


 

 

ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”   ตั้งอยูเลขท่ี   156  หมูที่   1   ถนน สิงห์บุรี-   
สุพรรณบุรี  ต าบลจักรสีห์    อ าเภอเมืองสิงห์บุรี    จังหวัดสิงห์บุรี  รหัสไปรษณีย์ 16000  สังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
โทรศัพท์ 036-813455    website http://www.singhapahu.ac.th  เปิดสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
1   ถึงระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา ตั้งอยูเลขที่  156 หมู 1  ถนนสิงห์บุรี - สุพรรณบุรี ต าบลจักรสีห์  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สิงห์บุรีไดประกาศตั้งใน ปีการศึกษา 2518 โดยอาศัยอาคารโรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร             
มีพระครูประสานนวกิจ  เจาอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารและคณะเป็นผูริเริ่มกอตั้งโรงเรียนเริ่มเปิดสอน
ครั้งแรกในวันที่  2  มิถุนายน  2518  มี นายมนตรี  ภูยาธร  ด ารงต าแหนงอาจารย์ใหญ มีนักเรียน  74  คน  
ครู  4  คน  โดยกรมสามัญศึกษา อนุมัติใหเปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  2  หอง ไดอาศัย
หองเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  ซึ่งสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัด   ที่อยูในวัด
พระนอนจักสีห์วรวิหาร  เป็นเวลา  5  ปี 

ตอมา ทานพระครูประสานนวกิจ และทานก านันจ าเนียร ทองรักษ์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติพรอม
ดวยคณะกรรมการวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารมีความตองการที่จะใหมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ถาวร
มั่นคง  ในเขตชุมชนต าบลจักรสีห์  จึงไดรวบรวมเงินจากผูใจบุญ  จัดซื้อที่ดินแหงใหม  ตั้งอยูริมถนนสาย
สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี อยูหางจากวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  ประมาณ  1  กิโลเมตร  มีเนื้อที่  50  ไร  1  
งาน ราคา  275,000 บาท  โรงเรียนไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา 3,604,000 บาท 
สรางอาคารเรียนถาวรแบบ 318 ค. จ านวน 1  หลัง  กอสรางบนที่ดินแหงใหมของโรงเรียน สรางเสร็จเมื่อ
วันที่ 10  มกราคม 2523 โรงเรียนไดยายมาเรียน  ณ  ที่แหงใหมเมื่อปีการศึกษา 2523  ตั้งแต  ปีการศึกษา 
2522  เป็นตนมา   

ปัจจุบันโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  จัดการเรียนตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลาย เป็นการเปิดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน  
นับตั้งแตเริ่มกอตั้งโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  มีผูบริหารโรงเรียน 9  
คน ไดแก 

1.  นายมนตรี ภูยาธร   พ.ศ. 2518 - 2526 
2.  นายละเอียด กันทริกา  พ.ศ. 2527 - 2534 
3.  นางบังอร ชุณหเสวี  พ.ศ. 2534 - 2536 
4.  นายประกอบ แสงสุวรรณ  พ.ศ. 2536 - 2539 



 

 

5.  นายประโยชน์ หิรัญภัทร์  พ.ศ. 2539 - 2543 
6.  นายปราโมทย์ วุฒิวิชญานันต ์  พ.ศ. 2543 - 2544 
7.  นายสุเทพ นาคสิงห์   พ.ศ. 2544 - 2552 
8.  นายวิทยา สีหบุตร   พ.ศ. 2553 – 2557 
9.  นายประกิจ คุณโฑ   พ.ศ. 2557 – 2559 
10.นายวิชาญ       การะเกตุ  พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 
 

2. คติพจน์  ปรัชญา สี สัญลักษณ์ ของโรงเรียน 
คติพจน์                   “นต.ถิ  ปญ.ญา  สมา  อาภา”      แสงสวางเสมอดวยปัญญาไมมี 

    อัตลักษณ์      เรียนดี มีวินัย ใฝุเรียนรู 
    เอกลักษณ์   โรงเรียนวิถีพุทธ 
    สีประจ าโรงเรียน     ฟูา  ชมพู 
    สัญลักษณ์ของโรงเรียน   สิงห์คูชูคบเพลิง 
 
 
 
 
 
      

 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ตนสน 
     ดอกไม้ประจ าโรงเรียน   ดอกชวนชม 
 

2.1 ข้อมูลนักเรียน 
ตารางท่ี 1  แสดงขอมูลจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 29 42 71 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 36 29 65 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 37 34 71 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 22 31 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 21 39 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 28 39 

รวม 140 176 316 
                              

      ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 



 

 

2.2 ข้อมูลครูและบุคลากร 
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร  ครู และบุคลากร  มีดังนี้ 
1) ผูบริหาร    นายวิชาญ  การะเกตุ      
2) ครูผูสอน  จ านวน    18   คน  
3) ครูอัตราจาง   จ านวน     3  คน  
4) ธุรการ  จ านวน     1  คน           
5)   ลูกจางประจ า  จ านวน     1  คน 

          6)   ลูกจางชั่วคราว  จ านวน     2  คน 
 

ตารางท่ี 2 แสดงขอมูลขาราชการครูจ าแนกตามสายงาน เพศ ระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ที ่
ฝ่าย/กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/งาน 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชา
ย 

หญิ
ง 

รว
ม 

1 ผูบริหาร - - - 1 - 1 - - - 1 - 1 
2 ภาษาไทย - - - - - - - 1 1 - 1 1 
3 คณิตศาสตร์ - - - - - - - 2 2 - 2 2 
4 วิทยาศาสตร์ - - - 2 2 4 1 - 1 3 2 5 
5 สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
- - - - 1 1 - - - - 1 1 

6 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

- - - - - - 1 - 1 1 - 1 

7 ศิลปะ - - - 1 - 1 - 2 2 1 2 3 
8 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
- - - - 1 1 2 - 2 2 1 3 

9 ภาษาตางประเทศ - - - - - - - 1 1 - 1 1 
10 กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 
- - - - 1 1 - - - - 1 1 

รวม - - - 4 5 9 4 6 10 8 11 19 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 2  แสดงขอมูลขาราชการครูจ าแนกตามสายงาน เพศ วิทยฐานะ ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่
ฝ่าย/กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/งาน 

คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครูผู้ช่วย รวม 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชา
ย 

หญิ
ง 

รว
ม 

1 ผูบริหาร 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - 1 
2 ภาษาไทย - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 
3 คณิตศาสตร ์ - - - - - - - 2 2 - - - - 2 2 
4 วิทยาศาสตร ์ - 1 1 1 1 2 2 - 2 - - - 3 2 5 
5 สังคมศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

- - - - 1 1 - - - - - - - 1 1 

6 สุขศึกษาและ         
พลศึกษา 

- - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 

7 ศิลปะ 1 1 2 - - - - 1 1 - - - 1 2 3 
 

8 การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

- - - 2 1 3 - - - - - - 2 1 3 

9 ภาษาตางประเทศ - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 
10 กิจกรรมพัฒนา

ผูเรยีน 
- - - - - - - 1 1 - - - - 1 1 

รวม 2 2 4 3 3 6 2 4 6 1 2 3 8 11 19 
 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. ข้อมูลชุมชนโดยรวม 
   1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชนบท มีการเพ่ิงพาอาศัยชวยเหลือ

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผโดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของความศรัทธา มีประชากรประมาณ 3,690  คน บริเวณใกลเคียง
โดยรอบโรงเรียนไดแก ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์  อาชีพหลักของชุมชน  คือ การเกษตรและรับจาง  สวน
ใหญนับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  ที่เป็นที่รูจักโดยทั่วไป  คือ ประเพณีสงกรานต์  
ประเพณีท าบุญ  วันส าคัญทางศาสนา แหเทียนเขาพรรษา  ประเพณีปารุปะนัง ลอยกระทง และการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย  เชน กีฬาพ้ืนบาน การละเลนพื้นบาน 

2. ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม   
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ   

3.โอกาสและขอจ ากัดของโรงเรียน 
โอกาส 
   คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนใหการสนับสนุนและใหความรวมมือ ในการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาเป็นอยางดี  โดยเฉพาะพระราชกิตติเมธี  เจาอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์รวิหาร เจาคณะ
จังหวัดสิงห์บุรีในฐานะผูอุปถัมภ์โรงเรียน โรงเรียนตั้งอยูในเขตชานเมืองการคมนาคมสะดวก ใกลแหลงบริการ
ดานเทคโนโลยี สารสนเทศ ใกลแหลงภูมิปัญญาทองถิ่น แหลงวัฒนธรรม และสถานประกอบการที่
หลากหลาย สามารถน ามาใชประโยชน์ในการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนไดอยางหลากหลาย 

อุปสรรค 
    มีการแผระบาดของยาเสพติดในชุมชน และครอบครัวนักเรียนมีปัญหาไมไดอยูรวมกับ 

บิดามารดา สงผลใหนักเรียนบางสวนมีพฤติกรรมไมเหมาะสม  
 
 



 

 

ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. สภาพแวดลอมดี 
2. สถานศึกษามีนโยบายใหทุกคนมีสวนรวม 
3. มีครูสอนตรงวิชาเอก 
4. ครูมีความรักความสามัคคี ผูกพันในวิชาชีพ 
5. ครูมีความรูความสามารถในวิชาชีพ 
6. สถานศึกษามีแผนภูมิโครงสรางการบริหารงาน  งายตอการปฏิบัติ 
7. องค์กรขนาดเล็กงายตอการปฏิบัติ 
8. บุคลากรทุมเท  รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน 
9. เทคโนโลยีลดภาระครู 
10. มีเทคโนโลยีประกอบการสอน 
11. มีแผนการใชเงิน 
12. คอมพิวเตอร์เพียงพอ 
13. เบิกจายคลองตัว 
14. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
15. บุคลากรไดรับการพัฒนาอบรม เทคนิคใหมมาสอน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. นักเรียนบางสวนมาเรียนสาย ขาดเรียน ไมเขาเรียน 
2. ครูบางกลุมสาระฯไมสมดุลกับภาระงาน 
3. ระบบอินเทอร์เน็ตขัดของประจ า 
4. ขาดการบ ารุงรักษา 
5. บุคคลตองท าหนาที่พิเศษอ่ืนๆ ท าใหสอนไดไมเต็มที่ 
6. กิจกรรมภายนอกมากเกินไป 
7. การบริการดานสาธารณูปโภคไมเพียงพอ 
8. ผลสัมฤทธิ์นักเรียนต่ า 
9. ขวัญก าลังใจตอบุคลากร 
10. ไมมีรถโรงเรียนใชในกิจการนักเรียน 
11. ขาดหองเก็บสื่อ 
12. การปฏิบัติตามระเบียบของนักเรียนไมบรรลุ 
13. โครงการไมสอดคลองกับวิสัยทัศน์ 
14. สื่อการสอนเริ่มเกา 
15. ขาดคณะกรรมการตรวจสอบการใชเงินอยางคุมคา 



 

 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunities) 

1. ที่ตั้งของโรงเรียนใกลเมืองสิงห์บุรี 
2. ใกลวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เดินฯ 
3. ทุนสนับสนุนจากวัด 
4. แหลงประเพณี 
5. มีตลาดตองชม (นักเรียนขายของ) 
6. นักเรียนท างานนอกเวลา 
7. ภูมิปัญญาทองถิ่น 

 

อุปสรรค (Threats) 
1. เทคโนโลยีสื่อโซเชียลมากนักเรียนไมสนใจเรียน 
2. นโยบายเปลี่ยนแปลงบอย 
3. นักเรียนสวนใหญไมไดอยูกับพอ แม 
4. ผูปกครองสวนใหญมีรายไดนอย ยากจน ใชแรงงาน ไมมีเวลาดูแลนักเรียน 
5. อุบัติติเหตุหนาโรงเรียน 

 



 

 

ส่วนที่  3  ทิศทางของสถานศึกษา 
 

โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ในการพัฒนาดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
            โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” มุงมั่นจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณธรรม จริยธรรม น าความรู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานสากล ดวยการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน 
  

พันธกิจ 
1. จัดการเรียนรู ใหผูเรียน  มีคุณธรรม  จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน และจัด

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานสากล  

3. เพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนและครูในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช 
ในการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเป็นฐานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ  
 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนเป็นบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณภาพท้ังดานคุณธรรม จริยธรรม  ความรู 

ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีความสุข และรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

2. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู ความสามารถ   
ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเป็นส าคัญมีทักษะ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู การพัฒนาตน และพัฒนางาน และมีความกาวหนาในวิชาชีพ 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีภาวะ 
ผูน าและมีความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษา 

4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี องค์กรมีความเขมแข็ง มีวัฒนธรรมการ 
ปฏิบัติงานที่สรางสรรค์ รวมรับผิดชอบ และบรรยากาศการท างานแบบกัลยาณมิตร 

5. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคลองกับศักยภาพ/ความตองการของผูเรียนและชุมชน         
มีกระบวนการจัดการเรียนรูทีเนนผูเรียนเป็นส าคัญ มีการใชแหลงเรียนรู  ภูมิปัญญาทองถิ่น และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายทั้งในและนอกโรงเรียน  

6. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมีระบบดูแล 
ชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็งครบวงจร  

7. โรงเรียนมีสภาพแวดลอม สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมและบริการที่เอ้ือตอการ 



 

 

เรียนรู ของผูเรียน และสงเสริมคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
8. โรงเรียนขอมูลสารสนเทศและมีทรัพยากรทางการบริหารที่เพียงพอเหมาะสม และใช 

ประโยชน์อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  มีเครือขายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีระสิทธิภาพ 
ทั้งในดานบุคคล/ผูเชี่ยวชาญ ชุมชน/ทองถิ่นสถานประกอบการ  สถาบันการศึกษา  และองค์กรตาง ๆ 

9. โรงเรียนไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เป็นที่ยอมรับ ศรัทธาเชื่อถือ  ของ
นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชนทั่วไป 
 

ยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. การเพ่ิมโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 

 ยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. เพ่ิมโอกาสเขาถึง บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสใน

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีสวนรวม 

  

 

 

 

 

 



 

 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2561 

1. ผู้เรียน   

 เป็นผูมีความเพียร ใฝุเรียนรูและมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือกาวทันโลกยุคดิจิทัลโลกในอนาคต 
และมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู ความรอบรูดานตางๆ มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใชภูมิ
ปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสรางงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความพอเพียง ความมั่นคงในชีวิต และ
คุณภาพชีวิตที่ดี ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 
 

2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 เป็นผูมีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence) ทักษะการ
คิดสรางสรรค์ ทักษะขามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการขามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็น
ผูประกอบการ เพ่ือรวมสรางสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม   เพ่ิมโอกาสและมูลคา
ใหกับตนเองและสังคม 
 

3. พลเมืองท่ีเข้มแข็ง  

เป็นผูมีความรักชาติ รักทองถิ่น รูถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสามี
อุดมการณ์และมีสวนรวมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย    ความยุติธรรม ความเทาเทียมเสมอ
ภาค  เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดลอที่ยั่งยืน และการอยูรวมกันในสังคมไทยและประชาคม
โลกอยางสันติ  

โดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 3 ดาน ที่เหมาะสมตามชวงวัย ที่มีความตอเนื่อง เชื่อมโยงและสะสมตั้งแต
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา  
 



 

 

โครงสร้างการบริหาร โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 
 
 
 

ผูอ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผูปกครอง คร ูและ 
สมาคมศิษย์เกา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

รองผูอ านวยการโรงเรียน 

กลุมบริหารวิชาการ 

กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารกิจการนักเรียน
นักเรียน 

กลุมบริหารทั่วไป 

1. งานส านักงานของกลุม 
2. งานพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน 
3. งานพัฒนากระบวนการ

เรียนรู 
4. งานรับนักเรียนทะเบียน

นักเรียน และจัดท า       
ส ามะโนนักเรียน 

5. งานวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการ
เรียนรู 

6. งานทะเบียนวัดผล 
7. งานพัฒนาแหลงเรียนรู 
8. งานนิเทศการศึกษา 
9. งานแนะแนว 
10.งานบริหารกลุมสาระ

การเรียนรู 
11.งานพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 
12.งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

13.งานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

14.งานสารสนเทศกลุม 
15.งานโรงเรียนในฝัน 

 

