความคล่องตวัมากขึ้น และมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
2.2  เพือ่ใหโ้รงเรียนมีแผนปฏิบติัราชการที่เป็นกรอบในการด าเนินงานตามโครงการ / งานต่างๆ ใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด          
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 ดา้นปริมาณ    
3.1.1  การด าเนินงานของฝ่ายแผนและงบประมาณประสบผลส าเร็จร้อยละ 80 
3.1.2 สามารถจดัท าแผนปฏิบติัการไดจ้  านวน 5 เล่ม 
      3.2 ดา้นคุณภาพ   
3.2.1 การด าเนินงานของฝ่ายแผนและงบประมาณเกิดความคล่องตวั และมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นอยูใ่น
ระดบัดี 
  
4.  งบประมาณ   6,000      บาท   
 

5.  ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ  ตุลาคม 2562  -  กนัยายน  2563  ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 



 
 
 

 

6.   ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

เสนองานเพือ่อนุมตั ิ
จดักิจกรรม การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ 
จดัท าแผนปฏิบตัิการ 
ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานและ
รายงานผล 

ต.ค.62 
ต.ค. 62  
ต.ค.62 
ก.ย.63 

 
 

นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
นายสวสัด์ิ  สวาหลงั 
 
 

 

7.  งบประมาณ  รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน  6,000  บาท   มีรายการค่าใชจ่้ายดงัน้ี 
 

ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 
ในการใชง้บประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 ประชุมเชิงปฏิบตัิการ การจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพ 

6,000 - 6,000 - - 

รวม 6,000 - 6,000 - - 
8.   การประเมินผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดั / ประเมิน เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
เชิงปริมาณ 
การด าเนินงานของฝ่ายแผนและ
งบประมาณประสบผลส าเร็จ 

 
ส ารวจผลการปฏิบตัิงาน 

 
 

 
แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ 
การด าเนินงานของฝ่ายแผนและ
งบประมาณเกิดความคล่องตวั 
และมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นอยู่
ในระดบัดี 

 
สอบถาม 

 
                แบบประเมิน 
 

 
 



 
 
 

 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
  9.1 ระบบการด าเนินงานของฝ่ายแผนและงบประมาณเกิดความคล่องตวัมากและมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ขึ้น 

9.2 การปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัราชการประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก  าหนด             
                 
             
 
                                                                                                  ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                                               (  นายสวสัด์ิ  สวาหลงั ) 
                                                                                                                        ผูเ้สนอโครงการ 
 
                                                                                                ลงช่ือ................................................ 
                                                                                                        (  นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี  ) 
                                                                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                                                ผูอ้นุมตัิโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

โครงการ                              บริหารพสัดุและสินทรัพย ์
แผนงบประมาณ        เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                                          
ลกัษณะงาน              ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา 
ผูรั้บผดิชอบ       นางสาวรัตนา  มณีโส๊ะ 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ตุลาคม   2562  –    กนัยายน   2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
           งานพสัดุและสินทรัพย ์ มีจุดประสงคเ์พื่อให้หน่วยงานและบุคลากร ผูรั้บผิดชอบ ปฏิบติังานดา้น
งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย ์โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้และเพือ่พฒันาประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุและสินทรัพยใ์หเ้ป็นไปอยา่งมีระบบ 
 การด าเนินการเก่ียวงานพสัดุและสินทรัพย ์จึงตอ้งกระท าดว้ยความรอบคอบ  มีหลกัฐานที่ชดัเจน  
ตรวจสอบได ้ จึงไดจ้ดัโครงการน้ีขึ้นเพื่อให้การด าเนินการเบิกจ่ายวสัดุ ครุภณัฑข์องโรงเรียนที่ใชใ้นการ
สนบัสนุนกิจกรรมตามแผนงานโครงการต่างๆ ใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว  มีการตรวจรับ การจดัซ้ือจดั
จา้ง การลงทะเบียน ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพอนัจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและการพฒันา
โรงเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 
4. วตัถุประสงค ์

4.1 เพือ่อ  านวยความสะดวกในการจดัหาพสัดุ (จดัซ้ือจดัจา้ง)  ตามแผนปฏิบติัการประจ าปีและปฏิทนิ
ปฏิบตัิงาน 

4.2 เพือ่ควบคุมการเบิก-จ่ายพสัดุและจ าหน่ายครุภณัฑข์องโรงเรียน 
4.3 เพือ่บ  ารุงดูแลรักษาครุภณัฑ ์อุปกรณ์ต่างๆใหมี้ประสิทธิภาพต่อการใชง้านดา้นต่างๆ 
4.4 เพือ่ใหก้ารด าเนินการของงานพสัดุมีความรวดเร็วและถูกตอ้งตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่

ดว้ยการพสัดุ 
 

5. เป้าหมาย 
5.1 ดา้นปริมาณ 

5.1.1 จดัหา/จดัซ่อมและดูแลบ ารุงรักษาครุภณัฑ ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมต่อการใช้
งาน ร้อยละ 95    



 
 
 

 

5.2 ดา้นคุณภาพ  
5.2.1   การใหบ้ริการในการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุของโรงเรียนทนัต่อการใชง้านอยูใ่นระดบัดี 

 
4.   งบประมาณ       70,000.00    บาท  
 
5.   ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ    ตุลาคม  2562  -   กนัยายน  2563   ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 
6.   ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมช้ีแจงโครงการ ตุลาคม 2562 คณะกรรมการงานพสัดุ 
2 ด าเนินงานตามโครงการ ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563 คณะกรรมการงานพสัดุ 
 3.1 ส ารวจวสัดุอุปกรณ์ ส่ือ ครุภณัฑ ์

และขออนุมติัซ้ือ และซ่อม วสัดุอุปกรณ์  
ครุภณัฑ ์

ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563 ครูผูรั้บผดิชอบงาน/
โครงการ/กลุ่มสาระ 

 3.2 จดัซ้ือจดัหาวสัดุในโครงการก าหนด
ขั้นตอนปฏิบติังาน 

ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563 นางสาวรัตนา  มณีโส๊ะ 
นางสาวสุจีรัตน์  รักสุโส๊ะ 
นางอรุณี  เตะ๊หมาน 

3 ประเมินผล กนัยายน 2563 นางสาวรัตนา  มณีโส๊ะ 
4 สรุป รายงานผล กนัยายน 2563 นางสาวรัตนา  มณีโส๊ะ 

 

7.  งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน  70,000   บาท  มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 
 

ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 
ในการใช/้งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 
2 
3 
 

จดัซ่อมวสัดุ / ครุภณัฑ ์
จดัซ้ือวสัดุส้ินเปลือง 
ซ่อม บ ารุงรักษา/ จดัซ้ือน ้ ามนั
รถยนตโ์รงเรียน 

5,000.- 
40,000.- 
25,000.- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

5,000.- 
40,000.- 
25,000.- 

- 
- 
- 

รวม 70,000 - - 70,000 - 



 
 
 

 

8.   การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
จดั ซ้ือจดัจา้ง จดัซ่อมและบ ารุงรักษาครุภณัฑ ์
และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 
เชิงคุณภาพ 
การใหบ้ริการในการพสัดุของโรงเรียนทนัต่อ
การใชง้าน 
การเบิกจ่าย การใชพ้สัดุเป็นไปตามระเบียบ
ส านกันายกรัฐมนตรี 
 

 
1. สอบถาม สมัภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ  
 

 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 

 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
9.1 ไดจ้ดัซ่อมครุภณัฑต่์างๆใหอ้ยูใ่นสภาพที่ใชง้านและจดัการเรียนรู้ได ้
9.2 ไดบ้  ารุงดูแลรักษาครุภณัฑ ์อุปกรณ์ต่างๆใหมี้ประสิทธิภาพต่อการใชง้านและจดัการเรียนรู้ 
9.3 ครู-อาจารยแ์ละผูเ้รียนไดรั้บความสะดวกในการใชส่ื้อและอุปกรณ์ในการเรียนรู้ 
9.4 งานพสัดุมีความรวดเร็ว    ถูกตอ้งตามระเบียบวา่ดว้ยการพสัดุ 

 
 
 
                                                                                                      ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                                                  (  นางสาวรัตนา  มณีโส๊ะ  ) 
                                                                                                                           ผูเ้สนอโครงการ 
 
                                                                                                      ลงช่ือ................................................ 
                                                                                                                (  นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี    ) 
                                                                                                    ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                                                         ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 

 



 
 
 

 

โครงการ   พฒันางานธุรการ 
แผนงบประมาณ   เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
ลกัษณะงาน   ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหาร 
                                         สถานศึกษา 
ผูรั้บผดิชอบ   1. นายอาห์หมดั  สาดีน 
    2. นางสาวชนดัตา รักษะโบะ๊ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
งานธุรการขอบข่ายกลุ่มงานบริหารทัว่ไป เป็นงานเก่ียวกบัสารบญัโรงเรียน การลงทะเบียน รับ ตอบโต ้ส่ง
หนังสือราชการ การจดัเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ จดัท า จดัเก็บงานทะเบียนโรงเรียนทุกประเทศให้เป็น
ปัจจุบนั เช่น ทะเบียนนกัเรียน ทะเบียนบุคลากร และทะเบียนโรงเรียน งานน้ีจึงมีความส าคญัต่อการบริหาร
โรงเรียนเป็นอยา่งยิง่ ตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามระเบียบ เป็นปัจจุบนั ทนัตามก าหนดเวลา และตอ้งมีเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยทีี่ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ งานจึงจะบรรลุตามวตัถุประสงค ์
 
2. วตัถุประสงค ์
1. เพือ่ใหส้ถานศึกษาบริหารงานดา้นธุรการใหค้ล่องตวั รวดเร็ว และทนัสถานการณ์ 
2.  เพือ่ใหก้ารเก็บขอ้มูลหลกัฐานทางราชการเป็นไปอยา่งมีระบบ 
3. เพือ่ใหก้าร รับ-ส่ง ขอ้มูลรวมทั้งเผยแพร่ข่าวสาร ทั้งภายในและภายนอกใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
  - มีการเก็บขอ้มูลหลกัฐานครบถว้นสมบูรณ์ ร้อยละ 95 
- มีการสรุปการรับส่งขอ้มูลข่าวสารปีงบประมาณละ 1 คร้ัง     
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 - สามารถใหบ้ริการขอ้มูลขา่วสารทางราชการอยา่งคล่องตวัและเกิดประสิทธิภาพในระดบัดี 
 
4. งบประมาณ 2,000 บาท 
 
5. ระยะเวลา/สถานที่ด  าเนินการ  ตุลาคม 2562 - กนัยายน 2563 



 
 
 

 

6. ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1.1 เสนอโครงการเพือ่ขออนุมติัติดต่อประสานงาน
วทิยากร/เจา้ของภาษา ประชุมและมอบหมาย งาน
รับผดิชอบของบุคลากร 
1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ  
ขั้นด าเนินการ (DO) 
2.1 ก าหนดกิจกรรมและเตรียมเอกสาร 
2.2  ด าเนินการจดักิจกรรมตามวนัเวลาและสถานที่ 
ที่ก  าหนด 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
 ประเมินผลการจดัท าโครงการ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
- จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินการและแนวทางใน
การปรับปรุงพฒันา  

 
ตุลาคม 2562- 
กนัยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 

 
นายอาห์หมดั  สาดีน 
นางสาวชนดัตา รักษะโบะ๊  

 
7. งบประมาณ  
 
               ใชง้บประมาณทั้งส้ิน 2,000 บาท มีรายการค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 
ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจงใน

การใชง้บประมาณ 
งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์
1 
 

ค่าซ่อมปร้ินเตอร์ 
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

2,000 - - - 2,000 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
8. การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ขอ้มูลปีฐาน วธีิการวดั/ 
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

 เชิงปริมาณ 
1. มีการเก็บขอ้มูลหลกัฐานครบถว้น
สมบูรณ์ ร้อยละ 95 
2. มีการสรุปการรับส่งขอ้มูลข่าวสาร
ปีงบประมาณละ 1 คร้ัง 

 
95 
 
 

 
 

 

 
การจดัเก็บเอกสาร 

 
แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ 
1. สามารถใหบ้ริการขอ้มูลขา่วสารทาง
ราชการอยา่งคล่องตวัและเกิด 
ประสิทธิภาพมากขึ้นในระดบัดี 

 
95 

  
การใหบ้ริการ
ขอ้มูลข่าวสาร 

 
แบบประเมิน 

  
9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
1. สถานศึกษามีการบริหารงานดา้นธุรการคล่องตวั รวดเร็ว และทนัสถานการณ์ 
2. การเก็บขอ้มูลหลกัฐานทางราชการเป็นไปอยา่งมีระบบ 
3. การรับ-ส่ง ขอ้มูลรวมทั้งเผยแพร่ข่าวสาร ทั้งภายในและภายนอกใหมี้ประสิทธิภาพ 
 
 

       (ลงช่ือ).......................... ............................  
            (นายอาห์หมดั  สาดีน) 
                 ผูเ้สนอโครงการ          
       
               
 
       (ลงช่ือ)................................................. 
          (นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี) 
       ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                ผูอ้นุมตัิโครงการ 



 
 
 

 

โครงการ                              พฒันาอาคารสถานที ่
แผนงบประมาณ        เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                                          
ลกัษณะงาน              ต่อเน่ือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา 
ผูรั้บผดิชอบ       นายสมศกัด์ิ  ล่าด้ี 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ตุลาคม   2562  –    กนัยายน   2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
        ดว้ยโรงเรียนมุ่งจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐานทางการศึกษาของชาติและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผูป้กครองและชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้กบัชุมชนและสังคม มีการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนไดมี้วิสัยทศัน์เป็นในการพฒันา
ดา้นต่างๆใหเ้ป็นรูปธรรม    ได ้โดยการใชก้ารบริหารจดัการแนวใหม่ที่มุ่งพฒันาโรงเรียนในทุก ๆ ดา้น ทั้ง
ดา้นวชิาการ กระบวนการเรียนรู้ สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมา
ใชใ้นการเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนรู้ และการบริหารจดัการ โดยมุ่งหวงัใหน้กัเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ และ
มีอนาคตที่สดใส สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โครงการพฒันาคุณภาพโรงเรียนในฝันจึงเป็น
โครงการส าคญัในการพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามกระบวนการการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ 
2. วตัถุประสงค ์
2.1 เพือ่ปรับปรุงภูมิทศัน์ของโรงเรียนใหส้วยงามสะอาดปราศจากมลพษิ 
2.2 เพือ่ใชเ้ป็นสถานที่จดักิจกรรมต่าง ๆ และให้บริการแก่หน่วยงาน ชุมชน 
2.3 เพือ่สร้างความสะดวกและปลอดภยัแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
2.4 เพือ่เสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานและความเขม้แขง็ใหก้บัโรงเรียนทั้งดา้นการบริหารจดัการ
และการจดัการเรียนรู้ 
2.5 เพือ่พฒันาและยกระดบัคุณภาพโรงเรียนในฝันใหมี้มาตรฐาน 
               2.6 เพือ่ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน 