1. งานส านักงานของกลุม 
2. งานระเบียบวินัย   
   นักเรียนและแกไข 
   พฤติกรรม 
3.งานคณะ   
4.งานสงเสริม 
   ประชาธิปไตย 
5.งาน   ง  น า   
                   
6.งานสงเสริม  
   คุณธรรมนักเรียน
7.งาน    รรมน      น 
8.งานระบบดูแล  
  ชวยเหลือนักเรียน 
9.งาน  ง    น         

 

1. งานส านักงานของกลุม 
2. งานสารบรรณ 
3. งานสารสนเทศและ

เทคโนโลยี 
4. งานอาคารสถานที่ 
5. งานชุมชนสัมพันธ์ 
6. งานโสตทัศนูปกรณ์ 
7. งานอนามัยโรงเรียน 
8. งานโภชนาการและ

คุมครองผูบริโภค 
9. งานสวัสดิการรานคา 

ส.ห.ป. 
10.งานประชาสัมพันธ์ 
11.งานสวัสดิการและ            

งานปฏิคม 
12.งานสาธารณูปโภค 
13.งานสวัสดิการน้ าดื่ม 
14.งานนันทนาการ 
15.งานสวัสดิการ        

ออมทรัพย์ครู ส.ห.ป. 
16.สถานศึกษาพอเพียง 

 

1. งานส านักงานของกลุม 
2. งานนโยบายและ

แผนงาน 
3. งานการเงิน          

และบัญชี 
4. งานบริหารพัสดุและ

สินทรัพย์ 
5. งานปัจจัยพื้นฐานและ

กองทุนเงินกู (กยศ.) 
6. งานประกันอุบัติเหตุ 
7. งานระบบควบคุม

ภายใน 
8. งานบุคลากร 
9. งานสารสนเทศกลุม 
10.โรงเรียนสุจริต 
 
 

 

กลุมบริหารวิชาการ 
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กลุมบริหารวิชาการ 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

1. ช่ือโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าในศตวรรษท่ี 21 
2. ( / ) กลุ่ม/งาน  วิชาการ 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่  1,2  กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ขอที่ 1,2,3 และ 4 
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพม./สพฐ  ขอที่ 3,4 
( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน   
     ประเด็นที่ 1.1   ขอที่ 1, 2, 3, 4, 6 
        มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ 
     ประเด็นที่ 2.1   ขอที่ 1 

( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขอที่ 1  
5. ลักษณะโครงการ      ( / )   ตอเนื่อง      (   )  ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  
          นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2558 และ2559 ไดก าหนด 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภทนอกจากนี้ยังไดตระหนักถึงความส าคัญและ
เตรียมความพรอมดานวิชาชีพใหผูเรียนทุกระดับการศึกษา เพ่ือใหผูเรียนมองเห็นภาพงานอาชีพตางๆ โดย
มุงเนนใหผูเรียนรูจักตนเอง ส ารวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเสนทางชีวิตในอนาคต เพ่ือวางแผนใน
การศึกษาตอหรือเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีคุณภาพ และไดรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
เตรียมคน ใหมีทักษะ และศักยภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานดานทักษะฝีมือ ดานรางกาย
และจิตใจ ดานลักษณะนิสัยในการท างานใหสามารถกาวสูโลกแหงการท างานหรือการศึกษาตออยางมี
คุณภาพ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดจัดท าแผนงานขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา 
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม ตามแผนบริหารจัดการศึกษาโดยยึดพ้ืนที่เป็นฐาน : การจัดการศึกษาเพ่ือ
การมีงานท า เนนการใชศักยภาพของพ้ืนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรดานอาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝึกอาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ และทักษะการประกอบอาชีพใน 
5 กลุมอาชีพ คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค์ การบริหารจัดการและบริการ      



 

 

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงไดด าเนินการตามนโยบายเพ่ือเป็นการสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  มีทักษะการท างาน  เพ่ือการวางแผนในการศึกษาตอ หรือประกอบ
อาชีพเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงไดจัดท าโครงการ การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าในศตวรรษที่ 21
โดยบูรณาการ  การจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
มีงานท า, การศึกษาในศตวรรษที่ 21, และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู   โดยน ากระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) และ  AAR ( After action Review) มาใชในการด าเนินกิจกรรม 
ซึ่งสอดคลองตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  โดย
กิจกรรมของโครงการจัดในลักษณะของการจัดท าธุรกิจพอเพียง ตามความสนใจ ความสามารถ และความ
ถนัดของผูเรียน  
 

2.  วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือจัดท าหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา เพ่ือให
สามารถน ามาใชจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู ฝึกปฏิบัติจริงที่โรงเรียนหรือท่ีบาน 
  2. เ พ่ือใหครูผู สอนสามารถน าหลักสูตรสู การปฏิบัติจริ ง ไดอย างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ประสบการณ์ ไดส ารวจความพรอม ความถนัดในการประกอบอาชีพเพ่ือ
เป็นขอมูลการวิเคราะห์ตัดสินใจในการศึกษาตอ การเลือกอาชีพ และการมีงานท าไดโอกาสตอไป  
 

3.  เป้าหมาย   
      3.1  เชิงปริมาณ   
  1.  ผูบริหาร คณะครูและบุคลากรและนักเรียน จ านวน 316 คน มีพ้ืนฐานความรูเกี่ยวกับหลักสูตร
และเขารวมโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าในศตวรรษที่ 21 ไดเรียนรู ฝึกปฏิบัติจริง มีทัศนคติที่ดี
ตอการประกอบอาชีพ สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจในการเลือกอาชีพได 
      3.2 เชิงคุณภาพ 
  1.  ผูบริหารและคณะครู จัดท าหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าในศตวรรษที่ 21 ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
  2.  นักเรียนมีความรู ความสามารถ ทักษะและเจตคติที่ดีตอการเรียนรู สามารถปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ
การ   มีอาชีพ การมีงานท าไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
 
 
 
 



 

 

6.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 
(ตอ) 

1. ผูรับผิดชอบโครงการชี้แจงแนว
ปฏิบัติแกคณะครู 

2. คณะครูจัดท าแบบเสนอกิจกรรม
เพ่ือขออนุมัติโครงการในเปิดธุรกิจ 

3. ด าเนินการตามกิจกรรมใน
โครงการ 

4. ครูที่ปรึกษาและนักเรียนแตละ
กิจกรรมรวมกันท า PLC 
(Professional Learning 
Community) 

ท าท้ัง 2  
ภาคเรียน 

 

ภาคเรยีนที่ 2/62 
 

พ.ย. 62-ก.พ. 63 
 

ภาคเรยีนที่ 1/63 
 

พ.ค. 62-ก.ย.63 

 - กลุมบริหาร 
  วิชาการ 
- คณะครู 
- นักเรียน 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. สังเกตการณ์การเขารวมกิจกรรม 
3. สรุปผลการประเมินกิจกรรม 
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

ท าท้ัง 2  
ภาคเรียน 

 

 ผูบริหาร และ
คณะครู 

 
 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

1. ผูบริหารและคณะครูรวมกัน
ประชุมหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
(AAR : After action Review) 

2. น าขอมูลจากการท ากิจกรรมมา
ประชุมปรึกษาหาแนวทางแกไข
พัฒนางานตอไป 

3. จัดเตรียมท าแผนงานและ
โครงการฯ ในปีการศึกษาตอไป 

มี.ค. 63  ผูบริหาร และ
คณะครู 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าในศตวรรษที่ 21 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 งบประมาณบริหารจัดการ 10,000   
2 งบประมาณ 70,000 จากงบ สอร.    

 รวมเป็นเงิน 10,000 

 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                 (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
             ต าแหนง  หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 

5. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ      
คาใชสอย      
คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน      
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน 
 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กลุมบริหารวิชาการ 
 

10. การติดตามประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการศึกษา
เพ่ือการมีงานท าในศตวรรษที่ 21 

สังเกต - หลกัสูตร 

2. ครูผูสอนสามารถน าหลักสูตรสูการ
ปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลสอบ 
สังเกต 

- ขอสอบ 
-แบบสังเกต 

3. นักเรียนมีความรู ประสบการณ์  ได
ส ารวจความพรอม ความถนัดในการ
ประกอบอาชีพ 

สอบถาม - แบบสอบถาม 

 



 

 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  1. ผูบริหารและคณะครู จัดท าหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าในศตวรรษที่ 21 ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 2. นักเรียนมีความรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติที่ดีตอการเรียนรู สามารถปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ     

การมีอาชีพ การมีงานท าไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 

   ลงชื่อ................................................ผูเสนอโครงการ 
                                         (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
                 ต าแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
 
 
 

           ลงชื่อ................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
             (นายวิชาญ   การะเกตุ) 
          ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

1. ช่ือโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. ( / ) กลุ่ม/งาน  วิชาการ 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่  4 
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ/สพม.  ขอที่ 6 
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     
      ประเด็นที่ 2.2  
  ( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 1, 2, 3 
5. ลักษณะโครงการ      ( / )   ตอเนื่อง      (   )  ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ก าหนดให
สถานศึกษาจะตองมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาดวยการประกันคุณภาพ
ภายใน และใหการประกันคุณภาพภายในเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองด าเนินการ
อยางตอเนื่อง และมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปิดเผย
ตอสาธารณชน จากการด าเนินงานที่ผานมาพบวาการกระจายงานยังไมทั่วถึง และยังขาดการนิเทศติดตาม
อยางเป็นระบบ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะตองด าเนินการกิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่อง 

 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.2 โรงเรียนมีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.3 โรงเรียนมีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
  2.4 โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  2.5 โรงเรียนมีการน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 
  2.6 โรงเรียนมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 



 

 

3. เป้าหมาย 
       3.1 ด้านปริมาณ 
 1) รอยละ 90 ของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมีการจัดท าและด าเนินงาน 
 2) รอยละ 90 ของขอมูลสารสนเทศโรงเรียนมีการจัดระบบและใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 3) รอยละ 90 ของมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
 4) รอยละ 90 ของผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนน าไปใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
        3.2 ด้านคุณภาพ 
 1) โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาครบทุกมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) โรงเรียนมีการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา  
 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
 

6.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมสรุปปัญหา/อุปสรรคใน
การด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 
2. วางแผนก าหนดเปูาหมายการ
ด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 
3. ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใชใน

โครงการ 

1 ส.ค. 62 – 
6 ส.ค. 63 

- นางสาววราภรณ์   
ทรงเจริญ 
 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

1. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานตาม 
    โครงการ 
2. จัดท าหนังสือค าสั่งปฏิบัติราชการ   
    เพ่ือมอบหมายหนาที่ในการจัด   
    กิจกรรมโครงการ 

10 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

- นางสาววราภรณ์   
ทรงเจริญ 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
6.  วิธีด าเนินการ (ตอ) 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 
(ตอ) 

3. ด าเนินกิจกรรม 
   3.1 ก าหนดการด าเนินงานใน 
        แตละกิจกรรม 
   3.2 จัดท าแนวทางการด าเนินงาน 
        ตามกิจกรรม ดังนี้ 
    - กิจกรรมการนิเทศติดตามงาน 
      ประกันคุณภาพภายใน 
      สถานศึกษาอยางเป็นระบบ   

 
28 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 
1 ต.ค. 62 –  
30 ก.ย. 63 

 
 

 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาววราภรณ์   
ทรงเจริญ 
 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

1. รายงานกิจกรรม 
2. แบบประเมินความส าเร็จของการ 
    บริหารสถานศึกษาใหบรรลุ 
    เปูาหมายตามแผนปฏิบัติการ 
    ที่ก าหนด 

1 ต.ค. 62 –  
30 ก.ย. 63 

 

- นางสาววราภรณ์   
ทรงเจริญ 

 
 
 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

1. วิเคราะห์และรายงานสรุปผล/ 
    จัดท ารายงานโครงการประจ าปี 
    - วิเคราะห์และประเมินผลการ 
      ด าเนินงานในแตละกิจกรรม 
    - วิเคราะห์และประเมินผลการ 
      ด าเนินงานตามโครงการ 
    - สรุปรวบรวมผลการด าเนินงาน 
      ตามโครงการ 
    - รายงานผลการด าเนินงานตอ  
      ผูบริหาร 

1 ต.ค. 62 –  
30 ก.ย. 63 

 

5,000 นางสาววราภรณ์   
ทรงเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ Cannon MP280 สีด า 1 800 800 
2 ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ Cannon MP280 สี 1 1700 1700 
3 หมึก Cannon MP280(ด า+สี) 4 280 1120 
4 แฟูม 2 หวง ดูราพาส ตราชาง 10 50 500 
5 ไสแฟูม 1 80 80 
6 กระดาษถายเอกสาร A4 Double A 80g 2 100 200 
7 เขาเลมเอกสาร 10 60 600 

 รวมเป็นเงิน 5,000 
 
 
                  ลงชื่อ.................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                (นางสาววราภรณ์   ทรงเจริญ) 
                               ต าแหนง  ครู 

 
7. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ     5,000 
คาใชสอย     - 

คาครุภัณฑ์     - 

คาตอบแทน     - 

รวมเป็นเงิน     5,000 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววราภรณ์   ทรงเจริญ 
 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กลุมบริหารวิชาการ 
 



 

 

 
10. การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1. โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาครบ
ทุกมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

-  การสอบถาม 
 

-  แบบสอบถาม 

2. รอยละ 90 ของแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาโรงเรียนมีการ
จัดท าและด าเนินงาน 

-  การสอบถาม 
 

-  แบบสอบถาม 

3. รอยละ 90 ของขอมูลสารสนเทศ
โรงเรียนมีการจัดระบบและใช
ขอมูลสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

-  การสอบถาม 
-  การประเมิน 
-  การสังเกต 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบประเมิน 

4. รอยละ 90 ของมาตรฐาน
การศึกษาโรงเรียนมีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน 

-  การสอบถาม 
-  การประเมิน 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบประเมิน 

5. รอยละ 90 ของผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนน าไปใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

-  การสอบถาม 
-  การประเมิน 
 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบประเมิน 

6. โรงเรียนมีการจัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในประจ าปี
การศึกษา 

-  การสอบถาม 
 

-  แบบสอบถาม 

 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  1. โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาครบทุกมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมีการจัดท าและด าเนินงาน 
 3. ขอมูลสารสนเทศโรงเรียนมีการจัดระบบและใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 4. มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
   



 

 

 5. ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนน าไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง 
  6. โรงเรียนมีการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 

 
 

     ลงชื่อ................................................ผู เสนอโครงการ 
                                      (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
                            ต าแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
 
 
 

           ลงชื่อ................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
             (นายวิชาญ   การะเกตุ) 
          ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

1. ช่ือโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
2. ( / ) กลุ่ม/งาน   วิชาการ 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่  1 ,2   กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ขอที่ 1, 2 
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ/สพม.  ขอที่  2, 3, 4 
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 
      ประเด็นที่ 1.1 ขอที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 
      ประเด็นที่ 1.2 ขอที่ 1, 2, 3, 4 
     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     
      ประเด็นที่ 2.1 ขอที่ 3, 5, 6 
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ 
       ประเด็นที่ 3.1 ขอที่ 1, 2 
  ( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 1, 2, 3 
5. ลักษณะโครงการ      ( / )   ตอเนื่อง      (   )  ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  
 ดวยเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ไดบัญญัติวา“บุคคล    
ยอมมีสิทธิเสมอกันในการับการศึกษาไมนอยกวา 12 ปี ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดย             
ไมเก็บคาใชจายมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ปี หรือเรียนฟรี 15 ปี อยางมีคุณภาพ” โดยสนับสนุนต ารา         
ในวิชาหลักใหแกทุกโรงเรียน จัดใหมีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรี และสนับสนุนคาใชจายอ่ืนๆ เพ่ือ     
ชดเชยรายการตางๆ ที่โรงเรียนเรียกเก็บจากผูปกครอง โดยไดด าเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา            
โดยไมเสียคาใชจาย 15 ปี 
 โครงการเรียนฟรี 15 ปี อยางมีคุณภาพ เป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล               
ใหผูเรียนไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ตั้งแตชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งประเภทสามัญ
ศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเสียคาใชจาย ตามสิทธิที่ก าหนดไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเพ่ือลดภาระคาใชจาย เป็นการบรรเทาความ
เดือดรอนของผูปกครองเพ่ือสรางโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแกเด็ก เยาวชน และประชาชนอยาง



 

 

ทั่วถึง มีคุณภาพ และเป็นธรรม ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 
  โดยสนับสนุน  คาเลาเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ซึ่งไดเริ่มด าเนินการมาตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 และตอเนื่องมาถึงปีการศึ กษา 
2562 รวมถึงไดเสนอค าของบประมาณเพ่ือด าเนินการตอเนื่องในปีงบประมาณ 2563 แลว  การด าเนินการ
โดยใชวิธีประหยัดงบประมาณ โปรงใส มีปัญหาในทางปฏิบัตินอยที่สุด และการมีสวนรวมของภาคี 4 ฝุาย 
ไดแก ตัวแทนครู ผูปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ในการตัดสินใจรวมกัน ส าหรับการ
ด าเนินการที่นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานการจัดสรรที่กระทรวงไดก าหนดไว 
 โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงไดจัดท าโครงการเพื่อตอบสนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปี   
อยางมีคุณภาพข้ึน เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเต็มตามศักยภาพ  
 

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือสรางโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแกเด็ก เยาวชน และประชาชนอยางทั่วถึง มี
คุณภาพ และเป็นธรรม ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลและรัฐธรรมนูญ โดยใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยไมเสียคาใชจาย ตามรายการที่รัฐสนับสนุน ไดแก คาเลาเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน อยางเทาเทียมกัน 

2.2. เพ่ือลดภาระคาใชจายเป็นการบรรเทาความเดือดรอนของผูปกครอง 
 2.3 ผูเรียนไดรับการการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูที่หลักสตูรก าหนด และมีคุณภาพสูงขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย   
    3.1 ด้านปริมาณ 
 จัดการศึกษาฟรี 15 ปี ใหแกผูเรียนที่เป็นนักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จ านวน     
316 คน  มีคุณภาพตามเปูาหมายของโรงเรียน  เนนพัฒนาทั้งทักษะวิชาการและทักษะกระบวนการคิด 
ทักษะการท างาน  ดานอื่นๆใหตามสมรรถนะผูเรียนทั้ง 5 ดานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รอยละ 100 
    3.2  ด้านคุณภาพ 
  1. ผูปกครองของนักเรียนนักศึกษาสามารถลดภาระคาใชจายในเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
รายการที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐ 
  2. ผูเรียนไดรับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น 
  3. การด าเนินโครงการเรียนฟรี 15 ปี อยางมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
 
 



 

 

6.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. จัดท าโครงการ  
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
3. จัดท าค าสั่งผูรับผิดชอบ 

ส.ค. 62 
 

 

- 
 

นางสาวสุมนพัสร์  
ปูองกัน  

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ประดวยงานหลัก 
1.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.2 หนังสือเรียน 
1.3 เครื่องแบบนักเรียน 
1.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  

ผูเรียน ประกอบดวยกิจกรรม 
ดังนี้ 
  - กิจกรรมวิชาการ 
  - กิจกรรม ลูกเสือ–เนตรนารี 
  - กิจกรรมทัศนศึกษานอก 
    สถานที ่
  - จัดบริการสารสนเทศ/ ICT 

          - การก าหนดผูรับผิดชอบ  
- จัดสิ่งอ านวยความสะดวก

สนับสนุน ทรัพยากร กิจกรรมตาง  
ตามก าหนดโครงการ 

- ก ากับ ติดตาม ดูแลอยางใกลชิด  

ต.ค. 62 –  
ก.ย. 63 

 
 
 
 
 
 

ต.ค.62–ก.ย.63 
ต.ค.62–ก.ย.63 
ต.ค.62–ก.ย.63 

 
ต.ค.62–ก.ย.63 

 
ต.ค. 62 –  
ก.ย. 63 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

90,000 
80,000 
120,000 

 
80,000 

นางสาวสุมนพัสร์  
ปูองกัน และ 
คณะครูทุกทาน 
 
 
 
 
 
นางสาวสุมนพัสร ์ ปูองกัน 
 

นางสาวสกุัญญา เอมพนัธุ ์
 

นางสาวสุมนพัสร ์ ปูองกัน 

 
นางสาวสุมนพัสร ์ ปูองกัน 

 
นางสาวสุมนพัสร ์ ปูองกัน 

และ 
คณะครูทุกทาน 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

- ส ารวจการพึงพอใจที่มีตอกิจกรรม 
- ประเมินพฤติกรรมนักเรียนในขณะ

รวมโครงการหรือหลังเสร็จ
โครงการ 

 - วิเคราะห์ขอมูล  
- แปลความหมาย  
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการ

ประเมิน  

ต.ค. 62 –  
ก.ย. 63 

 
 

 นางสาวสุมนพัสร ์ ปูองกัน 

และ 
คณะครูทุกทาน 

 



 

 

6.  วิธีด าเนินการ (ต่อ) 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

- จัดท ารายงานการประเมิน
โครงการ 

- รวบรวมการด าเนินงานและผลการ
ประเมิน 

- วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
- เขียนรายงาน 

ต.ค. 62 –  
ก.ย. 63 

 
 

 นางสาวสุมนพัสร ์ ปูองกัน 

 

 
 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคณุภาพผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี   80,000    80,000 
2 กิจกรรม ทัศนศึกษา 120,000  120,000 
3 กิจกรรม บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   60,000    80,000 
4 กิจกรรม วิชาการ   90,000    90,000 
5 กิจกรรมคายคุณธรรม 43,000  43,000 

 รวมเป็นเงิน 393,000 
 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน) 
         ต าแหนง   หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ      
คาใชสอย      

คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน     370,000 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุมนพัสร์   ปูองกัน 
 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุมบริหารวิชาการ 
 

10. การติดตามประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

1. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

การประเมินและนิเทศ
ติดตาม 

แบบประเมนิและแบบนิเทศติดตาม 

2. นักเรียนเป็นคนเกง เป็นคนดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

- ผลงานนักเรียน ผล
การแขงทักษะทาง
วิชาการ   

-ผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบระดับชาติ 

- ผลจากการ
ประเมินความพึง
พอใจการารวม
กิจกรรมและ
โครงการ 

แบบทดสอบ 
แบบประเมิน   
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 

3. ครู นักเรียน ชุมชนพึงพอใจ
โครงการของ โรงเรียน 

การประเมิน 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
 



 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.  นักเรียนไดรับการสนับสนุนรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางท่ัวถึง และเทาเทียม 

2.  นักเรียนมีความพรอมที่จะเรียน เนื่องจากไดรับการสนับสนุนหนังสืออุปกรณ์การเรียน และ
เครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน 

3.  สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น   ตอบสนองสมรรถนะ
ของผูเรียน   และสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทุกขอ 
  4.  ผูปกครองนักเรียนไดรับการบรรเทาภาระคาครองชีพ ในการสงบุตรหลานเขาเรียน พึงพอใจ        
การด าเนินงานตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีของโรงเรียน 
 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผู เสนอโครงการ 
                (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
         ต าแหนง   หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
 
   ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ  
              (นายวิชาญ  การะเกตุ) 
                ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

1. ช่ือโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝันสูมาตรฐานสากล 
2. ( / ) กลุ่ม/งาน  วิชาการ 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่  1.1-1.2,1.4-1.6   กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ขอที่ 1,2,3 และ 4 
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 
  ( / ) สพฐ/สพม.  ขอที่ 1, 2, 3 
           ( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 
      ประเด็นที่ 1.1 ขอที่ 1, 2, 3, 4, 5 
      ประเด็นที่ 1.2 ขอที่ 1 
     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     
      ประเด็นที่ 2.1 ขอที่ 6 
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ 
       ประเด็นที่ 3.1 ขอที่ 1, 2 
  ( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 1, 2 
5. ลักษณะโครงการ      ( / )   ตอเนื่อง      (   )  ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  
 ส านักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการใหเป็น
หนวยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย “หนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน” ไปสูการปฏิบัติอยางเป็นรูปธรรม
และสอดคลองกับเจตนารมณ์ของโครงการและเพ่ือใหการด าเนินงานตามนโยบายเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ
สงผลตอคุณภาพโรงเรียนและผูเรียนเป็นส าคัญ การสรางโรงเรียนในฝันใหกระจายอยูทุกอ าเภอเป็นจุดเริ่มตน
ของการปฏิบัติจริงถือเป็นสวนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาเป็นเครื่องมือที่สงเสริมใหเด็กไทยที่ขาดโอกาสให
ไดรับการพัฒนาคุณภาพ ในโรงเรียนดีมีคุณภาพไดรับมาตรฐานใกลบาน เป็นการขับเคลื่อนพลังปัญญา พลัง
ประสบการณ์ เขาสูโรงเรียนเพ่ือใหสามารถเป็นโรงเรียนที่เติมฝันใหคนในชนบทหรือมีรายไดนอยทุกคน ไดรับ
โอกาสเสมอภาคกันในการใหบุตรหลานเติบโตขึ้นมามีการศึกษาที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการงานอาชีพท่ีดี 
 เพ่ือใหสนองตอนโยบาย และสานตอเจตนารมณ์ของโครงการ “หนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน” 
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงไดด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู
มาตรฐานสากลขึ้น เพ่ือมุงพัฒนาโรงเรียนใหเป็นโรงเรียนดีใกลบาน เป็นตนแบบของการปฏิรูปการศึกษา ใน
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ครูและบุคลากร การบริหารจัดการ และโรงเรียนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 



 

 

2.  วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน คุณภาพวิชาการและผลงานของโรงเรียนในฝัน 
 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู   
  3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่เนนกลยุทธ์และตอบโจทย์กิจกรรมของโครงการโรงเรียนในฝัน 
 4. เพื่อพัฒนาและตอยอดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 5. เพื่อคงสภาพความยั่งยืนของโรงเรียนในฝัน 
 6. เพื่อใหครู ผูบริหาร และสถานศึกษา มีและจัดท านวัตกรรม/ผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือBest 
Practices  
 

3.  เป้าหมาย   
  3.1  เชิงปริมาณ  
  1. ผูบริหาร ครูและบุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
ทุกคน 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนที่เขารวมโครงการฯ ทุกคน ไดรับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการจัดกิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
  2. ผูบริหาร ครูและบุคลากรที่เขารวมโครงการฯ ทุกคน ไดรับการพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการและการจัดกิจกรรมตางๆ ทุกกิจกรรม 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
 

6.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ผูบริหารท าความเขาใจ และชี้แจง
คณะครูใหทราบโครงการฯ 

ต.ค. 62  ผูบริหาร 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝุายบริหาร
และผูเกี่ยวของ 

2. จัดท าแผนเพื่อขออนุมัติโครงการ 
3. ด าเนินการกิจกรรมตาม

ก าหนดการ/กิจกรรมในโครงการ 

ส.ค. 62 – 
ส.ค. 63 

 กลุมบริหาร
วิชาการ และ 
คณะครูที่เกี่ยวของ 

 
 



 

 

6.  วิธีด าเนินการ (ตอ) 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

1. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. สังเกตการณ์การเขารวมกิจกรรม 
3. สรุปผลการประเมินกิจกรรม 
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ย. 63  กลุมบริหาร
วิชาการ และ 
คณะครูที่เกี่ยวของ 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

1. น าขอมูลจากการท ากิจกรรมมา
ประชุมปรึกษาหาแนวทางแกไข
พัฒนางานตอไป 

2. จัดเตรียมท าแผนงานและ
โครงการฯ ในปีการศึกษาตอไป 

ก.ย. 62  กลุมบริหาร
วิชาการ และ 
คณะครูที่เกี่ยวของ 

 
รายละเอยีดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝันสูมาตรฐานสากล 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 งบประมาณท้ังสิ้น 30,000บาท จาก สพม.5 15,150  15,150 

 รวมเป็นเงิน 15,150 
 
 
                  ลงชื่อ.................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                  (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
                       ต าแหนง  หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
7. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ      

ค่าใช้สอย 
     

คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน     15,150 



 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุมนพัสร์   ปูองกัน 
 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กลุมบริหารวิชาการ 
 

10. การติดตามประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

1. ความพึงพอใจของนักเรียน สังเกต - แบบประเมิน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ   

O-NET  สูงขึ้น 
ผลสอบ - ขอสอบ 

3. ครู ผูบริหาร และโรงเรียนมี
นวัตกรรม/ผลงานปฏิบัติที่เป็น
เลิศ   หรือBest Practices  

สอบถาม - ผลงานนวัตกรรม/ Best Practices 

 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ผูเรียน ครูและบุคลากร ผูบริหารมีคุณภาพวิชาการและผลงานของโรงเรียนในฝัน 
 2. คุณภาพของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่เนนกลยุทธ์และตอบโจทย์กิจกรรมของโครงการโรงเรียนในฝัน 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น 
 5. โรงเรียนเป็นโรงเรียนในฝันที่มีความยั่งยืน 
 6. ครู ผูบริหาร และสถานศึกษา มีนวัตกรรม หรือ Best Practices  
 

 
  ลงชื่อ................................................ผูเสนอโครงการ 

                                         (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
                             ต าแหนง  หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
 
           ลงชื่อ...................................................ผูอนุมัติโครงการ 
             (นายวิชาญ   การะเกตุ) 
           ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. ( / ) กลุ่ม/งาน วิชาการ 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที ่ 1, 2   
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ/สพม.  ขอที่  2, 3, 4 
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน        
      ประเด็นที่ 1 ขอที่ 1, 2, 3, 4, 5 
      ประเด็นที่ 2 ขอที่ 1, 2, 3, 4 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ประเด็นที่ 1, 2, 3, 6 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ 
      ประเด็นที่ 1, 2, 3, 4, 5 
 ( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 1, 2, 3 
5. ลักษณะโครงการ      ( / )   ตอเนื่อง      (   )  ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
  กลุมบริหารงานวิชาการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” มีนโยบายมุงใหกลุมสาระการ
เรียนรูทุกกลุมสาระ จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม สงเสริม
ใหเขารวมกิจกรรมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สงเสริมใหนักเรียนบ าเพ็ญประโยชน์ตอสังคม มีศักยภาพดาน
การอาน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ มุงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู อยูใน
ระดับดี ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุมสาระอยูในระดับดี กลุมบริหารงาน
วิชาการจึงเห็นควรด าเนินการนิเทศติดตามการบริหารจัดการในชั้นเรียน การพัฒนาการเรียนการสอนอิง
มาตรฐาน การพัฒนาการอานคิดวิเคราะห์เขียนของผูเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน จัด
กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการและพัฒนาบุคลากรครูใหมีความสามารถในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียน
การสอนใหไดมาตรฐาน เพ่ือสงเสริมนักเรียนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามนโยบายของโรงเรียนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นตอไป  
 
 
 
 
 



 

 

2.  วัตถุประสงค์  
    2.1  ผูเรียนผานคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีจิตสาธารณะ อาสาพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์  
    2.2  ผูเรียนมีทักษะในการอาน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความในระดับดี และดีเยี่ยม  
    2.3  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูระดับดีทุกกลุมสาระการเรียนรู 
    2.4  ผูเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติอยูในระดับดี    
    2.5  เพื่อเพ่ิมศักยภาพครู องค์กรตามโครงสราง  การบริหารงานใหเป็นองค์กรแหงการเรียนรู 
    2.6  เพื่อพัฒนางานวิชาการสูระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 

3.  เป้าหมาย   
      3.1  เชิงปริมาณ   
   1. ผูเรียนผานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
และมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทุกคน และมีจิตสาธารณะ อาสาพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์    
รอยละ 100 
         2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ 76 อยูในระดับดี 
        3. ผูเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 90 ขึ้นไป 
         4. ผูเรียนที่ผานการอาน คิด วิเคราะห์ และเขียน รอยละ 90 ขึ้นไป 
         5. ผูเรียนที่มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) รอยละ 95 ขึ้นไป 
         6. คาเฉลี่ยผลการเรียนระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมข้ึน 
         7. ผูเรียนที่ไดรับรางวัลรอยละ 75 ขึ้นไป ของผูเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการทุกกลุมสาระการ
เรียนรู 
          8. ผูเรียนที่มีความพึงพอใจตอแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาระดับมากขึ้นไป รอยละ       
85  ขึ้นไป  
        9. ผูเรียนที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความรวบยอด คิดอยางเป็นระบบและมีความคิดแบบ
องค์รวม รอยละ 80 ขึ้นไป 
         10. ครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพรอยละ 95 ขึ้นไป        
         11. รอยละ 95 ขึ้นไปของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน 
         12. ครูที่มีรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเนนผูเรียน 
เป็นส าคัญ รอยละ 90 ขึ้นไป 
        13. ครูที่มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู และน าผลไปใชพัฒนาผูเรียนรอยละ 95 ขึ้นไป 
        14. ผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมและพัฒนาสิ่งแวดลอมพัฒนาสถานศึกษาและทองถิ่น รอยละ 95 ขึ้นไป 
        15. ผูเรียนที่มีความสนใจเขารวม กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา ทั้งในและนอกหลักสูตรรอยละ 90 ขึ้น
ไป 