 

6. เป้าหมาย 
6.1 ดา้นปริมาณ 

- จดัซ้ือและซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ใหเ้พยีงพอในการใชง้านกบับุคลากรในโรงเรียน 



 
 
 

 

6.2 ดา้นคุณภาพ  
- โรงเรียนมีศกัยภาพในการบริหารจดัการและจดักระบวนการเรียนรู้ 

  - มีภูมิทศัน์/อาคารสถานที่ที่สะอาดสวยงามปราศจากมลพษิเป็นโรงเรียนมีคุณภาพมีบรรยากาศและ    
  สภาพแวดลอ้มที่อบอุ่นปลอดภยั เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 
4.   งบประมาณ     100,000    บาท  
 
5.   ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ    ตุลาคม  2562  -   กนัยายน  2563   ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 
6.   ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
     1 เสนอโครงการ  ต.ค. – พ.ย. 2562 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 
2 ส ารวจพื้นที่และความตอ้งการของ

บุคลากรในโรงเรียน  
พ.ย. 2562 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 

3. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ /ซ่อมแซม 
 ด าเนินงานตามโครงการ 

ธ.ค.2562 – ก.พ. 2563 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 

4.  สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล ก.ย. 2562 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 
 
7.  งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน 100,000    บาท  มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 

 
ที่ 

รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 
ในการใช/้งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 จดัซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ช่าง 10,000   10,000  
2 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และครุภณัฑ ์ 30,000    30,000 
4 ซ่อมแซมอาคารสถานที ่ 60,000    60,000 
รวม 100,000   10,000 90,000 

 
 
 
 



 
 
 

 

8.   การประเมินผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ขอ้ปีฐาน วธีิการวดัผล/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
เชิงปริมาณ 
มีวสัดุอุปกรณ์ให้
เพยีงพอในการใชง้านกบั
บุคลากรในโรงเรียน      
เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนมีศกัยภาพใน
การบริหารจดัการและ
จดักระบวนการเรียนรู้ 
 และมีภูมิทศัน์/อาคาร
สถานที่ที่สะอาดสวยงาม
มีบรรยากาศและสภาพ 
แวดลอ้มที่ดี 

 
 
ร้อยละ 
100 

 
 
ร้อยละ
100 

  
จากสภาพจริง 

 
 
 
 

สอบถามบุคลากร 

 
จากสภาพจริง 

 
 
 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 

 
9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
9.1 โรงเรียนไดรั้บการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
9.2 มีภูมิทศัน์/อาคารสถานที่ที่เอ้ือใหก้บัการเรียนการสอน 
9.3 มีวสัดุอุปกรณ์ให้เพยีงพอในการใชง้านกบับุคลากรในโรงเรียน      

 
ลงช่ือ......................................................... 

                                                                                                                              (นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี) 
                                                                                                                                  ผูเ้สนอโครงการ 

                                                    

                                                                                                           ลงช่ือ.................................................... 

                                                                                                                         ( นายอ านาจ ฤทธ์ิภกัดี )                                                                                                                           

                                                                                                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์                                                                                                                                                                
                                                                                                                                   ผูอ้นุมตัิโครงการ 



 
 
 

 

โครงการ                              ถวายความจงรักภกัดี 
แผนงบประมาณ        เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                                          
ลกัษณะงาน              ใหม่ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา 
ผูรั้บผดิชอบ       นายสมศกัด์ิ  ล่าด้ี 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ตุลาคม   2562  –    กนัยายน   2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
       พระมหากษัตริยท์รงเป็นศูนยร์วมจิตใจของคนทั้งชาติมาตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จ าเป็นตอ้ง
จงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริยน์อกจากน้ีพร้อมใจกนัจดักิจกรรมต่างๆที่เป็นการแสดงความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทั้งน้ีตอ้งประดบัตราสญัลกัษณ์ตามอาคาร
สถานที่ของโรงเรียนเพือ่แสดงความจงรักภกัดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณตามประเพณีใหมี้ความสง่า
งาม สมพระเกียรติตลอดจนประดิษฐานพระฉายาลกัษณ์สมเด็จพระเจา้อยูห่วั พร้อมเคร่ืองสกัการะต่างๆ 
2. วตัถุประสงค ์
     2.1 เพือ่การแสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
     2.2 เพือ่แสดงความจงรักภกัดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
     2.3 เพือ่ความสง่างาม สมพระเกียรติ 
 
3.เป้าหมาย 
     3.1 ดา้นปริมาณ 
         พวงมาลา ธงตราสญัลกัษณ์ ธงชาติ   พระฉายาลกัษณ์สมเด็จพระเจา้อยูห่วัและพระราชินี จ านวน 1ชุด  
     3.2 ดา้นคุณภาพ   
        ความสวยงาม ความสง่างาม สมพระเกียรติอนัแสดงถึงความจงรักภกัดีและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 
 
4.   งบประมาณ    8,000    บาท  
 
5.   ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ    ตุลาคม  2562  -   กนัยายน  2563   ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 



 
 
 

 

6.   ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

     1 เสนอโครงการ  ต.ค. – พ.ย. 2562 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 
2 ส ารวจพื้นที่และความตอ้งการของ

บุคลากร  
พ.ย. 2562 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 

3. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์  
ด าเนินงานตามโครงการ 

ธ.ค.2562 – ก.พ. 2563 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 

4.  สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล ก.ย. 2562 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 
 
7.  งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน 8,000    บาท  มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 

 
ที่ 

รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 
ในการใช/้งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 8,000 - - 8,000 - 
รวม 8,000 - - 8,000 - 

 
8.   การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ขอ้ปีฐาน วธีิการวดัผล/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
เชิงปริมาณ 
ประดบัพวงมาลา ธงตรา
สญัลกัษณ์ ธงชาติ   พระ
ฉายาลกัษณ์สมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัและพระราชินี  
ดา้นคุณภาพ   
ความสวยงาม ความสง่า
งาม สมพระเกียรติอนั
แสดงถึงความจงรักภกัดี 

 
ร้อยละ 
100 

 
 
ร้อยละ
100 

  
จากสภาพจริง 

 
 
 
 

สอบถามบุคลากร 

 
จากสภาพจริง 

 
 
 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 

 
 



 
 
 

 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
9.1 แสดงความจงรักภกัดี ความสง่างามสมพระเกียรติและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบนั

พระมหากษตัริยแ์ละต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
 
 
 
 

ลงช่ือ......................................................... 
                                                                                                                          (นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี) 
                                                                                                                            ผูเ้สนอโครงการ 

                                                                                                       

ลงช่ือ.................................................... 