 

 

        16. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
ทั้งใน และนอกหลักสูตร รอยละ 90 ขึ้นไป 
        17. ครูที่มีศักยภาพในการใชเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาการเรียนรูระดับมากขึ้นไป รอยละ 90 ขึ้นไป 
        18. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ผานเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานที่ก าหนด 
       19. จ านวนผูเรียนที่ไดรับการสอนเสริมทุกกลุมสาระการเรียนรู คิดเป็นรอยละ  100 
        20. ผูเรียนที่มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) รอยละ 95 ขึ้นไป 
 

      3.2 เชิงคุณภาพ 
        1. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
และมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทุกคน 
       2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีของแตละวิชา และทุกกลุมสาระการเรียนรู รอยละ 76 
ขึ้นไป มีคุณภาพตามจุดเนน  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
       3. ผูเรียนมีศักยภาพดานการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความรู ไดมาตรฐานสากล  
       4. ผูเรียนมีผลการสอบรวบยอดระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น 
       5. เพ่ิมศักยภาพครู องค์กรตามโครงสราง  การบริหารงานใหเป็นองค์กรแหงการเรียนรู 
       6. พัฒนางานวิชาการสูระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ผานเกณฑ์การ
ประเมินในระดับดี และดีมากทุกมาตรฐาน   
      7. ผูเรียนไดรับการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพดานตาง ๆ ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู อยางเพียงพอ 
และเหมาะสม 
 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
 

6.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมบริหารวิชาการ
ทุกทานวางแผนงานและประเมิน
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 
2563 

2. มอบหมายความรับผิดชอบการ
เขียนงบประมาณ 

3. ด าเนินการตามรายละเอียดของแต
ละกิจกรรม 

ส.ค. 62 - กลุมงานวิชาการ 



 

 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาส านักงานกลุม
บริหารงานวิชาการ 

1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

5,955 นางสาววราภรณ์ 
ทรงเจริญ 

กิจกรรมที่ 2 งานทะเบียนวัดผล 
ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียนรู 

1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

41,390 นางสาวสุมนพัสร์  
ปูองกัน 
 

กิจกรรมที่ 3 รับนักเรียนและทะเบียน
นักเรียน 

1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

4,000 นางสาวสุกัญญา 
เอมพันธุ์ 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาหลักสูตร              1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

1,095 นางสาวอัจฉรา
วรรณ กองสุผล 

กิจกรรมที่ 5 วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

1,000 นางสาวคณิตา  
จันทวงษ์ 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนากระบวนการ
เรียนรู 

1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

20,000 นางสาวอัจฉรา
วรรณ 
กองสุผล 

กิจกรรมที่ 7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์  
O-NET 

1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

2,450 นางสาวสุมนพัสร์  
ปูองกัน 

กิจกรรมที่ 8 สงเสริมความเป็นเลิศ 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

60,000 นางสาวสุมนพัสร์  
ปูองกัน 

กิจกรรมที่ 9 พัฒนาแหลงเรียนรูและ
หองสมุด 

1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

5,000 นางสาววราภรณ์ 
ทรงเจริญ 

กิจกรรมที่ 10 พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

240 นายอัศวิน  
บุญแยมวงษ์ 

กิจกรรมที่ 11 นิเทศการศึกษา 
 

1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

1,525 นางสาวสุมนพัสร์  
ปูองกัน 

 
 
 
 
 



 

 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- แบบประเมินประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
- แบบประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคม

และสาธารณประโยชน์ 
- แบบประเมิน ทักษะการอาน คิด 

วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ผลการทดสอบวัดผลระดับชาติ 
- ผลการแขงขันระดับตาง ๆ ของ

นักเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินผลผลการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1 ส.ค. 63 – 
30 ก.ย. 63 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

กลุมงานวิชาการ 
 
 
 
 
 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

- สถิติการประเมินกิจกรรมแตละ
กิจกรรม 

- สรุปรายงานโครงการ 

1 ส.ค. 63 – 
30 ก.ย. 63 

- 
 
 
 
 

กลุมงานวิชาการ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 1 พัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1. กระดาษ A4 Double A 80g 5 รีม 105 550 
2 หมึกเครื่องพิมพ์ Canon G2000  

(ด า,แดง,น้ าเงิน,เหลือง) 
8 ขวด 390 3,120 

3 แฟูมปกหนังตราชาง 3" 120F A4 3 อัน 95 285 
4 คาซอมบ ารุงอุปกรณ์ส านักงาน 1 2,000 2,000 

 รวมเป็นเงิน 5,955 
 

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
                               (นางสาววราภรณ์   ทรงเจริญ) 
                                             ต าแหนง      ครู 
                          

ชื่อกิจกรรมที่ 2 งานทะเบียนวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
ที ่ รายการ จ านวนหนวย ราคาตอหนวย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษถายเอกสาร A4 Double A 80g 10 รีม 105 1,050 
2 กระดาษถายเอกสาร A4 70g 250 รีม 95 23,750 
3 กระดาษท าปก A4 150g( สีฟูา สีชมพู) 4 หอ 125 500 
4 กระดาษโฟโต A4150g 2 หอ 150 300 
5 หมึกHP LaserJet (78A) 2 กลอง 3000 6000 
6 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10(กลองใหญ) 2 กลอง 150 300 
7 กระดาษการ์ดขาว A4 180g 5 หอ 95 475 
8 กระดาษค าตอบ 60 ขอ 50 หอ 18 900 
9 กระดาษ ต2ก 20 หอ 65 1300 
10 คลิปหนีบด า เบอร์ 108 2 กลอง 80 160 
11 คลิปหนีบด า เบอร์ 109 2 กลอง 60 120 
12 คลิปหนีบด า เบอร์ 110 2 กลอง 50 100 
13 ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 1 กระปุกใหญ 150 150 
14 ปากกาหมึกซืม ขนาด 0.5(ด า) 4 ดาม 30 120 
15 กาวแทง UHU 3 แทง 65 195 



 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 2 งานทะเบียนวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้ (ต่อ) 
ที ่ รายการ จ านวนหนวย ราคาตอหนวย รวมเป็นเงิน 
16 กาวลาเท็กซ์  32 ออนซ์ 1 กระปุก 55 55 
17 ซองขาวครุฑ 3 มัด 40 120 
18 ซองน้ าตาล ขยายขาง A4 1 มัด 195 195 
19 สติ๊กเกอร์ใส  A4 2 หอ 175 350 
20 สติ๊กเกอร์ขาวดาน  A4 2 หอ 125 250 
21 ซองพลาสติกใส ขนาด A4 2 หอ 175 350 
22 แสตมป  50 ดวง 3 150 
23 ตะกราพลาสติก 12 อัน 45 540 
24 เชือกฝูาย(ขาวแดง) 10 มวน 24 240 
25 ซองพลาสติก  แบบมีฝาปิดขนาด F4 ขยายขาง 80 ซอง 29 2320 
26 ถายเอกสาร ปพ.1   1 2,000 2,000 
 รวมเป็นเงิน 41,390   

 
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

                               (นางสาวสุมนพัสร์   ปูองกัน) 
                           ต าแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 
 

ชื่อกิจกรรมที่ 3 รับนักเรียนและทะเบียนนักเรียน 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1. กระดาษถายเอกสาร A4 70g 10 รีม 95 950 
2 กระดาษท าปก A4 150g( สีฟูา สีชมพู) 4 หอ 125 500 
3 ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 1 กระปุกใหญ 160 160 
4 ตะแกรงใสเอกสาร 2 อัน 145 290 
5 หมึกเติมเครื่องพิมพ์  Canon mp280 7 ขวด 300 2,100 

 รวมเป็นเงิน 4,000 

 
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

                             (นางสาวสุกัญญา   เอมพันธุ์) 
                                            ต าแหนง       ครู 
 



 

 

ชื่อกิจกรรมที ่4 พัฒนาหลักสูตร       
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษถายเอกสาร A4 70g 5 รีม 95 475 
2 คลิปหนีบด า เบอร์ 109 2 กลอง 60 120 
3 คาถายเอกสาร/เขาเลม 1 เลม 500 500 

 รวมเป็นเงิน 1,095 
 

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
                             (นางสาวอัจฉราวรรณ   กองสุผล) 
                                  ต าแหนง        คร ู
 

ชื่อกิจกรรมที ่5 วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษถายเอกสาร A4 70g 1 รีม 95 95 
2 คลิปหนีบด า เบอร์ 109 1 กลอง 60 60 
3 หมึกเติมเครื่องพิมพ์  Canon mp280 2 ขวด 300 600 
4 แฟูมปกหนังตราชาง 3" 120F A4 2 อัน 95 190 
5 ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 1 กระปุกเล็ก 55 55 

 รวมเป็นเงิน 1,000 
 

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
                                (นางสาวคณิตา   จันทวงษ์) 
                                            ต าแหนง       ครู 
 

ชื่อกิจกรรมที ่6 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาเอกสารประกอบฝึกอบรมพัฒนา 40 200 3,200 
2 คาอาหาร 2 วัน( 2อาหาร +4 อาหารวาง) 40 240 9,600 
3 คาตอบแทนวิทยาการ (ชม.ละ 600) 12 600 7,200 

 รวมเป็นเงิน 20,000 
 

ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
                              (นางสาวอัจฉราวรรณ   กองสุผล) 
                                   ต าแหนง      คร ู



 

 

ชื่อกิจกรรมที ่7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1. กระดาษถายเอกสาร A4 Double A 70g 25 รีม 95 2,450 

 รวมเป็นเงิน 2,450 

 
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

                                (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
                                             ต าแหนง     คร ู

 
 

ชื่อกิจกรรมที ่8 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาวัสดุอุปกรณ์ฝึกซอม - - 30,000 
2 คาเดินทาง-ที่พัก - - 25,000 
3 เบี้ยเลี้ยงผูรวมการแขงขัน - - 5,000 

 รวมเป็นเงิน 60,000 

 
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

                                (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
                           ต าแหนง  หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 
 
 

ชื่อกิจกรรมที ่9 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1. กระดาษถายเอกสาร A4 Double A 80g 5 รีม 105 550 
2 หนังสืออานเพ่ิมเติม - 2,450 4,450 

 รวมเป็นเงิน 5,000 

 
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

                               (นางสาววราภรณ์   ทรงเจริญ) 
                                           ต าแหนง     คร ู

 
 



 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 10 พัฒนาสื่อและนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 ปากกาไวท์บอร์ด 12 20 240 

 รวมเป็นเงิน 240 

 
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

                                (นายอัศวิน  บุญแยมวงษ์ ) 
                                          ต าแหนง      คร ู
 

ชื่อกิจกรรมที ่11 นิเทศการศกึษา 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษถายเอกสาร A4 Double A 80g 5 รีม 105 550 
2 กระดาษโฟโต A4150g 1 หอ 180 180 
3 กระดาษการ์ดสี A4 สีชมพู /150 g 1 หอ 125 125 
4 แฟูมปกหนังตราชาง 3" 120F A4 5 แฟูม 95 475 
5 ตะแกรงใสเอกสาร 3 ชั้น 1 อัน 195 195 

 รวมเป็นเงิน 1,525 

 
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

                                (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
               ต าแหนง   หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

7.งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ      
คาใชสอย      

คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน     142,655 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน 
 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กลุมบริหารวิชาการ 
 



 

 

10. การติดตามประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

1. รอยละของผูเรียนที่ผานการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับดีและดีเยี่ยม 

ครูประจ าวิชา
ประเมินตามเกณฑ์ 

แบบประเมิน 
 
 

2. รอยละของผูเรียนที่ผานกิจกรรม 
    เพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  

ครูที่ปรึกษาประเมิน 
ตามเกณฑ์  

แบบประเมิน 
 

3. รอยละผูเรียนที่ผานการประเมิน  
    ทักษะการอาน คิด วิเคราะห์  
    และเขียนสื่อความ 

ครูประจ าวิชา
ประเมินตามเกณฑ์ 

แบบประเมิน 
 

4. รอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์   
ทางการเรียนอยูระดับดี  

ครูประจ าวิชา
ประเมินตามเกณฑ์ 

แบบทดสอบ 

5. รอยละของผูเรียนมีผลการ
ทดสอบรวบยอดระดับชาติอยู
ในระดับดี 

การทดสอบ o-net 
ของนักเรียน ม.3 
และ ม.6 

การทดสอบo-net 
 

6. กลุมสาระการเรียนรูทุกกลุม
สาระมีการจัดแขงขันทักษะ
วิชาการท้ังในโรงเรียนและ
รวมกับหนวยงานอื่น ๆ  

ดูจากผลการแขงขัน
ระดับตาง ๆ ของ
นักเรียนจากกลุม
สาระการเรียนรูทุก
กลุม 
สาระการเรียนรู 

รายงานสรุปผลการแขงขันของกลุม
สาระการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู 

7. นักเรียนที่เขาแขงขันทักษะ    
    ทางวิชาการมีผลการแขงขัน

ชนะระดับจังหวัด ระดับเขต
และระดับประเทศ 

ดูจากผลการแขงขัน
ระดับ ตาง ๆ ของ
นักเรียนจากกลุม
สาระการเรียนรูทุก
กลุม 
สาระการเรียนรู 

รายงานสรุปผลการแขงขันของกลุม
สาระการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู 

8. กิจกรรมหองสมุดมีชีวิต/ กิจกรรม 
8 กลุมสาระการเรียนรู 

วัดจากการ
ประเมินผล 

รายงานผล 

 



 

 

10. การติดตามประเมินผล (ตอ) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

9.  ผลการประเมินคุณภาภายใน 
สถานศึกษาท่ีผานเกณฑ์การ
ประเมินตามมาตรฐานที่ก าหนด 

ประเมินผลตามมาตรฐานและ
ประเด็นการพิจารณาที่ก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานไว 

- แบบประเมิน 
- แบบฟอร์มการกรอกขอมูล
สารสนเทศ 

10. นักเรียนไดประสบการณ์ตรง
จากแหลงเรียนรูภายนอก
สถานศึกษามากกวา รอยละ 95 

วัดจากความพึงพอใจ รายงานสรุปผลการจัดงาน 

11. มีรายงานการประเมินจากกลุม
สาระการเรียนรู 

รวบรวมรายงานการประเมินจาก
กลุมสาระการเรียนรู 

สรุปรายงานตาง ๆ 

12. มีการประเมินกิจกรรมตาม
โครงการ 

รวบรวมรายงานการประเมินจาก
กลุมสาระการเรียนรู 

สรุปรายงานตาง ๆ 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
        11.1 ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
และมีสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทุกคน 
       11.2 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีของแตละวิชา และทุกกลุมสาระการเรียนรู รอยละ 76 
ขึ้นไปมีคุณภาพตามจุดเนน  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
       11.3 ผูเรียนมีศักยภาพดานการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความรู ไดมาตรฐานสากล  
       11.4 ผูเรียนมีผลการสอบรวบยอดระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น 
       11.5 เพ่ิมศักยภาพครู องค์กรตามโครงสราง  การบริหารงานใหเป็นองค์กรแหงการเรียนรู 
       11.6 พัฒนางานวิชาการสูระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ผานเกณฑ์การ
ประเมินในระดับดี และดีมากทุกมาตรฐาน   
      11.7 ผูเรียนไดรับการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพดานตาง ๆ ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู อยางเพียงพอ 
และเหมาะสม 
 

                        ลงชื่อ.......................................................................ผูเสนอโครงการ    
                 (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
     ต าแหนง  หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 
             

         ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ 
              (นายวิชาญ  การะเกตุ) 
                          ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

1. ช่ือโครงการหองเรียนพิเศษ 
2. ( / ) กลุ่ม/งาน   วิชาการ 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่  1,2   
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ/สพม.  ขอที่  2,3 
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 
      ประเด็นที่ 1.1 ขอที่ 1, 2, 3, 4, 5 
     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     
      ประเด็นที่ 2.1 ขอที่ 2, 3 
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ 
       ประเด็นที่ 3.1 ขอที่ 1, 2 
  ( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 1 
5. ลักษณะโครงการ      ( / )   ตอเนื่อง      (   )  ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันวิทยาการทางดานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศมีความ
เจริญกาวหนาขึ้นเป็นล าดับโดยเฉพาะการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ป.1 – ม.6) ซึ่งสาขาวิชานี้
จัดเป็นพ้ืนฐานของการศึกษาทุกแขนงในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4-6 ซึ่งเป็นชั้นที่เป็นจุดเชื่อมตอของพัฒนาเด็กสูวัยแหงการเรียนรู และศึกษาตอ เพ่ือตัดสินอนาคตในการ
เรียนตอในระดับที่สูงขึ้น และเป็นระดับที่คนพบความสามารถ ความถนัดของตนเอง แตปัญหาทางดานการ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ ในประเทศไทย ตั้งแต
อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นประสบปัญหามาโดยตลอด 
  โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” โดยทานผูอ านวยการจึงมีนโยบายในการแกปัญหา
ดังกลาวโดยการเปิดหองเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศขึ้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ โดยเปิดรับ
สมัครนักเรียนรุนแรกในปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 หองเรียน ประกอบดวย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 1 หอง และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 หอง ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 หองเรียน 



 

 

ประกอบดวย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จ านวน 1 หอง ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 หองเรียน 
ประกอบดวย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 หอง และในปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 หองเรียน 
ประกอบดวย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 หอง และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 หอง  
 

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพดาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
       เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ 

2.2. เพ่ือใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองใหเป็นบุคคลแหงการเรียนรู สามารถคิดวิเคราะห์ และ
แกปัญหาได 
 2.3 พัฒนาศักยภาพทางความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ เพ่ือเป็นประโยชน์ตอการ 
       ตัดสินใจในการศึกษาตอ หรือการประกอบอาชีพ และสามารถน าความรูที่ไดรับไปประยุกต์ใช 
       ในชีวิตประจ าวันได 
  2.4 เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
       ภาษาตางประเทศ 
 

3.  เป้าหมาย   
    3.1 ด้านปริมาณ 
 1. ปีการศึกษา 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 หองเรียน 
  2. ปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 หอง และ 4 จ านวน 1 หอง 
    3.2  ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนมีความรู ความสารถ และพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศ มีศักยภาพทางความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ อยางเป็นประโยชน์ตอการ
ตัดสินใจในการศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพ และสามารถน าความรูที่ไดรับไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันได 
 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563  ถึง 30 กันยายน 2564 
 

6.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมฝุายวิชาการ และ
ผูเกี่ยวของ เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. ผูบริหารท าความเขาใจ และชี้แจง 

ส.ค. 62 
 

 

- 
 

ฝุายบริหาร  



 

 

6.  วิธีด าเนินการ (ต่อ) 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

 คณะครูใหทราบโครงการฯ    
2. 

ด าเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. ผูรับผิดชอบโครงการชี้แจง
แนวทางปฏิบัติแกคณะครู 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน 

  - สอนเสริมใน 4 กลุมสาระฯหลัก 
    (ม.1) และ 5 กลุมสาระฯหลัก  
    (ม.4) 
  - ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู  
  - คายวิชาการ 
  - สอนเสริมวิชาคอมพิวเตอร์/ 
    ภาษาตางประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) 

ตลอดปี 
การศึกษา 

 
 
 
 

2,000 
 
 

19,000 
45,000 

- นางสาวสุมนพัสร์  
ปูองกัน 
- กลุมบริหาร 
  วิชาการ 
- คณะครู 
- นักเรียน 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- สังเกตการณ์การเขารวมกิจกรรม 
- สรุปผลการประเมินกิจกรรม 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม  

ตลอดปี 
การศึกษา 

 

 ผูบริหาร และ 
คณะครู 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

- ผูบริหารและคณะครูรวมกัน
ประชุม หลังเสร็จสินโครงการ 
(AAR) 

- น าขอมูลจากการท ากิจกรรมมา
ประชุม 

- จัดเตรียมท าแผนงาน และ
โครงการฯ ในปีการศึกษาตอไป 

ภาคเรียนที่ 1 
ก.ย. 62 

ภาคเรียนที่ 2 
มี.ค. 62 

 
 

 นางสาวสุมนพัสร์  
ปูองกัน  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการหองเรียนพิเศษ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

กิจกรรมที่ 1 สอนเสริมใน 4 กลุ่มสาระฯ หลัก (ม.1) และ 5 กลุ่มสาระฯ หลัก (ม.4) 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษ A4 20 100 2,000 

 รวมเป็นเงิน 2,000 

 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
       (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
          ต าแหนง  หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 
 

กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาจางเหมารถ 1 10,000 10,000 
2 คาอาหารกลางวัน 60 คน x 80 บาท   4,800 
3 คาอาหารวาง 60 คน x 80 บาท   3,600 
4 คาเอกสาร 60 10 600 

 รวมเป็นเงิน 19,000 

 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
               (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
         ต าแหนง  หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมที่ 3 ค่ายวิชาการ (บูรณาการวิทยาสาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาตา่งประเทศ) 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาตอบแทนวิทยากร (เหมารวม)  10,000 10,000 
2 คาจางเหมารถ 1 20,000 20,000 
3 คาอาหารกลางวัน 60 คน x 80 บาท   4,800 
4 คาอาหารวาง 60 คน x 80 บาท   3,600 
5 คาเอกสาร 60 100 6,000 
6 คาวัสดุอ่ืนๆ ที่ใชในการจัดกิจกรรม   1,000 

 รวมเป็นเงิน 45,400 

 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
       (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
          ต าแหนง  หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 
 
7. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ      
คาใชสอย      

คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน     66,400 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน 
 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุมบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10. การติดตามประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

1. นักเรียนมีความรู ความสามารถ และ
พัฒนาศักยภาพดาน วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศ 

สังเกต แบบประเมนิ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
2. เพ่ือพัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศใหสูงขึ้น 

ผลสอบ 
 
 
 

ขอสอบ 
 
 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 2.1 นักเรียนมีความรู ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพดาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และภาษาตางประเทศ 

2.2. เพ่ือพัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศใหสูงขึ้น 
 
 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูเสนอโครงการ 
      (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
          ต าแหนง  หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
 
   ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ 
              (นายวิชาญ  การะเกตุ) 
                ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน 
 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
2. (  ) กลุ่ม/งาน   (  ) กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่  ………………1,2…………………….  กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน  

     ขอที่ …………………………. 
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ  ขอที่ …………………………………………………….  
( / ) สพม. ขอที่ ..........................1,4.................................. 

( / ) มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินภายนอก  
 ดานคุณภาพผูเรียน   มาตรฐานที่ ……1...    ตัวบงชี้ที่ ……………2, 3, 4..………. 
      มาตรฐานที ่…………   ตัวบงชีท้ี่ …………………………………. 
      มาตรฐานที่ ………..    ตัวบงชี้ที่ …………………………………. 
      มาตรฐานที่ …………   ตัวบงชีท้ี่ …………………………………. 
 ดานการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ …………   ตัวบงชี้ที่ …………………………………. 
      มาตรฐานที่ …………   ตัวบงชีท้ี่ …………………………………. 
 ดานการสรางสังคม ฯ มาตรฐานที่ …………   ตัวบงชี้ที่ …………………………………. 
5. ลักษณะโครงการ      (  )   ตอเนื่อง      (   ) ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลกัการและเหตุผล  
            โรงเรียนเป็นสถานที่ในการผลิตพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ เป็นแหลงการเรียนรู พัฒนาทางดาน
สติปัญญา  ทางดานรางกาย ทางดานอารมณ์ และทางดานสังคม ในสังคมปัจจุบันมีความเจริญและพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีมากมาย การพัฒนาดานจิตใจ คุณธรรมและจริยธรรมยังมีนอย ดังนั้น โรงเรียนจึงได
จัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
และกิจกรรมแนะแนว เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดกับนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรูใน
โรงเรียนไดอยางมีความสุข เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแลว จะท าใหผลการเรียนดีขึ้น 
และบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาแหงชาติที่วานักเรียนเป็นผูที่ดี เกง  มีสุข และด ารงชีวิตใน
สังคมไดอยางมีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง  
2. เพ่ือสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ 



 

 

3. เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
4. เพ่ือสงเสริมศักยภาพและความคิดสรางสรรค์ 
5. เพ่ือปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิต 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

  1. นักเรียนรอยละ 100 เขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  2. นักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 มีทักษะในการท างาน และสามารถท างานรวมกับผูอ่ืนได 
          3.2 ด้านคุณภาพ 

  1. นักเรียนมีความรู มีความคิดริ เริ่มสรางสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคีและ
สามารถท างานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

   2. นักเรียนความรูพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ และสามารถด ารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
 ความสุข 
 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 

7. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

4. ประชุมคณะกรรมทุกทานวางแผน 
งานและประเมินแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 256๒ 
5. มอบหมายความรับผิดชอบการเขียน 
งบประมาณ 
3. ด าเนินการตามรายละเอียดของแต
ละกิจกรรม 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

- นางสาวสุกัญญา  
เอมพันธุ์ 

2. 
ด าเนินการ 

(Do 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 แตงตั้งครูที่ปรึกษา 

 
1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

 
200 

 
นางสาวสุกัญญา  

เอมพันธุ์ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแนะแนว 1 ต.ค. 62 – 

30 ก.ย. 63 
200 นางสาวสุกัญญา  

เอมพันธุ์ 



 

 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมชุมนุม 1 ต.ค. 62 –  
30 ก.ย. 63 

1,200 นางสาวสุกัญญา  
เอมพันธุ์ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

200 นางสาวสุกัญญา  
เอมพันธุ์ 

กิจกรรมที่ 5 การเขาคายพักแรมลูกเสือ 
เนตรนารี  

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

- กิจการนักเรียน 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ตรวจสอบการด าเนินงานใหเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ตรวจสอบการด าเนินงานใหเป็นไป
ตามเปูาหมายทีว่างไว 
3. ติดตามตรวจสอบโดยใชแบบประเมิน
ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุ
เปูาหมาย 
4. ถามีปัญหาหรืออุปสรรคใหเตรียม
ด าเนินการแกไข 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

- นางสาวสุกัญญา  
เอมพันธุ์ 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

1. สถิติการประเมินกิจกรรมแตละ 
กิจกรรม 
2. สรุปรายงานโครงการ 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

200 นางสาวสุกัญญา  
เอมพันธุ์ 

และกิจการ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน 

ชื่อกิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา 
ภาคเรียนที่ 1/2563 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาเอกสาร   200 

 รวมเป็นเงิน 200 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
                                (นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์) 
                                                   ต าแหนง  คร ู
 

ชื่อกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแนะแนว 
ภาคเรียนที่ 1/2563 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาเอกสาร   200 

 รวมเป็นเงิน 200 

 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
                               (นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์) 
                                                   ต าแหนง  คร ู
 

ชื่อกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมชุมนุม 
ภาคเรียนที่ 1/2563 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาเอกสาร   200 
2. แฟูมใสเอกสาร 20 50 1,000 

 รวมเป็นเงิน 1,200 

 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
                                (นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์) 
                                                    ต าแหนง  คร ู
 
 



 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาเอกสาร   200 

 รวมเป็นเงิน 200 

                  
      ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

                                (นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์) 
                                                     ต าแหนง  ครู 
 
 

ชื่อกิจกรรมที่ 6 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2563 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาเอกสาร   200 

 รวมเป็นเงิน 200 

 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
                                (นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์) 
                                                    ต าแหนง  คร ู
 
 

8. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ      
คาใชสอย      

คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน      
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์ 
 

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 



 

 

11. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

1. นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

นักเรียนรอยละ 100 เขารวมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

สมุดประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

2. นักเรียนมีความรู มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค์ มีความรับผิดชอบ  
มีความสามัคคีและสามารถท างาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

นักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ผาน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

สมุดประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

๓. นักเรียนความรูพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ และสามารถด ารงชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข 

นักเรียนรอยละ 90 มีความสุข  
มีทักษะในการด าเนินชีวิต และ
สามารถด ารงตนอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง  
2. นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 
3. นักเรียนไดรับการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
4. นักเรียนไดรับการสงเสริมศักยภาพและความคิดสรางสรรค์ 
5. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
 

 
 

          ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ 
                 (นางสาวสุมนพัสร์  ปอูงกัน) 
                                       ต าแหนง  หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 
 
 
     ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ 
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
1.  ชื่อโครงการ เสริมสรางและพัฒนาผูเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
2.  (    ) กลุม/งาน       (  /  ) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
3.  แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียนขอที่  1       กลยุทธ์โรงเรียนในฝันขอที่   2 , 3 
4.  สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 
          ( / ) สพฐ/สพม.  ขอที่ 1,2,3 
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินภายใน/ภายนอก  
 มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน        
   ประเด็นที่ 1.1  ขอที่  1, 2,  3,  4,  5, 
   ประเด็นที่ 1.2  ขอที่  1,  2,  3 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ขอที่ - 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ 
     ขอที่  3.1,  3.2,  3.3, 3.5   
 ( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 1   
5.  ลักษณะโครงการ    (  /   ) ตอเนื่อง       (     ) ใหม  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
         จากการจัดการศึกษาท่ีผานมากระบวนการการพัฒนาผูเรียนโดยเนนใหผูเรียนเป็นศูนย์กลางนั้นยังมี
ปฏิบัตินอย ผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพดานภาษาของตนไมเต็มความสามารถ ผูเรียนมีทักษะ ทางภาษาไทย
นอยกวาที่ควร กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเห็นความส าคัญของวิชาภาษาไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ
เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อันกอใหเกิดเอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติ จึงมุงหวังใหผูเรียน 
ใชภาษาไทยไดเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารการแสวงหาความรูตางๆตลอดจนการ
ประกอบธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
         การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่ก าหนดมาตรฐาน
การเรียนรู ตามเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน การวัดและประเมินผลที่สะทอนมาตรฐานการน า
หลักสูตรสูการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีศักยภาพบนพ้ืนฐานของความแตกตางระหวางบุคคล 
เพ่ือใหผูเรียน  มีการคิดวิเคราะห์ คิดวิเคราะห์ คิดอยางสรางสรรค์ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จึง
จ าเป็นตองจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดที่สอดคลองกับตัวชี้วัดและธรรมชาติวิชา โดยจัด
กิจกรรมการแขงขันทักษะทางภาษาไทย กิจกรรมที่ตองสืบคนท าโครงงาน ศึกษาแหลงเรียนรูภายในและ



 

 

ภายนอกสถานศึกษา  การแกปัญหาและตัดสินใจดวยตนเอง และจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ   มี
มาตรฐานการศึกษาในระดับชาติหรือระดับสากล  
เพ่ือเพ่ิมคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น  
         กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงจัดกิจกรรมสอนเสริมเพ่ือสงเสริมนักเรียนใหมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ในระดับ ม.3,ม.6 สูงขึ้น โดยน านวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยใชในการเรียนการสอน  
และใหนักเรียนไดรับประสบการณ์ตรง สรางบรรยากาศในการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนบูรณาการและ
เชื่อมโยงเนื้อหาวิชาภาษาไทยเขาสูอาเซียน เพ่ือใหนักเรียนรูจักขอดีของอาเซียนและสามารถเผยแพรขอมูล
ตอไปได 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือใหผูเรียนมีความรัก ซาบซึ้ง อนุรักษ์ไทย และมีความสามารถในวิชาภาษาไทยสูงขึ้น  
     2.2  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยใหสูงขึ้น 
     2.3  เพ่ือพัฒนาผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการสอนตลอดจนสงเสริม 
            น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใช เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น 
     2.4  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีจิตสาธารณะสูงขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย 
    3.1  เชิงปริมาณ  
         1)  ผูเรียนมีความรัก ซาบซึ้ง อนุรักษ์ภาษาไทย และมีความสามารถในการใชภาษาไทยไดดีอยางนอย 
              รอยละ 85   
         2)  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ในวิชาตางๆของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
              อยางนอยรอยละ 80 
         3)  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบกิจกรรม 
              การเรียนการสอนอยางนอยรอยละ 85 
        4)  ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (o-net) วิชาภาษาไทยทั้งระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
              และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยูในระดับ ดี  
 