                                                                                                                           ( นายอ านาจ ฤทธ์ิภกัดี )                                                                                                                      

                                                                                                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

                                                                                                                                 ผูอ้นุมตัิโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

โครงการ                              สืบสานภูมิปัญญาชาวบา้น 
แผนงบประมาณ        เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                                          
ลกัษณะงาน              ใหม่ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ผูรั้บผดิชอบ       นายสมศกัด์ิ  ล่าด้ี 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ตุลาคม   2562  –    กนัยายน   2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
       ภูมิปัญญาชาวบา้นเป็นส่ิงสะทอ้นให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและทอ้งถ่ินต่างๆไดพ้ฒันาและ
สร้างสรรคข์ึ้นเพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการด าเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้ง
ในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกและกระตุน้ให้
นกัเรียนเกิดความตระหนกัรักษท์อ้งถ่ิน มีความต่ืนตวัและเขา้มามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูเผยแพร่และสืบสาน
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
       การเรียนรู้ภูมิปัญญาให้กบันักเรียนเป็นผูสื้บทอด ภูมิปัญญาจากผูรู้้ในชุมชน เพื่อให้สามารถจดั
กระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผล สนับสนุน มีความเข้าใจรากเหง้า มีการศึกษาเรียนรู้วิถีการ
ด ารงชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาพื้นบา้น ที่มีมาชา้นาน บนพื้นฐานของธรรมชาติที่เก่ียวพนัสอดคลอ้งกนักบัวิถี
ชีวติชุมชนควรที่จะไดรั้บการถ่ายทอดรุ่นหลงัสืบไป  
2. วตัถุประสงค ์
     2.1 เพือ่ส่งเสริมสนบัสนุนและอนุรักษภู์มิปัญญาชาวบา้น 
     2.2 เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรียนในชุมชนเกิดความตระหนักและเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
และสืบสานภูมิปัญญา 
     2.3 เพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ความส าคญั รู้จกัวถีิชีวติ รู้ถึงคุณค่าขององคค์วามรู้ในทอ้งถ่ินอนัจะสร้าง
ความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาองคค์วามรู้สืบไป 
 
 
3.เป้าหมาย 
     3.1 ดา้นปริมาณ 
          นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่3 จ านวน 40 คน 
          วทิยากร        จ  านวน   ๒  คน 
     3.2 ดา้นคุณภาพ   



 
 
 

 

           นกัเรียนเกิดจิตส านึก เกิดความตระหนกัและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและ  
           สืบสานภูมิปัญญา 
4.   งบประมาณ    1,500    บาท  
 
5.   ระยะเวลา / สถานที่ด าเนินการ    ตุลาคม  2562  -   กนัยายน  2563   ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 
6.   ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
     1 ประชุมเพือ่เตรียมการจดัการโครงการฯ พ.ย. -ธ.ค.2562 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 
2 ประชาสมัพนัธแ์ละประสานวทิยากร ธ.ค.2562 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 
3. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งกบั

โครงการฯ 
ธ.ค.2562 – ม.ค. 2563 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 

4. ด าเนินการตามก าหนดการโครงการฯ ม.ค.-กพ. 2563  
5.  สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล ก.ย. 2562 นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี 

 
7.  งบประมาณ  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน 1,500    บาท  มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 

 
ที่ 

รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 
ในการใช/้งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

1. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 1,000   1,000  

2. วทิยากร 500 500    
รวม 1,500 500  1,000  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

8.   การประเมินผล 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย ขอ้ปีฐาน วธีิการวดัผล/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

เชิงปริมาณ 
มีนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่3 เขา้ร่วมจ านวน 40 
คน 
ดา้นคุณภาพ   
นกัเรียนเกิดจิตส านึก 
เกิดความตระหนกัและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟูและสืบสานภูมิ
ปัญญา 

 
ร้อยละ 
100 

 
 
ร้อยละ
100 

  
จากสภาพจริง 

 
 
 
 

สอบถามบุคลากร 

 
จากสภาพจริง 

 
 
 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
      9.1 ภูมิปัญญาชาวบา้นไดรั้บการส่งเสริมอนุรักษสู่์คนรุ่นต่อไป 
      9.2 นกัเรียนมีจิตส านึก เกิดความตระหนกั และเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และสืบสาน
ภูมิปัญญา 
      9.3 นกัเรียนไดเ้รียนรู้ความส าคญั รู้จกัวถีิชีวติ รู้ถึงคุณค่าของภูมิปัญญาชาวบา้นในทอ้งถ่ิน องค์
ความรู้ของทอ้งถ่ินสืบไป 
 
 
 

ลงช่ือ......................................................... 
                                                                                                                         (นายสมศกัด์ิ ล่าด้ี) 
                                                                                                                           ผูเ้สนอโครงการ 

                                                                                                      

     ลงช่ือ.................................................... 

                                                                                                                         ( นายอ านาจ ฤทธ์ิภกัดี )                                                                                                                      

                                                                                                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                                                                ผูอ้นุมตัิโครงการ 



 
 
 

 

โครงการ       พฒันางานวชิาการและคุณภาพผูเ้รียน 

แผนงบประมาณ   เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะกิจกรรม                          ต่อเน่ือง    
สนองมาตรฐานการศึกษา             มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
ผูรั้บผดิชอบ            1. นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
                                                        2. นางสาววนิดา  อุ่นนวน 
     3. นายอาห์หมดั  สาดีน 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  2562 – กนัยายน  2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 ดว้ยงานบริหารวชิาการเป็นงานหลกัของโรงเรียนที่ด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนของ
ครูใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อนกัเรียน  จึงจ าเป็นตอ้งใชส่ื้อ  วสัดุ  อุปกรณ์ต่างๆ ในการจดัการเรียนการสอน  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 (ฉบบัปรับปรุง 2545)   
 
2.  วตัถุประสงค ์
 2.1  เพือ่พฒันางานวชิาการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 2.2  เพือ่ใหก้ารจดัการเรียนรู้ของครูมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 2.3  เพือ่ใหมี้วสัดุ  อุปกรณ์ในการจดัการเรียนรู้ที่หลากหลายและเพยีงพอ 
 
3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ   
                        3.1.1  งานบริหารวชิาการไดพ้ฒันาร้อยละ  95 
           3.1.2  ครูผูส้อนมีวสัดุ/อุปกรณ์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย   
                                 มีประสิทธิภาพและเพยีงพอ            
3.2 เชิงคุณภาพ 
                        3.2.1  งานบริหารวชิาการไดพ้ฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี 
 
4.  งบประมาณ      -    บาท 
 
5.  ระยะเวลา/สถานที่ด  าเนินการ     ตุลาคม  2562 - กนัยายน  2563  ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 



 
 
 

 

6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 เสนอโครงการเพือ่พจิารณาอนุมตัิ ตุลาคม  2562 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พฤศจิกายน  2562 คณะกรรมการตามค าสัง่ 
3 ส ารวจ  วสัดุ/อุปกรณ์  ที่จ  าเป็นตอ้งใช ้ พฤศจิกายน  2562   

พฤษภาคม  2563 
ครูผูส้อน 

4 จดัซ้ือ/จดัหา  วสัดุ  อุปกรณ์  เพือ่การ
จดัการเรียนรู้ 

ตลอดปีการศึกษา นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
นางสาวรัตนา  มณีโส๊ะ 

5 สรุปผลการด าเนินงาน กนัยายน  2563 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
 
 
7.  งบประมาณ  รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน   -    บาท   มีรายละเอียดการใชจ่้าย  ดงัน้ี 
ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 