    3.2  เชิงคุณภาพ    
          1)  ผูเรียนมีความรัก ซาบซึ้งอนุรักษ์ภาษาไทย และมีความสามารถในการใชภาษาไทยไดดี 
          2)  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยอยูในเกณฑ์ดีและดีมาก 
          3)  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบกิจกรรม 
               การเรียนการสอนอยูในระดับ ดี 
          4)  ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (o-net) วิชาภาษาไทยทั้งระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยูในระดับ ดี 
 



 

 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   
 หองกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย , หองเรียนนักเรียน  
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

6.  วิธีด าเนินการ 

 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
1.วางแผน 
   (Plan) 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนออนุมัติ 
3. ก าหนดหนาที่รับผิดชอบ 

เดือน ก.ย. 62   น.ส.ปรียานุช  
พัฒนะ 

2. ด าเนินงาน      
    (Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักเรียน และสงเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย 
1.1 กิจกรรมวันสุนทรภู 
1.2 กิจกรรมวันภาษาไทย 
1.3 กิจกรรมสงเสริมความรู
ความสามารถดานทักษะการพูด การ
อาน การฟังและการเขียนภาษาไทย 
1.4 กิจกรรมประกวดและแขงขัน
ทักษะทางวิชาการภายในและนอก
โรงเรียน 

 
 
 
1 มิ.ย.62 –31 
ก.ค.63 
1 พ.ย.62 – 30 
ก.ย. 63 

 
2,492 

 
น .ส .ปรี ย านุ ช  
พัฒนะ 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 จัดท าสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช
ติว o-net 
2.2  จัดสอนเสริม (ติว) นักเรียนชั้น  
ม. 3 และ  ม. 6 
2.3 จัดสอนเสริมนักเรียนที่บกพรอง 
      ทางภาษาไทย 

 
 
1 ต.ค.62 – 30 
ก.ย.63 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
น .ส .ปรี ย านุ ช  
พัฒนะ 
 
 
 



 

 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
 กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมพัฒนาการเรียน 

การสอน 
3.1 จัดท าสื่อการเรียนการสอน 
3.2  จัดซอมบ ารุงวัสดุ - ครุภัณฑ ์

 
 
1 ต.ค.62 – 30 
ก.ย.63 

 
 

8,992 

 
 
น .ส .ปรี ย านุ ช  
พัฒนะ 

3.ตรวจสอบ 
   (Check) 

ตรวจสอบความถูกตองทุกขั้นตอนหลัง
การจัดท า 

1 ต.ค.62 – 30 
ก.ย.63 

 น .ส .ปรี ย านุ ช  
พัฒนะ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
  (Action) 

-ประเมิน ติดตาม แกไข  
-รายงาน 

3 0  มี . ค .  6 3 
และ 
30 ก.ย. 63 

 น .ส .ปรี ย านุ ช  
พัฒนะ 

 
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะนักเรียน และสงเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย 

 

รายการที่ รายการ จ านวนหนวย ราคาตอหนวย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษ  100  ปอนด์ เอ. 4  1 หอ 340 340 
2 กระดาษท าเกียรติบัตรมีกรอบแผนเล็ก 2 รีม 65 130 
3 ชุดจัดบอร์ดสุนทรภู และบอร์ดวันภาษาไทย 2 ชุด 90 180 
4 กระดาษโปสเตอร์ คละสี 2 โหล 96 192 
5 คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียนแขงขันศิลปหัตถกรรม  15 คน 50 750 
6 คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียนแขงขันทักษะภาษาไทย 10 คน 50 500 
7 คารถพานักเรียนแขงขันทักษะภาษาไทย 1 คัน 400 400 
 รวมเป็นเงิน (สองพันสี่รอยเกาสิบสองบาทถวน) 2,492 

 
 

                                                                             ลงชื่อ ....................................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
                     (นางสาวปรียานุช  พัฒนะ) 
    
 
 
 

 



 

 

กิจกรรมที่ 3  พัฒนาการเรียนการสอน 
ภาคเรียนที่ 2/2562 

 

รายการที่ รายการ จ านวนหนวย ราคาตอหนวย รวมเป็นเงิน 
1. กระดาษ  เอ. 4  15 รีม 98 1,470 
2. เทปกาว 2 หนาบางขนาดครึ่งนิ้ว 2 มวน 17 34 
3. ดับเบิลคลิปขนาด 1 นิ้ว 2 โหล 24 48 
4. ปากกาไวท์บอร์ด 10 ดาม 20 200 
5. คาซอมบ ารุงปริ้นเตอร์ 1 ครั้ง 500 500 
6.  กุญแจประตูหอง 132  1 อัน 120 120 
     รวมเป็นเงิน (หกพันสามรอยเจ็ดสิบสองบาทถวน) 2,372 

 

ภาคเรียนที่ 1/2563 
รายการที่ รายการ จ านวนหนวย ราคาตอหนวย รวมเป็นเงิน 

1. กระดาษ  เอ. 4  15 รีม 98 1,470 
2. ปากกาไวท์บอร์ด 10 ดาม 20 200 
3. หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Cannon  2 ขวด 195 390 
4. คาซอมบ ารุงริ้นเตอร์ 1 ครั้ง 500 500 
5. กาวลาเท็กซ์ 2 ขวด 30 60 
6 กระดาษโปสเตอร์แข็ง 4 โหล 100 400 
     รวมเปน็เงิน (สองพันหกรอยยี่สิบบาทถวน) 3,020 

                                
ลงชื่อ .....................................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

            (นางสาวปรียานุช  พัฒนะ) 
7. งบประมาณ   
 

 

รายการ 
 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ  
(ระบุ) 

 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ 6,234 - - - 6,234 
คาใชสอย - 400 - - 400 
คาครุภัณฑ์ - - - - - 
คาตอบแทน - 1,250 - - 1,250 
รวมเป็นเงิน 6,234 1,650 - - 7,884 
 
 



 

 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวปรียานุช  พัฒนะ 
 

9.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  - 
 

10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล) 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1.  รอยละของครูสงเสริมความรูความสามารถตามความ
ถนัดเฉพาะดานใหนักเรียนไดคนควาหาความรูไดดวย
ตนเอง 

1.  สังเกตการสอน 
2.  สัมภาษณ์ครู/นักเรียน 

1. แบบสังเกตการสอน 
2. แบบสัมภาษณ์ 

2.  รอยละของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
 

1.  ประกวด 
2.  ประเมิน  
3.  สังเกตพฤติกรรม 

1.  แบบใหคะแนน 
2.  แบบประเมิน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       1.  ผูเรียนมีความรัก ซาบซึ้ง อนุรักษ์ไทย และมีความสามารถในวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
       2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
       3.  ผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการสอนตลอดจนสงเสริม น าเทคโนโลยีที่  
           ทันสมัยเขามาใช เพื่อเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น 
       4.   ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีจิตสาธารณะสูงขึ้น 
 
                                                    ลงชื่อ ..................................... ผูเสนอโครงการ 
                                                     (นางสาวปรียานุช   พัฒนะ) 
                                       ต าแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
 
 

 ลงชื่อ............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
                     (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
                                              ต าแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 
 
  
                                                ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ 
                                                       (นายวิชาญ  การะเกตุ) 
                                           ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

1. ช่ือโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
2. (  ) กลุ่ม/งาน   ( √ ) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่    1,2    
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ / สพม. ขอที่   1 
           ( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ดานคุณภาพผูเรียน   มาตรฐานที่ 1   ประเด็นที่  1 ขอที่ 2 , 5 
              ประเด็นทื่  2 ขอที่ 1 
 ดานการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 2   ประเด็นที่  4 
 ดานการสรางสังคม ฯ มาตรฐานที่ 3   ประเด็นที่  1, 3 , 4  
           ( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่  1 
5. ลักษณะโครงการ      ( √ )   ตอเนื่อง      (   )  ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (อธิบายหลักการ ความส าคัญ ที่มา และเหตุผล  ควรมีการอางอิง  เชน นโยบาย 
หรือหลักวิชาการ) 
 กระบวนการจัดการเรียนรูเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุด เพ่ือเสริมสราง พัฒนา ปลูกฝังใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์จามที่หลักสูตรตองการ และสอดคลองกับความตองการของ
สังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม และบูรณาการระหวางกลุมสาระเรียนรู  โดยมุงเนนให
นักเรียนมีสวนรวมลงมือปฏิบัติ สามารถหาค าตอบและแสวงหาความรูตางๆไดดวนตนเองอยางตอเนื่อง จึงจ า
ท าใหการจัดการเรียนรูบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่ตองการ สามารถพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลไดตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของหลักสูตรที่ก าหนด มาตรฐานการเรียนรูรูที่ก าหนดไวในหลักสูตร เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจน  อีกทั้งยังชวยใหเกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู และชวยแกปัญหาการเทียบโอนระหวางสถานศึกษา ดังนั้นจึงจ าเป็นอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรอยางตอเนื่อง  จึงตองมีการจัดซื้อและซอมแซมปรับปรุงอุปกรณ์ตางๆเพ่ือเป็นการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรูใหกับผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นและทีประสิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวบงชี้/หลักการและเหตุผล) 
 1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความพรอมในดานสื่อและอุปกรณ์ 
 2. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับหลักสูตรแกรกลางสถานศึกษา 
 3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น 



 

 

3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ  (จ านวนที่ไดรับการพัฒนา) 
  1. ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ วางแผนการจัดการเรียนรูใหครอบคลุมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ รอยละ100 
  2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และไดศึกษาแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู
ภายในและภายนอกสถานศึกษา รอยละ 67 ขึ้นไป 
  3. ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลสอบระดับชาติ คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 3.5 
  4. ผูเรียนทุกคนไดใชสื่อ แบบฝึกและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  รอยละ 100 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์จัดการเรียนรูครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น และมี
การศึกษาแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานที่ 
  3. ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลสอบระดับชาติ คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 3.5 
  4. ผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค์  ใฝุเรียนรู รักการอาน เขียน และศึกษาคนควาแสวงหา
ความรูไดดวยตัวเอง  

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
6. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมบุคลากรในกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร์ 
2.เขียนโครงการ/กิจกรรม 
3.ก าหนดครูรับผิดชอบโครงการ 

ตุลาคม 2562 - 
ครูกลุมสาระการ

เรียนรู
คณิตศาสตร์ 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1.พัฒนากลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร์ 

1 ต.ค. 62 
– 

30 ก.ย. 63 
6,700 

นางสาวศุภรัตน์  
เพ็ชรทอง 

 
กิจกรรมที่ 2. พัฒนาทักษะนักเรียน 
 
 

1 ต.ค. 62 
– 

30 ก.ย. 63 
1,000 

 
นางสาวหทัยชนก   

แคอนันต์ 



 

 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

1.แบบบันทึกการตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู 
2.ผลงานนักเรียน /แบบประเมินผล 
3.แบบรายงานผลการเรียน 
4.แบบรายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

   

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

1.ตรวจสอบจากแผนการเรียนรู 
2.ประเมินผลจากการจัดกิจกรรม
และผลงานนักเรียน 
3.คะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียน 
4.รายงานคะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

1 ต.ค. 62 
– 

30 ก.ย. 63 
- 

ครูกลุมสาระการ
เรียนรู

คณิตศาสตร์ 

 

 
รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร คณิตศาสตร ์

ชื่อกิจกรรมที่ 1  พัฒนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 ซอมบ ารุงปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 1,500 1,500 
2 ปากกาไวบอร์ด 25 ดาม 20 500 
3 กระดาษ A4 15 รีม 100 1,500 
4 หมึกเติมปริ้นเตอร์ 8 ขวด 150 1,200 
5 หมึกเติมปากกาไวบอร์ด 12 ขวด 65 780 
6 กระดาษสี 20 แผน 10 200 
7 แผนความรู 20 แผน 15 300 
8 กระดาษหอพัสดุ 10 แผน 10 100 
9 ลูกแม็กเบอร์ 10 6 กลอง 10 60 
10  กาวลาเทก 1 กระปุก 60 60 
 
 



 

 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
11 กาวสองหนาแบบหนา 5 มวน 80 400 
12 ลูกแมคใหญ 4 กลอง 25 100 
 รวมเป็นเงิน 6,700 

 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
                                    ( นางสาวศภุรัตน์  เพ็ชรทอง ) 
 

ชื่อกิจกรรมที่ 2  พัฒนาทักษะผูเรียน 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 หนังสือ A – Math 2 100 200 
2 เบี้ย เอแม็ท 2  200 800 

 รวมเป็นเงิน 1,000 
 
                              ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
                                             ( นางสาวหทัยชนก  แคอนันต์ ) 
 

7.  งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ 7,700    7,700 

ค่าใช้สอย 
     

คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน 7,700    7,700 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 



 

 

10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

ครูจัดท าแผนการสอน รอยละ 100 ตรวจสอบจาก
แผนการเรียนรู 

-บันทึกขอความขอใชแผนการสอน 
-แผนการสอน 

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอย
ละ 67 

คะแนนเฉลี่ยปลาย
ภาคเรียน 

แบบรายงานผลการเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
มีผลสอบระดับชาติคะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.5 

คะแนนผลการทอ
สอบระดับชาติ 

แบบรายงานผลการสอบระดับชาติ 

 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 1. นักเรียนมีความภาคภูมิใจ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร์และโรงเรียน 
 2. ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

           ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ 
                                                  ( นางสาวศุภรัตน์  เพ็ชรทอง ) 
                                     ต าแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร์ 
 
 

ลงชื่อ................................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
                  (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
                                             ต าแหนง หัวหนางานกลุมบริหารวิชาการ 
 
     
     ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ  
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ 
2. (   ) กลุ่ม/งาน  ( / ) กลุ่มสาระ การเรียนรูวิทยาศาสตร์ 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 1,2  
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ/สพม.5  ขอที่ 1,2,3,4 
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน        
      ประเด็นที่ 1.1  ขอที่ 1,2,3,4,5,6  
      ประเด็นที่ 1.2  ขอที่ 1,2,3,4 
     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ประเด็นที่ 2.5 และ 2.6 
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ 
      ประเด็นที่ 3.1,3.2,3.3,3.4 และ 3.5 

( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 1,2,3 
5. ลักษณะโครงการ  ( / )  ตอเนื่อง  (   )  ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล   
    กระบวนการจัดการเรียนรูเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุด เพ่ือเสริมสรางปลูกฝังใหเยาวชนที่เขารับ
การศึกษา มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรและสอดคลองกับความตองการของสังคม การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมีการบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรู  และมุงเนนใหนักเรียนมีสวนรวมลงมือปฏิบัติ
สามารถหาค าตอบและหาความรูไดดวยตนเอง ท าใหการจัดการเรียนรูบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่ตองกา ร
สามารถพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลไดตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของหลักสูตรที่ก าหนด  มาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัดที่ก าหนดไวในหลักสูตร เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน อีกท้ังยังชวยใหเกิด
ความชัดเจนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู และชวยแกปัญหาการเทียบโอนระหวางสถานศึกษา ดังนั้น
ในการพัฒนาหลักสูตร จึงจ าเป็นอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพ่ือใหนักเรียนได
แสวงหาความรูดวยตนเอง มีสวนรวมในการเรียนรูและท างานรวมกัน จึงตองมีการศึกษาหาความรูทั้งในและ
นอกหองเรียน รวมทั้งจะไดน าเอาทฤษฎีมาประยุกต์ใชไดจริง ในชีวิตประจ าวัน จึงตองมีการจัดซื้อและซอม
ปรับปรุงอุปกรณ์ตางๆ เพ่ือในการท ากิจกรรมคนควาหาความรู และครูมีการวางแผนการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใหผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



 

 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนางานการเรียนการสอนในดานสื่อและอุปกรณ์การเรียน 
2)  เพ่ือใหผูเรียนเพิ่มพูนความรูความเขาใจในสาระการเรียนรูความหลากหลายทางชีวภาพไดอยางดี

ยิ่งขึ้น 
3) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 
4) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5) เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการอาน คิด วิเคราะห์และเขียน 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ     

1) ผูเรียนทุกคนไดใชสื่อ แบบฝึกและปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนวิทยาศาสตร์ รอยละ 100  
2) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และไดศึกษาแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งในและ            

นอกสถานที่ รอยละ 85 ขึ้นไป 
3) มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 รอยละ 100 
4) ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ วางแผนการจัดการเรียนรูใหครอบคลุมคุณลักษณะ                  

อันพึงประสงค์ รอยละ 100 
5) ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลสอบระดับชาติ (O-NET) คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นรอยละ 