ในการใชง้บประมาณ 
งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

- - - - - - - 

- - - - - - - 

 
8.  การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
เชิงปริมาณ 
1. งานบริหารวชิาการไดพ้ฒันา
ร้อยละ  95    
2. ครูผูส้อนมีวสัดุ/อุปกรณ์ใน
การจดัการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ  และเพยีงพอ 
ร้อยละ  95   

 
-  สอบถาม 
 
-  สอบถาม 

 
-  แบบสอบถาม 
กิจกรรม 
-  แบบสอบถาม 
 

 
 



 
 
 

 

 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

เชิงคุณภาพ 
1. งานบริหารวชิาการไดพ้ฒันา
อยา่งมีประสิทธิภาพอยูใ่น
ระดบัดี 

 
-  ส ารวจความพงึพอใจในการ
บริหารงานวชิาการ 

 
-  แบบประเมินความพงึพอใจ 

 
9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
9.1  งานบริหารวิชาการมีการพฒันาขึ้น 
9.2  ครูมีส่ือ  วสัดุ/อุปกรณ์ในการจดัการเรียนรู้เพยีงพอ 
9.3  การจดัการเรียนรู้ของครูมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
 
 
 
  
                                                                               ลงช่ือ............................................ 
                                                                                         (นางศิริวรรณ    ฤทธ์ิภกัดี) 
                                                                                                  ผูเ้สนอโครงการ 
 
 
                                                                               ลงช่ือ........................................... 
                                                                                          (นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี) 
               ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                               ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

โครงการ       นิเทศภายใน 
แผนงบประมาณ   เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะกิจกรรม                          ต่อเน่ือง    
สนองมาตรฐานการศึกษา             มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
ผูรั้บผดิชอบ           นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  2562 – กนัยายน  2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคลอ้งกับพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ
เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษานั้น  ภารกิจหลกัของโรงเรียน  คือ  การจดักระบวนการเรียนการสอน
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศกัยภาพ  เป็นการเรียนรู้ตามความตอ้งการ  ตามความสนใจของผูเ้รียน  
และเรียนรู้อยา่งมีความสุข  กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั  โดยครูตอ้งปรับการเรียน
เปล่ียนการสอน  ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวจะส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไวน้ั้น  โรงเรียนตอ้งมีกระบวนการ
นิเทศ  ติดตามอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
 

2.  วตัถุประสงค ์
 2.1  เพือ่ส่งเสริมใหค้รูพฒันาการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เตม็ตามศกัยภาพ   
และยดึหลกัการวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง 
 2.2  เพือ่ปรับเปล่ียนวิธีการสอนของครูใหท้นัสมยั  นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
 2.3  เพือ่นิเทศ  ติดตาม  และพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เขา้สู่มาตรฐานตามที่ก  าหนด 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ   
                        3.1.1  พฒันาครูผูส้อนในดา้นการจดัการเรียนรู้  ร้อยละ 100 
3.2 เชิงคุณภาพ 
                        3.2.1  ครูผูส้อนทุกคนไดรั้บการพฒันาและจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี 
4.  งบประมาณ      -    บาท 
 
5.  ระยะเวลา/สถานที่ด  าเนินการ     ตุลาคม  2562 - กนัยายน  2563  ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 
 



 
 
 

 

6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 เสนอโครงการเพือ่พจิารณาอนุมตัิ ตุลาคม  2562 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 

2 ประชุมช้ีแจงผูเ้ก่ียวขอ้ง พฤศจิกายน  2562 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
3 ด าเนินกิจกรรม 

- ตรวจเยีย่มชั้นเรียน 
- พบปะซกัถามปัญหาในการจดัการ
เรียนรู้  และท างานพเิศษ 
- นิเทศติดตามภายในกลุ่มสาระ   
และต่างกลุ่มสาระ  อยา่งนอ้ยเดือนละ   
1  คร้ัง 

ตลอดปีการศึกษา - หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ 
- หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4 สรุปผลการด าเนินงาน กนัยายน  2563 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
 
7.  งบประมาณ  รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน   -   บาท   มีรายละเอียดการใชจ่้าย  ดงัน้ี 
ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 

ในการใชง้บประมาณ 
งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

- - - - - - - 
- - -      - - - - 

 
8.  การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
เชิงปริมาณ 
1.พฒันาครูผูส้อนในดา้นการ
จดัการเรียนรู้  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูผูส้อนทุกคนไดรั้บการ
พฒันาอยูใ่นระดบัดี 

 
-  ตรวจเยีย่มชั้นเรียน 
-  สอบถาม  นิเทศ 
 
-  ตรวจเยีย่มชั้นเรียน 
-  สอบถาม  นิเทศ 

 
-  แบบบนัทึกการเยีย่มชั้นเรียน 
-  แบบบนัทึกการนิเทศ 
 
-  แบบบนัทึกการเยีย่มชั้นเรียน 
-  แบบบนัทึกการนิเท 

 
 



 
 
 

 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
9.1  ครูไดรั้บการพฒันาในดา้นต่างๆ และสามารถน ามาใชใ้นดา้นการเรียนการสอนอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
 
 
 
  
                                                                               ลงช่ือ............................................ 
                                                                                         (นางศิริวรรณ    ฤทธ์ิภกัดี) 
                                                                                                  ผูเ้สนอโครงการ 
 
 
                                                                               ลงช่ือ........................................... 
                                                                                          (นายอ านาจ ฤทธ์ิภกัดี) 
               ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                               ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

โครงการ   การจดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงบประมาณ   เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลกัษณะกิจกรรม                          ต่อเน่ือง    
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหาร 
                                                      สถานศึกษา 
ผูรั้บผดิชอบ   นางสาวนุสรา  ดลระหมาน, นางสาววนิดา  อุ่นนวน 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดมี้การปฏิรูประบบประเมิน และประกนัคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุง
มาตรฐานและตวัช้ีวดัใหมี้จ านวนนอ้ยลง กระชบั และสะทอ้นถึงคุณภาพการศึกษา ไม่ยุง่ยาก สร้างมาตรฐาน
ระบบการประเมินที่ลดการจดัท าเอกสารที่ใชใ้นการประเมิน เน้นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพตามบริบทของ
สถานศึกษา และเม่ือวนัที่ 11 ตุลาคม 2559 กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช้
มาตรฐานการศึกษาเพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา จ านวน 4 มาตรฐานไดแ้ก่ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผูเ้รียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล รวมทั้งใหจ้ดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ตามกรอบ
มาตรฐานใหม่ทั้งน้ีสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมมาตรฐาน ประเด็นการพิจารณาตามบริบทของสถานศึกษา
ไดต้ามความเหมาะสม 

 จากการด าเนินงานที่ผา่นมาพบวา่สถานศึกษาเอกชนจ านวนมากยงัไม่มีความชดัเจนในการจดัท ารายงาน
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวการประกันคุณภาพแนวใหม่ดังกล่าว ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตระหนักและเห็นความส าคญัของรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา หรืออาจเรียกวา่รายงานการประเมินตนเอง หรือรายงานประจ าปี เป็นตน้แต่ทั้งน้ีรายงาน
ดังกล่าวมีจุดมุ่งหมาย เน้ือหาสาระ เป้าหมายและองค์ประกอบของรายงานไม่แตกต่างกัน คือ เป็นการ
รายงานผลการด าเนินงานจากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานเพื่อการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่สะทอ้นภาพความส าเร็จของการด าเนินงานตามบริบทของสถานศึกษาใน
รอบปีการศึกษาที่ผา่นมา การจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามีประโยชน์ ดงัน้ี 