1.5 
 

3.2 เชิงคุณภาพ        
1) ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค์ ใฝุรูใฝุเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควาแสวงหา

ความรูดวยตนเอง 
2) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์สูงขึ้น และมีการศึกษา

แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานที่  
3) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์มีเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
4) ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์จัดการเรียนรูครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
5) ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลสอบระดับชาติ (O-NET) คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
 
 



 

 

6. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
1. วางแผน 

(Plan) 
 1. ศึกษาวิเคราะห์การด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการเรียนจากปีงบประมาณ 62 
 2. ประชุมเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพครูและผูเรียน 
 3. ประสานงานกับครูผูเกี่ยวของในการ
ด าเนินกิจกรรม 

1-30 ต.ค. 62 
 

- ครูกลุมสาระ 
การเรียนรู

วิทยาศาสตร์          
ทุกทาน 

 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1. พัฒนางานกลุมสาระ 
                การเรียนรูวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 2. พัฒนานวัตกรรม 
                 และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 
กิจกรรมที่ 3. ศึกษาแหลงเรียนรู  
กิจกรรมที่ 4. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์   
                 แหงชาต ิ
กิจกรรมที่ 5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
                 ทางการเรียน 
กิจกรรมที่ 6. พัฒนาทักษะของนักเรียน 
กิจกรรมที่ 7. พัฒนาการเรียนดวย 
                 สะเต็มศึกษา 

 
1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63 

 
1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63 

 
 

1-31 ส.ค. 63 
1-24 ส.ค. 63 

 
1 ต.ค.62 -30 ก.ย. 63 

 
1 ต.ค.62 -30 ก.ย. 63 

 

1 ต.ค.62 -30 ก.ย. 63 

 
15,000 

 
12,800 

 
- 

6,200 
 
- 
 

4,500 
 

15,000 

 
ครูวิกร 

 
ครูสุทธิรัก  

 
ครูอาทิตย์ 
ครูวิกร 

 
ครูอัศวิน 

 
ครูคณิตา 

 

ครูสุทธิรัก 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- ติดตาม และประเมินผล ก.ย 63 - ครวูิกร 

4. 
ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและรายงานประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

ก.ย 63 - ครูวิกร 

 
 
 



 

 

 
รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ 

 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
                                    (นายวิกร  ยิ้มยอง) 
 
 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนานวัตกรรมและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 
ที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษ A4 98 20 1,960 
2 วัสดุผาตัด (หัวใจ ตับ ปอด) 250 4 1,000 
3. หลอดทดลอง ขนาดกลาง  20 30 600 
4. กระดาษทิชชู 25 4 100 
5. สารซักลาง 50 4 200 
6. แอลกอฮอล์ 125 1 125 
7 กระดาษคละสี 5 20 100 
8 โฟมกระดาษ 20 20 400 
9. ถุงมือ 150 1 150 
10. ถาน 9V  150 4 600 
11. เครื่องชาร์ตถาน 200 1 200 
12. ชุดการไทเทรต 2,000 2 4,000 
13. ขวดวัดปริมาตร ขนาด 250 ml 200 8 1,600 
14. ปิเปต 50 8 400 
15. หมึกปากกา (แดง น้ าเงิน) อยางละ 2 ขวด 100 4 400 
16 กระดาษ ต.2ก 45 6 270 

ที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนหน่วย รวมเป็นเงิน 

1 
ปรับปรุงหองเรียน/หองพักครู  
(ไฟ/กลอนประตู/ประตูตู/กระจก/ระบบประปา 
ซอมกลองจุลทรรศน์) 

15,000 1 15,000 

 รวมเป็นเงิน  15,000 



 

 

ที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนหน่วย รวมเป็นเงิน 
17 ปากกาไวบอร์ด (โหล) 300 2 600 
18 ที่ลางหลอดทดลอง 20 4 80 
19 ใบมีดผาตัด 15 1 15 
 รวมเป็นเงิน 12,800   

 
                  ลงชื่อ..........................................................ผูรบัผิดชอบกิจกรรม 
                                         (นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์) 
 
กิจกรรมที่ 4  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แหงชาติ 
ที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษแฟนซี (เกียรติบัตร) กระดาษสี 100 1 100 
2 พวงมาลัยดอกไมสด 100 1 100 
3 วัสดุในการจัดกิจกรรม/รางวัล/ปูายนิเทศ 2,000 1 2,000 
4 วัสดุฝึกนักเรียนเขาแขงขันหนวยงานภายนอก 1,000 1 1,000 
5 คาจางเหมารถแขงขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 3,000 1 3,000 

 รวมเป็นเงิน 6,200 

 
    ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
                                                (นายวิกร ยิ้มยอง) 
 
กิจกรรมที่ 5  พัฒนาทักษะนักเรียน (ศิลปหัตกรรม) 
ที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 อุปกรณ์และวัสดุฝึกทักษะศิลปหัตกรรม 3,000 1 3,000 
2 ฟิวเจอร์บอร์ดโครงงานประเภททดลอง 1,500 1 1,500 

 รวมเป็นเงิน 4,500 

 
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

                                           (นางสาวคณิตา  จันทวงษ์) 
                                                          ต าแหนง ครู 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมที่ 6  พัฒนาการเรียนดวยสะเต็มศึกษา 
ที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 เครื่องสเปกโตไฟโตมิเตอร์ 15,000 1 15,000 

 รวมเป็นเงิน  

 
ลงชื่อ..................................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                                                     
       (นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์) 

                                                           ต าแหนง ครู 
 
7. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ 50,500    50,500 
คาใชสอย 3,000    3,000 

คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน 53,500    53,500 
 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิกร  ยิ้มยอง 
 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ 
 

 
10. การติดตามประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
ครูรอยละ 100 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการจัดการเรียนรู 

ตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู 

- แบบสังเกตการจัดบรรยากาศการเรียนรู 
- แบบบันทึกการตรวจแผนการจัดการเรียนรู 

ผูเรียนรอยละ 85 สามารถสื่อสาร อาน,เขียน 
และน าเสนอผลการศึกษาคนควา มีการใชสื่อ
ที่เหมาะสม โดยมีแหลงอางอิงที่เชื่อถือได 

ประเมินผลจาก
การจัดกิจกรรม 

แบบประเมินผล 

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ 65 ใชผลการเรียน 
เฉลี่ยทั้งภาคเรียน 

แบบทดสอบหรือแบบรายงานผลการเรียน  

ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลสอบ
ระดับชาติ(O-NET) คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 

ท าแบบทดสอบ
ระดับชาติ 

แบบทดสอบ 



 

 

รอยละ 1.5 
ผูเรียนรอยละ 90 สรุปความคิดจากกิจกรรม
หรือเรื่องที่อาน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

ประเมินผลจาก
การจัดกิจกรรม 

แบบประเมินผล 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1) ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่อง มี
ความสามารถในการคิดอยางเป็นระบบ คิดสรางสรรค์ ตัดสินใจแกปัญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล มีความรูและ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติ
ที่ดีตออาชีพสุจริต 
 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

 3) ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่พัฒนากระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 4) มีการพัฒนาแหลงเรียนรู และใชประโยชน์จากแหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
 
 
 

                ลงชื่อ............................................................................ผูเสนอโครงการ 
             (นายวิกร  ยิ้มยอง) 

          ต าแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
 

ลงชื่อ...........................................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
              (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
                                      ต าแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 
 

  
    ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ  
              (นายวิชาญ  การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 

 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหาร  วิชาการ 

 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 
2. (  ) กลุ่ม/งาน   ( / ) กลุ่มสาระการเรยีนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่  ขอที  2  กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ขอที่ ขอที่  2 
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ  ขอที่  2 
( / ) สพม. ขอที่  1,4 

( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 มาตรฐานที่  1  ดานคุณภาพผูเรียน    
      ประเด็นที่ 1  ขอ  1,2,3,4,5 
    ประเด็นที่ 2  ขอ  1,2,3,4 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    ขอที่ 3 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ 
    ขอที่  1,2,3,4,5 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 1,2,3 
5. ลักษณะโครงการ      (  )   ตอเนื่อง      (  / )  ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากสถานการณ์บานเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว    จึงตองมีการเตรียมการสอนและ
เตรียมสื่อใหพรอมตอการพัฒนาการเรียนรูสังคมรอบตัวนักเรียน  ผานแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน  เชน  
พระบรมราโชบายดานการศึกษา ของรัชกาลที่ 10  การถอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2-3-4  

เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน  และสรางแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  จึงจัดท าปูายใหความรูขยายใหญ  ติด
ตลอดอาคาร ชั้น ๒ ซึ่งอยูในการดูแลของกลุมสาระ   การเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   และ
เป็นการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดีใหกับโรงเรียน 
 

2.  วัตถุประสงค์  
 1    เพ่ือสรางแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     2  เพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนไดรับทราบสถานการณ์บานเมืองที่เปลี่ยนแปลง 
     
 



 

 

3.  เป้าหมาย   
3.1  เชิงปริมาณ  (จ านวนที่ไดรับการพัฒนา) 

 1. นักเรียนทุกคนที่ใชอาคารเรียนไดอาน ไดรับทราบขอมูล 
       3.2 เชิงคุณภาพ 

  1. นักเรียนที่มีความรูรอบตัว  ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสมารถปรับตัวไดอยาง
เหมาะสม 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ  อาคาร ๑ ชั้น ๒ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมือง
สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

     5.   ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
6. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.ก าหนดหนาที่รับผิดชอบ 

1 -10  
สิงหาคม  
2562 

- นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1การสรางแหลงเรียนรู
ภายนอกหองเรียน 

1  พ.ย. 62 - 
30 ก.ย.63 

 
5,000 

 
นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

-ประเมินความพอใจ 
 

1พ.ย. 62 - 
30 ก.ย. 63 

  
นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

สถิติการประเมิน สรุปรายงาน
โครงการ 

1  ส.ค.62 - 
30 ก.ย. 63 

  
นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร  สังคมศึกษาฯ 
ชื่อกิจกรรมที่ 1 การสร้างแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 

 

ภาคเรียนที่ 2 /2562 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 ปูายไวนิลความรู พระบรมราโชบาย, 

พระราชกรณียกิจ, หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง,17 เปูาหมายโลก 

5 1,000 5,000 

รวมเป็นเงิน 5,000 
 

 
ลงชื่อ..............................................ผูเสนอโครงการ 

                                    (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
                                    ต าแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
 
 

          ลงชื่อ.................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
              (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
                                      ต าแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 
 
 
 

     ลงชื่อ.................................................ผูอนุมัติโครงการ 
                (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
          ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหาร  วิชาการ 

 

1. ช่ือโครงการ  “รักษ์ถ่ิน รักษ์ไทย”  ศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 
2. (  ) กลุ่ม/งาน   ( / ) กลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่  ขอที  2  กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ขอที่ ขอที่  2 
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ  ขอที่ มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 3 
( / ) สพม. ขอที่ 1, 3, 4 

( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 มาตรฐานที่  1  ดานคุณภาพผูเรียน    
      ประเด็นที่ 1  ขอ  1,2,3,4,5 
    ประเด็นที่ 2  ขอ  1,2,3,4 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    ขอที่ 3 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ 
    ขอที่  1,2,3,4,5 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 1,2,3 
5. ลักษณะโครงการ      (  )   ตอเนื่อง      (  / )  ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ตระหนักถึงความส าคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย  และ
นอมน าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชการที่ 10  เรื่องมีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง  
จึงอยากสงเสริมใหนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ไดมีประสบการณ์เรียนรูที่ดี   ไดเรียนรู
ประวัติศาสตร์ทองถิ่น  ภาคภูมิใจในความเป็นไทย  และการสรางชาติของบรรพบุรุษไทย  ในสมัยอยุธยา   

 เพ่ือใหเกิดประโยชน์และความยั่งยืนตอผูเรียน  จึงเกิดเป็นการจัดคายสรางสรรค์ “รักษ์ถิ่น รักษ์
ไทย” ในทุกปีการศึกษาใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1  โดยในปีการศึกษา 2563  ด าเนินการเป็น
ปีแรก  และสรางนักเรียนแกนน าตอไป 
 

2.  วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูประวัติศาสตร์ทองถิ่น และเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ชาติไทยได 
     2.  เพ่ือสรางจิตส านึกรักทองถิ่นและชาติไทย ผานการเรียนรูประวัติศาสตร์ 
 3.  สรางนักเรียนแกนน า  เพ่ือเป็นจิตอาสาในการจัดคายสรางสรรค์ “รักษ์ถิ่น รักษ์ไทย” 



 

 

3.  เป้าหมาย   
3.2  เชิงปริมาณ  (จ านวนที่ไดรับการพัฒนา) 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563  จ านวน 73 คน ไดรับทราบขอมูล 
       3.2 เชิงคุณภาพ 

  1.  นักเรียนที่มีความรูความเขาใจประวัติศาสตร์ทองถิ่นและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ชาติไทยได 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”และ อนุสาวรีย์วีรชนชาวบาน
บางระจัน   จังหวัดสิงห์บุรี 

     5.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
     6.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.ก าหนดหนาที่รับผิดชอบ 

1 -10  
สิงหาคม  
2562 

- นางอัญชลี  เมฆตั้ง   
นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
-วางแผน  จัดเตรียมอุปกรณ์  เชิญ
วิทยากร   
-ประสานงานอนุสาวรีย์วีรชน
ชาวบานบางระจัน 
-จัดคายสรางสรรค์ 
“รักษ์ถิ่น รักไทย” 

1  พ.ย. 62 - 
30 ก.ย. 63 

 
18,000 

 
 
 

 
 

 
นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

-ประเมินความพอใจ 
 

1พ.ย. 62 - 
30 ก.ย. 63 

  
นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน 

4.ประเมินผล
และรายงาน
(Action) 

สถิติการประเมิน สรุปรายงาน
โครงการ 

1  ส.ค.63 - 
30 ก.ย. 63 

  
นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน 

 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร  สังคมศึกษาฯ 
ชื่อกิจกรรม  ค่ายสร้างสรรค์  “รักษ์ถิ่น รักษ์ไทย” 

 

ภาคเรียนที่ 2 /2562 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาอาหารผูเขารับการอบรม  (นักเรียน 73 คน 

คณะท างาน 10 คน) 
83 120 9,960 

2 คารถ 2 1000 2,000 
3 วัสดุอุปกรณ์ฝึก - 1000 2,000 
4 คาบริหารจัดการอ่ืนๆ - 3,000  

 รวมเป็นเงิน 16,960 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผูเสนอโครงการ 
                                    (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
                                       ต าแหนง ครกูลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
 
 

ลงชื่อ...............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
              (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
                                        ต าแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 
 
 
     ลงชื่อ.................................................ผูอนุมัติโครงการ 
             (นายวิชาญ   การะเกตุ) 
          ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหาร  วิชาการ 

 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. (  ) กลุ่ม/งาน   ( / ) กลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่  ขอที  1, 2  กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ขอที่ ขอที่  2 
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ  ขอที่ มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 3 
( / ) สพม. ขอที่ 1, 3, 4 

( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 มาตรฐานที่  1  ดานคุณภาพผูเรียน    
      ประเด็นที่ 1  ขอ  1,2,3,4,5 
    ประเด็นที่ 2  ขอ  1,2,3,4 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    ขอที่ 3 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ 
    ขอที่  1, 2, 3, 4, 5 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 1, 2, 3 
5. ลักษณะโครงการ      ( / )   ตอเนื่อง      (   )  ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่  21 ให
ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนแบบนักเรียนมีสวนรวม หรือ Active Learning  ประกอบกับกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา มีบุคลากรที่จ ากัด  ท าใหชั่วโมงในการสอนคอนขางสูง  จึงตองมีการเตรียมการ
สอนและเตรียมสื่อใหพรอมตอการสอน  ทั้งนี้ยังตองใหผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมผานสื่อ
การสอนรูปแบบตาง ๆ  และมุงพัฒนาศักยภาพการเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้นรวมทั้งการทดสอบ
ระดับชาติดวย   

 เพ่ือใหการยกระดับผลการทดสอบแหงชาติของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระ   
การเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ใหมีคาเฉลี่ยสูงขึ้น จึงมีความจ าเป็นจัดท าโครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  
ในทุกระดับชั้นเพ่ือเตรียมความพรอมในการทดสอบระดับชาติ  นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพของ



 

 

นักเรียนใหสูงขึ้น พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพทั้งดานความรู พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคานิยม
พ้ืนฐาน 12 ประการ และสงเสริมการเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับตาง ๆ 