1. สถานศึกษามีฐานขอ้มูลการด าเนินงานปรับปรุง และพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาในปีถดัไป 



 
 
 

 

2. สถานศึกษามีขอ้มูลสารสนเทศเชิงประจกัษท์ี่ช่วยกระตุน้ใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา ครู และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งใหค้วามส าคญัและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปฏิบติังานตามเป้าหมายที่ก  าหนดไวร่้วมกนั 

3. สถานศึกษามีขอ้มูลสารสนเทศเชิงประจกัษ์เพื่อประกันคุณภาพการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาแก่พอ่ แม่ ผูป้กครอง และชุมชน 

4. พ่อแม่ ผูป้กครองตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายได้รับทราบผลการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาในแต่ละมาตรฐาน และทราบส่วนที่เป็นจุดเด่น จุดควรพฒันา แนวทางการพฒันา เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือสนบัสนุนสถานศึกษาอยา่งเหมาะสม 

5. หน่วยงานตน้สังกดั หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ก  ากับดูแลสถานศึกษามีฐานขอ้มูลในการ
ก าหนดนโยบาย ช่วยเหลือ และแนะน าการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 

6. สถานศึกษาใชร้ายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารายงานผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาต่อหน่วยงานตน้สงักดัหรือหน่วยงานที่มีหนา้ที่ก  ากบัดูแลสถานศึกษา และใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อ
การประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) 
 
 โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์  เป็นสถานศึกษาที่จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พทุธศกัราช  ๒๕๖๐  ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงฉบบัน้ี  เพราะตอ้งรับการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยตน้สงักดัและการประเมินคุณภาพภายนอกโดย  สมศ.  ตามที่กฎหมายไดก้ าหนดไว ้  โรงเรียนจึง
ตอ้งพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในขึ้นมาตามกรอบของกระทรวง  เพือ่เป็นการพฒันาระบบการบริหาร
จดัการศึกษาและเป็นการสร้างความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา  และมีเป้าหมายให้โรงเรียน
สามารถผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามให้ไดใ้นที่สุด  คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในจึง
ได้จดัท าโครงการน้ีขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  โดยก าหนดให้มีการ
วางแผน  ด าเนินงาน  ประเมินผล  และปรับปรุงแกไ้ข  ให้กระบวนการท างานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
เป็นระบบ  มีมาตรฐาน  และสามารถผดุงรักษาคุณภาพการท างานไวไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงจะเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
พทุธศกัราช  ๒๕๔๒  (แกไ้ขเพิม่เติม  พ.ศ.  ๒๕๔๕)  ในที่สุด 
 
2. วตัถุประสงค ์
1.   เพือ่พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน 
2.   เพือ่ใหก้ารบริหารและจดัการภายในโรงเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  สอดคลอ้งกบับริบทของ
ชุมชนและสงัคม 



 
 
 

 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
  -  มีการประเมินการด าเนินงานปีละ 2  คร้ัง 
   - สถานศึกษามีการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
              - การจดัการและการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น 
- โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
 
4. งบประมาณ 6,000  บาท 
5. ระยะเวลา/สถานที่ด  าเนินการ  
 ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563 
6. ขั้นตอนการด าเนินงาน  



 
 
 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมงาน PLAN) 
1. .1  เสนอโครงการเพือ่ขออนุมติัติดต่อประสานงาน
วทิยากร/เจา้ของภาษา ประชุมและมอบหมาย งานรับผดิชอบ
ของบุคลากร 
1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ  
ขั้นด าเนินการ  (DO) 
2.1 ก าหนดกิจกรรมและเตรียมเอกสาร 
2.2  ด าเนินการจดักิจกรรมตามวนัเวลาและสถานที่ 
ที่ก  าหนด 
- จดัท าเอกสารความรู้ 
- จดัท าเอกสารเคร่ืองมือการประกนัคุณภาพภายใน 
- จดัท ารายงานการด าเนินงาน 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
 ประเมินผลการจดัท าโครงการ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
- จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินการและแนวทางในการ
ปรับปรุงพฒันา  
 

 
ตุลาคม 2562 - 
กนัยายน 2563 
 
 
 
 
 
 

 

 
นางสาวนุสรา     ดลระหมาน, 
นางสาววนิดา  อุ่นนวน 

 

7. งบประมาณ ใชง้บประมาณทั้งส้ิน  6,000  บาท  มีรายการค่าใชจ่้ายดงัน้ี 
ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจงในการ

ใชง้บประมาณ 
งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์
1 
 

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบติัการ
จดัท ามาตรฐานการศึกษาเพือ่
การประกนัคุณภาพของ
สถานศึกษา 

6,000 - - 6,000 - 

รวม 6,000 - - 6,000 - 
 
 



 
 
 

 

8. การประเมินผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ เป้าหมาย วธีิการวดั   / ประเมิน เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 
 เชิงปริมาณ 
1.  มีการประเมินการด าเนินงานปีละ 2  
คร้ัง 
2. สถานศึกษามีการจดัท ารายงานการ
ประเมินตนเอง                                                         

 
80 
 
 

 
1.ประเมินการท างานของ
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตาม
สภาพจริง 
2. ประเมินเอกสาร
หลกัฐานที่จดัท  าขึ้น 
3. สงัเกตสภาพจริงที่เป็น
ผลมาจากการพฒันา
ระบบประกนัคุณภาพ
ภายใน 

 
แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ 
1. การจดัการและการบริหารโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น 
2. โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 

 
95 

 
1.ประเมินการท างานของ
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตาม
สภาพจริง 
2. ประเมินเอกสาร
หลกัฐานที่จดัท  าขึ้น 
3. สงัเกตสภาพจริงที่เป็น
ผลมาจากการพฒันา
ระบบประกนัคุณภาพ

ภายใน 

 
แบบประเมิน 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
1.โรงเรียนมีการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
2. การบริหารและจดัการภายในโรงเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  สอดคลอ้งกบับริบทของชุมชนและ
สงัคม 
 
 
 



 
 
 

 

       (ลงช่ือ).......................... ............................  
        ( นางสาวนุสรา  ดลระหมาน ) 
                 ผูเ้สนอโครงการ                              
 
 
       (ลงช่ือ)................................................. 
        ( นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี ) 
       ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
              ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

โครงการ                  พฒันางานGPA& PR  และโปรแกรม  Student   
แผนงบประมาณ                 เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
ลกัษณะกิจกรรม                           ต่อเน่ือง     
สนองมาตรฐานการศึกษา             มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน 
ผูรั้บผดิชอบ          1. นางสาววนิดา  อุ่นนวน 
    2. นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  2562 – กนัยายน  2563 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 งานทะเบียนเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการงานของโรงเรียนที่ตอ้งรับผิดชอบเก่ียวกบัการออก
เอกสารหลกัฐานต่างๆ ของนกัเรียนที่ก  าลงัศึกษาอยูแ่ละที่จบการศึกษาไปแลว้ อีกทั้งยงัด าเนินงานเร่ือง การ
จดัท าขอ้มูลสารสนเทศในโปรแกรม Secondary  การส่งขอ้มูล GPA และ PR ของโรงเรียนการดูแลการส่ง
คะแนนผลการเรียนของผูส้อน การบนัทึกผลการเรียนลงในโปรแกรม BookMark  และโปรแกรม Secondary  
การพฒันาจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับการด าเนินงานอย่างมีระบบ มี
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ทนัสมยัมีความสะดวกในการคน้หาเอกสารและสามารถปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งตาม
หลกัเกณฑข์องทางราชการ 
 การจดัท ารายงานขอ้มูลนักเรียน  และผลการเรียนของนักเรียนมีความส าคญัต่อการศึกษาต่อใน
ระดบัที่สูงขึ้นไป  ตลอดจนสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวมาพฒันาการจดัการเรียนการสอน เพือ่มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น   
 การจดัท างานทะเบียนนกัเรียน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ พฒันางานทะเบียน
สู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความส าคญัต่อสถานศึกษาอยา่งมาก หมายถึงขอ้มูลประวติัของนกัเรียนทั้ง
โรงเรียนซ่ึงสามารถใชต้รวจสอบขอ้มูลดา้นต่างๆ  รวมถึงเอกสารหลกัฐานการศึกษาที่ส าคญั ที่จดัขึ้นเพื่อ
ประกอบการปฏิบติังานดา้นการประเมินผลการเรียนซ่ึงจะตอ้งบนัทึกขอ้มูลการพฒันาดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียน
ไว ้แล้วน าข้อมูลมาเก็บเป็นหลักฐานและใช้ในการตรวจสอบ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อฝ่ายต่าง ๆ 
หน่วยงานอ่ืนที่ตอ้งการขอ้มูลผลการศึกษาของผูเ้รียนในสถานศึกษา 
 ดงันั้นโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ ตระหนกัถึงการพฒันาระบบงานทะเบียน งานวดัผลประเมินผล
จึงจดัท าโครงการพฒันางานGPA& PR  และโปรแกรม  Secondaryขึ้น เพื่อจะไดมี้เอกสารที่มีคุณภาพและ
สามารถจดัเก็บอยา่งเป็นระบบต่อไป 
 

2.  วตัถุประสงค ์
 2.1  เพือ่ใหก้ารจดัท าขอ้มูลนกัเรียนเป็นปัจจุบนั  และมีความถูกตอ้ง 



 
 
 

 

 2.2  เพือ่ใหก้ารจดัท ารายงานผลการเรียนของนกัเรียนเป็นปัจจุบนั  และมีความถูกตอ้ง 
 2.3  เพือ่ใหมี้การวดั-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบนั 
 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ   
 3.1.1   มีขอ้มูลนกัเรียนและผลการเรียนครบทุกคนทุกระดบัชั้น   
                         และมีความถูกตอ้ง  คิดเป็นร้อยละ  100 
3.2  เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  ขอ้มูลนกัเรียนทุกคนมีความถูกตอ้ง  และส่งขอ้มูลนกัเรียนทนัตามเวลา 
                        ที่ก  าหนด(10  มิถุนายน  และ15  พฤศจิกายน) 
3.2.2  ขอ้มูลผลการเรียนของนกัเรียนชั้น ม.6  มีความถูกตอ้งและส่งทนัตาม 
          แผนปฏิบตัิการ  GPA& PR  ปีการศึกษา  2562 - 2563  มีผลการ 
          ปฏิบตัิงาน GPA& PR  อยูใ่นระดบัดีมาก  และนกัเรียน  ครู   
          มีความพงึพอใจในการรับบริการอยูใ่นระดบัดี 
 

4.  งบประมาณ    -    บาท 
 

5.  ระยะเวลา/สถานที่ด  าเนินการ     ตุลาคม  2562 – กนัยายน  2563  ณ  โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 

6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันางาน 

GPA& PR  และโปรแกรม  Student   
ตุลาคม  2562 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 

นางสาววนิดา  อุ่นนวน 
2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

GPA& PR  และโปรแกรม  Student   
พฤศจิกายน  2562 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 

 
3 ผูรั้บผดิชอบงาน  GPA& PR  กรอก

ขอ้มูลนกัเรียน  ลงทะเบียนเรียนให้
นกัเรียนและครูทุกคน  

พฤศจิกายน  2562 – 
มิถุนายน  2562 

นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
นางสาววนิดา  อุ่นนวน 

4 ครูผูส้อนทุกคนกรอกคะแนนลง 
บุค๊มาร์ค  และส่งขอ้มูลใหเ้จา้หนา้ที่ 
GPA& PR   

ตุลาคม  2562 
กุมภาพนัธ ์ 2563
มีนาคม    2563 

ครูผูส้อนทุกคน 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
5 เจา้หนา้ที่ GPA& PR   ส่งขอ้มูลลง

โปรแกรม Student 
มีนาคม    2563 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 

นางสาววนิดา  อุ่นนวน 
6 ครูผูส้อนส่งบุค๊มาร์ค  ที่เจา้หนา้ที่  

GPA& PR    
มีนาคม    2563 ครูผูส้อนทุกคน 

7 เจา้หนา้ที่ GPA& PR   แจง้ผลการเรียน
นกัเรียน และใหป้พ.6  นกัเรียนทุกคน 

มีนาคม    2563 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
นางสาววนิดา  อุ่นนวน 

8 เจา้หนา้ที่ GPA& PR   หลอมรวม
ขอ้มูลนกัเรียน  ครู  ส่งสพม.เขต16 
(เกรด  5  ภาคเรียน  และเกรด 6  
ภาคเรียน) 

มีนาคม    2563 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
นางสาววนิดา  อุ่นนวน 

9 เจา้หนา้ที่ GPA& PR   ใหบ้ริการ
หลกัฐานต่างๆ  แก่นกัเรียน  ครู  
ส าหรับสมคัรสอบ   และประกอบการ
ท างานต่างๆที่เก่ียวขอ้ง 

ตลอดปีการศึกษา นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
นางสาววนิดา  อุ่นนวน 

10 ประเมินความพงึพอใจของนกัเรียน  
ครู  ที่มารับบริการ 

กนัยายน   2563 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
นางสาววนิดา  อุ่นนวน 

11 สรุป  และรายงานผลการด าเนินงาน กนัยายน   2563 นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภกัดี 
นางสาววนิดา  อุ่นนวน 

 

7.  งบประมาณ    ใชง้บประมาณทั้งส้ิน   -     บาท   มีรายการค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 
ที่ รายการ/กิจกรรม/ค  าช้ีแจง 

ในการใชง้บประมาณ 
งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ ์

- - - - - - - 

- - - - - - - 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  การประเมินผล 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดั 

เชิงปริมาณ 
     1.  มีขอ้มูลนกัเรียนและผล 
การเรียนของนกัเรียนครบทุกคน   
ทุกระดบัชั้น  คิดเป็นร้อยละ 100  
เชิงคุณภาพ 
      1.  ขอ้มูลนกัเรียนและผลการ
เรียนของนกัเรียนมีความถูกตอ้ง 
ส่งทนัตามแผนปฏิบติัการ   
GPA& PR  ปีการศึกษา  2562-
2563 
      2. มีผลการปฏิบตัิงานGPA& 
PR  อยูใ่นระดบัดีมาก และ
นกัเรียน  ครู  มีความพงึพอใจ 
ในการรับบริการอยูใ่นระดบัดี 

 
-  ตรวจสอบจากโปรแกรม 
 
 
 
-  ตรวจสอบการส่งขอ้มูล 
GPA& PR  ปีการศึกษา 2562-
2563 
 
 
-  สรุปแบบประเมินความ 
พงึพอใจของผูรั้บบริการ 
 
 

 
-  ฐานโปรแกรม Student 
 
 
 
-  แบบรายงานการส่งขอ้มูล 
GPA& PR  ปีการศึกษา 2556-2557 
-  รายงานสรุปการด าเนินการ
ปฏิบตัิงาน  GPA& PR   
 
-  แบบประเมินความพงึพอใจ 
 
 

 
 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
 9.1  มีการรายงานขอ้มูลนกัเรียน  และGPA& PR  ปีการศึกษา 2562-2563 ทนัตามเวลา 
ในแผนปฏิบตัิการGPA& PR  ปีการศึกษา 2562-2563 ขอ้มูลที่ส่งมีความถูกตอ้ง  และโรงเรียนไดรั้บจดัสรร
งบประมาณตามเวลาที่ก  าหนด 
  
 
 
 
 



 
 
 

 

 
                                                                               ลงช่ือ............................................ 
                                                                                         (นางสาววนิดา  อุ่นนวน) 
                                                                                                 ผูเ้สนอโครงการ 
 
 
                                                                               ลงช่ือ........................................... 
                                                                                          (นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี) 
              ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
                                                                                              ผูอ้นุมตัิโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

ค าสัง่โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

ที่             /  ๒๕๖๒ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการ จดัท าแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

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

    เพื่อให้การจดัท าแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีของโรงเรียนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงแต่งตั้ง

คณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบตัิการ ประจ างบประมาณ ๒๕๖๓ ดงัน้ี 

๑.  คณะกรรมการวางแผนงานโรงเรียน  มีหน้าที่ ศึกษาสภาพปัญหาต่างๆ พิจารณางาน / โครงการ ให้

สอดคล้องกับธรรมนูญของโรงเรียน กลยุทธ์การพฒันาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต ๑๖ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาและการจดัสรรงบประมาณในการ

จดัท าแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดงัน้ี 

 ๑. นายอ านาจ    ฤทธ์ิภกัดี    ประธานกรรมการ 

 ๒. นายสมศกัด์ิ                 ล่าด้ี     กรรมการ  

      ๓. นางสายไหม     จิตรหลงั    กรรมการ 

      ๔. นางศิริวรรณ    ฤทธ์ิภกัดี    กรรมการ 

     ๕. นายสวสัด์ิ     สวาหลงั    กรรมการ และเลขานุการ     
       

๒.  คณะกรรมการด าเนินการและพิจารณา งาน / โครงการ  มีหนา้ที่ จดัพมิพโ์ครงการประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ พจิารณา งาน / โครงการ ที่เสนอเพือ่อนุมตัิและจดัสรรงบประมาณ ดงัน้ี 

๑. นายอ านาจ    ฤทธ์ิภกัดี    ประธานกรรมการ 

             ๒.นางสายไหม    จิตรหลงั    กรรมการ 

     ๓. นายศิริวรรณ    ฤทธ์ิภกัดี    กรรมการ 

      ๔. นายนิพนธ ์   ทองปัญจา    กรรมการ 

๕. นายพยงุศกัด์ิ   หนูดว้ง     กรรมการ 

๖. นางสาวกอรียะ๊   สมยัอยู ่     กรรมการ 

 
 



 
 
 

 

๗. นางสาวรัตนา   มณีโส๊ะ     กรรมการ 

๘. นางสาวนุสรา             ดลระหมาน    กรรมการ 

 ๙. นางนงนุช     ยงัปากน ้ า    กรรมการ 

 ๑๐. นางวนิดา     พรหมจนัทร์    กรรมการ 

 ๑๑. นางอมัพวาณี    แดงนุย้     กรรมการ 

๑๒. นายซอบีรี    อาลี     กรรมการ 

๑๓. วา่ที่ ร.ต. ถิรวฒัน์   ชุมละออง    กรรมการ 

๑๔. นายสมศกัด์ิ   ล่าด้ี     กรรมการ 

๑๕. นางสาวมนจิรา   หวนัสู     กรรมการ 

 ๑๖. นางสาวสุจีรัตน์         ระสุโส๊ะ    กรรมการ 

๑๗. นางสาวอสันา โสยดี     กรรมการ 

๑๘. นางสาวสกุณา สกุลสนั     กรรมการ 

 ๑๙. นางอรุณี  เตะ๊หมาน    กรรมการ 

๒๐. นางสาววนิดา อุ่นนวน     กรรมการ 

๒๑. นายอาห์หมดั       สาดีน     กรรมการ 

            ๒๒. นายสวสัด์ิ    สวาหลงั    กรรมการและเลขานุการ 
 

๓. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล  มีหนา้ที่ รวบรวมขอ้มูล / โครงการเพือ่จดัพมิพ ์ตรวจทานความเรียบร้อย

และเขา้เล่ม ดงัน้ี 

๑. นางสายไหม  จิตรหลงั     ประธานกรรมการ 

 ๒. นางศิริวรรณ   ฤทธ์ิภกัดี    กรรมการ 

 ๓. นางสาวนุสรา  ดลระหมาน    กรรมการ 

  ๔. นายสวสัด์ิ  สวาหลงั     กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 



 
 
 

 

ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการที่ไดรั้บการแต่งตั้งตามค าสั่งฉบบัน้ี ปฏิบติัหน้าที่ที่ไดรั้บมอบหมายอย่างเต็ม

ก าลงัความสามารถโดยเคร่งครัด เพือ่ความเรียบร้อยเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 
 

  สัง่   ณ  วนัที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒          

         

 

          ( นายอ านาจ  ฤทธ์ิภกัดี ) 

              ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

การให้ความความเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2563 

โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
.................................................................................................................................. 

 ตามมติการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์                
คร้ังที่…………………เม่ือวนัที่....................................  ไดพ้ิจารณาแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ 
2562 ของโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 

เงินคงเหลือจากปีงบประมาณ 2562 ยกมา (30 ก.ย. 62) 
- บกศ.      18,540.00 บาท 

เงินที่คาดวา่จะไดรั้บในปีงบประมาณ 2563 
- บกศ.      366,400.00 บาท 

รวมเป็นเงินยอด บกศ.      384,940.00 บาท 
เงินอุดหนุนคงเหลือจากปีงบประมาณ 2563 ยกมา (30 ก.ย. 62) 

- อุดหนุน      0.00  บาท……… 
เงินที่คาดวา่จะไดรั้บในปีงบประมาณ 2563 

- อุดหนุน      1,064,700.00 บาท……… 
+ รวมเป็นเงินยอดอุดหนุน     1,064,700.00 บาท 
หกัเงินค่าสาธารณูปโภค      150,000.00 บาท 
คงเหลือ        914,700 .00 บาท 
โดยแบ่งตามสดัส่วน 
 ก งานวชิาการและงานบริหาร ร้อยละ 90  เป็นเงิน 823,230.00 บาท 
 ข ส ารองจ่าย   ร้อยละ 10  เป็นเงิน   91,470.00 บาท 
    รวม    914,700 .00 บาท 
เงินที่น าไปจดัสรรตามงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 ไดจ้าก ก    
เป็นเงินทั้งส้ิน       823,230.00 บาท 
             

            ลงช่ือ................................................... 
                     (นายสุทรรศน์ จุนณศกัด์ิศรี) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 