 

2.  วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     2. เพ่ือพัฒนานักเรียนและเสริมทักษะดานดานวิชาการ  เพื่อสงเสริมเขารวมแขงขันทักษะวิชาการใน
ระดับตางๆ 
    3. เพ่ือผลิตสื่อการสอน  สงเสริมพัฒนากระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผลเนน
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  เพ่ือเป็นกลไกลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

3.  เป้าหมาย   
3.1 เชิงปริมาณ   

   1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3-4  ในวิชาตางๆของกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รอยละ  70  ขึ้นไป 
  2. นักเรียนเขารวมแขงขั้นทักษะวิชาการดานตางๆ ปีละ 3 ครั้ง 

  3.  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมไดรับการ พัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล เนนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และผลิตสื่อการ

สอน 1 ผลงาน/ภาคเรียน เพ่ือเป็นกลไกลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

       3.2 เชิงคุณภาพ 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม  ของผูเรียนตามเกณฑ์การประเมิน คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอยูในระดับดีขึ้นไปและมี
พัฒนาการดีขึ้น  

       2. นักเรียนที่มีความรูความสามารถทางวิชาการ  ไดรับการสงเสริมและพัฒนาในดานที่ถนัด
และสนใจ 

       3.  ครูมีความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล     
เนนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลิตสื่อการสอน เพ่ือเป็นกลไกลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
 
 
 
 



 

 

6. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.ก าหนดหนาที่รับผิดชอบ 

1 -10  
สิงหาคม  
2562 

- นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1การบริหารชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ  
-ผลิตสื่อการสอน  
- จัดการเรียนรูโดยเนนพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์  
- วิเคราะห์ขอสอบและจัดท าคลัง
ขอสอบที่เนนการคิดวิเคราะห์เสริม
นักเรียนที่เรียนออน 
กิจกรรมที่ 2  สนับสนุนแขงขัน
ทักษะทางวิชาการภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
-ติดตามรายการแขงขันทักษะ
วิชาการตางๆ 
-สมัครเขารวมกิจกรรม และฝึกซอม
ตามความถนัด 
-จัดกิจกรรมทางวิชาการใหนักเรียน
รวมภายในโรงเรียน  

1  พ.ย. 62 - 
30 ก.ย. 63 

 
7,659 

 
 
 
 
 
 
 

8,500 

 
นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

-ผลสัมฤทธิ์รวมของกลุมสารฯ 
-ประเมินความพอใจสื่อการสอน 
-ประเมินความพอใจการรวม
กิจกรรมทางวิชาการ 

1พ.ย. 62 - 
30 ก.ย. 63 

  
นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

สถิติการประเมินแตละกิจกรรม  
สรุปรายงานโครงการ 

1  ส.ค.63 - 
30 ก.ย. 63 

  
นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน 



 

 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร  สังคมศึกษาฯ 
ชื่อกิจกรรมที่ 1 การบริหารชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ภาคเรียนที่ 2 /2562 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษถายเอกสาร A4 70g 20 หอ 95 1900 
2 ปากกา ไวท์บอร์ด(น้ าเงิน) 10 อัน 20 200 
3 ปากกา ไวท์บอร์ด(แดง) 10 อัน 20 200 
4 คลิปหนีบด าเบอร์ 109 3 กลอง 60 180 
5 กระดาษการ์ดสี A4 คละสี 110g 1 หอ 125 125 
6 กระดาษปอนด์ A4  70g 1 หอ 75 75 
7 กระดาษ กาวยน  2 นิ้ว 3 มวน 35 105 
8 กระดาษฟลิปชาร์ท 50 แผน 5 250 
9 กระดาษโปสเตอร์สี สองหนา(คละสี) 24 แผน 8 192 
10 คีย์บอร์ด  D-Tech 1 ตัว 255 255 
11 ปลั๊กพวง  3 เมตร 1อัน 95 93 
12 เมาท์ D-Tech 1 ขวด 200 200 
13 สติกเกอร์ใส เอ4 2 หอ 175 350 

รวมเป็นเงิน 4,125 

 
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                            

         ( นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน  ) 
                                    ต าแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 
 
                   
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคเรียนที่ 1 /2563 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษถายเอกสาร A4 70g 20 หอ 95 1900 
2 หมึกเติมไวท์บอร์ด(แดง) 2  ขวด 65 130 
3 หมึกเติมไวท์บอร์ด(น้ าเงิน) 2  ขวด 65 130 
4 ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 65*60 ซม. 6 แผน 35 210 
5 สีไม 12 ส ี 6  กลอง 45 270 
6 แผนยางหนา 1 มิล(คละสี) 12 แผน 24 264 
7 ปากกาไวท์บอร์ด(คละสี  มวง เขียว สม ) 10 ดาม 20 200 
8 กรรไกร  ขนาด 10 นิ้ว 5 อัน 75 375 
9 กาวลาเท็กซ์  32 ออนซ์ 1 กระปุก 55 55 

รวมเป็นเงิน 3,534 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
                                   (  นางสาวสมุนพัสร์  ปูองกัน  ) 
                               ต าแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 
 
 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร  สังคมศึกษาฯ 
ชื่อกิจกรรมที่ 2 สนับสนุนแขงขันทักษะทางวิชาการภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ภาคเรียนที่ 2 /2562 
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษเกียรติบัตร  A4 2 หอ 225 450 
 คาท าอิงเจ็ท  ประกอบการแข็งขันเลานิทาน 1 1000 1000 
 คาถายเอกสารส าหรับการติวเฉพาะรายการ 1 1000 1000 
 คาเบี้ยเลี้ยง-สนับสนุนการเดินทางแขงขันกับ

หนวยงานภายนอก 
1 2000 2000 

รวมเป็นเงิน 5,500 
 

 



 

 

ภาคเรียนที่ 1 /2563 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาถายเอกสารส าหรับการติวเฉพาะรายการ 1 1000 1000 
2 คาเบี้ยเลี้ยง-สนับสนุนการเดินทางแขงขันกับ

หนวยงานภายนอก 
1 2000 2000 

รวมเป็นเงิน 3,000 
 
                   ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                            
                                       (  นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน  ) 
                                       ต าแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ              
 
 

4. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ      
คาใชสอย      
คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน     16,159 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หนวยงานราชการภายนอก เชน ศาลเยาวชนและครอบครัว 
10. การติดตามประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์การเรยีนอยูในระดับ 3-4 สถิติรอยละ สรุปผลสัมฤทธิ์ 

ความพึงพอใจในการใชสื่อ ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
ความส าเร็จในการเขารวมแขงขัน

ทักษะวิชาการ 

สรุปการเขารวม 3 
กิจกรรม 

แบบสรุปกิจกรรม 

 

 
 
 



 

 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
2  นักเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการตามความถนัดและสนใจ 
3  การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

 
 

            ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ 
       (  นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน   ) 

                                   ต าแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา 
 
 

ลงชื่อ............................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางสาวสุมนพัสร์  ปอูงกัน) 
                                         ต าแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 
 
 
 
 

     ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ 
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

1. ช่ือโครงการ เสริมสรางและพัฒนาผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
2. (  ) กลุ่ม/งาน  (  ) กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 1, 2,  
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 
 () สพม. ขอที่ 2, 3, 4 
 () มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน 
   ประเด็นที่ 1.1 ขอที่ 1-6 
   ประเด็นที่ 1.2 ขอที่ 1-4 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ 
   ประเด็นที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 และ 3.5 
 () มาตรฐานการศึกษาของชาติขอที่ 1, 2 และ 3 
5. ลักษณะโครงการ    () ตอเนื่อง  (   ) ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเป็นศูนย์กลาง สื่อการสอนนับเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญยิ่งที่จะชวยใหนักเรียนคิดเป็นท าเป็นแกปัญหาเป็นอยางมีเหตุผล ดังนั้นการจัดการศึกษาในปัจจุบันจึง
เนนการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู ครูตองมีความสามารถพัฒนาสื่อการสอนนวัตกรรมเทคโนโลยีให
สอดคลองกับเนื้อหาและกระบวนการการเรียนรู พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพบนความแตกตางระหวางบุคคล 
ใหผูเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศภาษาที่สองไดอยางคลองแคลว มั่นใจในตนเอง 
เพ่ือใหโรงเรียนกาวเขาสูมาตรฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศจึงจัดท า
กิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศขึ้น โดยมุงใหคณะครูในกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศพัฒนาปรับปรุงและผลิตสื่อการสอนใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยูเสมอ 
ตลอดจนฝึกใหนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศและเรียนรูวัฒนธรรมตางชาติได และจากผลการ
ด าเนินกิจกรรมที่ผานมาบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดอยูในระดับมาก จึงไดจัดกิจกรรมนี้อยาง
ตอเนื่องโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันที่ดี และเรื่องของความรู
คูคุณธรรม 
 
 
 



 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนพัฒนาสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได 
 2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 2.3 เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6 
 2.4 เพ่ือใหผูเรียนที่มีความสนใจเขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะดานภาษาทั้งในและนอกหลักสูตร 
 2.5 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหครูผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการสอนที่หลากหลาย 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
 1. ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษ และภาษาจีนสื่อสารกับชาวตางชาติ เมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
ไดรอยละ 60  
 2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตั้งแตเกรด 2.5 ขึ้นไปไม
ต่ ากวารอยละ 30  
 3. ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ สูงขึ้น  
รอยละ 60  
 4. รอยละ 90 ของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมพัฒนาภาษาระหวางโรงเรียน และหนวยงานภายนอก มี
ความพึงพอใจตอการรวมกิจกรรม  
 5. ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไดรับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนการวัดผล
และการประเมินผล เนนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และผลิตสื่อการจัดการเรียนรู 1 ผลงาน/ภาคเรียน 
เพ่ือเป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
 1. ผูเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีนอยูในระดับดี ขึ้นไป 
 2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ อยูในระดับปานกลางขึ้นไป 
 3. ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ภาษาอังกฤษอยูในระดับ
ดีขึ้นไป 
 4. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมพัฒนาภาษาทั้งในและนอกหลักสูตรในระดับมาก
ขึ้นไป 
 5. ครูมีความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล เนนพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลิตสื่อการจัดการเรียนรูเพื่อเป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

4. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 
 



 

 

6. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ  
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.1 ประชุมวางแผนโครงการ 
1.2 เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
1.3 ก าหนดหนาที่รับผิดชอบ 

ต.ค.62 
– 

30 ก.ย.63 

- นางสาวดวงพร พ่ึงศร ี
นางสาวอุษา สินตระกูลชัย 
นางสาวสิริวรรณ ปานกล่ า 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

ชั้นเรียน 
- จัดท าสื่อการเรียนรูและวัสดุอุปกรณ์มา
ใชในการจัดการเรียนรู 
- สอนเสริม 
- จัดท าวิเคราะห์ขอสอบและคลังขอสอบ 
- บริการจัดการและปรับปรุงชั้นเรียนให
เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนและการ
สงเสริมการเรียนรูทางดานภาษา 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมฝึกอบรมทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษและศึกษาตาม
แหลงเรียนรูนอกสถานที่ (English on 
Tour) 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- จัดกิจกรรมการแขงขันจัดบอร์ดวัน
คริสต์มาส 
- จัดกิจกรรมการแขงขันวาดภาพวัน
คริสต์มาส 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
(English Camp) 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม English Today 
- จัดกิจกรรมน าเสนอค าศัพท์
ภาษาอังกฤษประจ าวัน 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมทดสอบวัดระดับ
ทางภาษาอังกฤษ 
 

ต.ค.62 
– 

30 ก.ย.63 

- นางสาวดวงพร พ่ึงศร ี
นางสาวอุษา สินตระกูลชัย 
นางสาวสิริวรรณ ปานกล่ า 



 

 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ  
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ 
- ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ของกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
- ผลการเขารวมการแขงขันทักษะทาง
ภาษา 
- ประเมินความพึงพอใจสื่อการจัดการ
เรียนรู 
- ประเมินความพึงพอใจการเขารวม
กิจกรรมทางวิชาการ 

ต.ค.62 
– 

30 ก.ย.63 

- นางสาวดวงพร พ่ึงศรี 
นางสาวอุษา สินตระกูลชัย 
นางสาวสิริวรรณ ปานกล่ า 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สถิติการประเมินแตละกิจกรรม 
- สรุปรายงานโครงการ 

ต.ค.62 
– 

30 ก.ย.63 

- นางสาวดวงพร พ่ึงศร ี
นางสาวอุษา สินตระกูลชัย 
นางสาวสิริวรรณ ปานกล่ า 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชื่อกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนางานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ถึง 1/2563 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษถายเอกสาร A4 70g 25 หอ 98 2,450 
2 ปากกาไวท์บอร์ด (น้ าเงิน) 12 ดาม 20 240 
3 ปากกาไวท์บอร์ด (แดง) 12 ดาม 20 240 
4 Crossword Game (ชุดใหญ) 1 ชุด 620 620 
5 คูมือการเลน Crossword Game 1 เลม 170 170 
6 กระดาษปรู฿ฟ 10 แผน 5 50 
7 กรรไกรขนาด 8 นิ้ว  2 อัน 40 80 
8 สีเมจิก 6 แพ็ค 50 300 
9 สีไม 6 กลอง 80 480 



 

 

10 โฟมขนาด 2*4 ฟุต 1 นิ้ว 1 แผน 80 80 
 รวมเป็นเงิน 4,710 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                            
                                   (นางสาวดวงพร  พึ่งศรี) 
 

ชือ่กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและศึกษาตามแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
English on Tour จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาจางเหมารถปรับอากาศจากโรงเรียนไปยัง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ไป-กลับ) 
1 คัน 6,000 6,000 

2 ปูายโครงการ  1 ปูาย 500 500 
3 เชือกขาว 7 มวน 20 140 
4 กระดาษแข็ง 5 แผน 5 25 

 รวมเป็นเงิน 7,165 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
                                 (นางสาวดวงพร  พึ่งศร)ี 
 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชื่อกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันคริสต์มาส 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 ชุดซานตาครอส 1 ชุด 1,500 1,500 
2 กระดาษปก A4 150g 1 รีม 150 150 
3 ขนม/ของรางวัล 1 ชุด  1,000 
4 ของตกแตงตนคริสมาสต์ 1 ชุด  500 
5 ฟิวเจอร์บอร์ด 15 แผน 45 675 

 รวมเป็นเงิน 3,825 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
                                 (นางสาวดวงพร  พึ่งศรี) 



 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ (English Camp) 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาจางเหมาวิทยากรในการจัดคายภาษาอังกฤษ 

(English Camp) 1 วัน จ านวนนักเรียน 100 
คน คนละ 160 บาท 

- 160 16,000 

2 คาอาหารวาง นักเรียน 
จ านวน 15 บาท  2 มื้อ  100 คน 

100 คน 30 3,000 

3 ปูายโครงการ 1 ปูาย 500 500 
 รวมเป็นเงิน 19,500 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                            
                                    (นางสาวดวงพร  พึ่งศรี) 
หมายเหตุ : คาจางวิทยากรเป็นแบบเหมาจาย 
 

ชื่อกิจกรรมที่ 5 กิจกรรม English Today 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 แผนฟิวเจอร์บอร์ด (สีแดง) 8 45 360 
2 สติ๊กเกอร์ใส 10 20 200 

 รวมเป็นเงิน 560 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
                                  (นางสาวดวงพร  พึ่งศรี) 
 

ชื่อกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษถายเอกสาร A4 70g 5 หอ 98 490 
2 กระดาษปก A4 180 g 2 แพ็ค 85 170 

 รวมเป็นเงิน 660 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
                                 (นางสาวดวงพร  พึ่งศรี) 
                                                   
 
 



 

 

5. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ 29,255 บาท 7,165 บาท   36,420 บาท 
คาใชสอย      
คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน 29,255 บาท 7,165 บาท   36,420 บาท 
 

8. ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวดวงพร  พึ่งศรี 
 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หนวยงานราชการภายนอก ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี 
 

10. การติดตามประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1. ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีนสื่อสารกับชาวตางชาติ เมื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียนได รอยละ 60 

- ผลการเขารวมการ
แขงขันทักษะทางภาษา 

- เกียรติบัตรและรางวัลที่ไดรับ 

2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ ตั้งแตเกรด 2.5 
ขึ้นไปไมต่ ากวารอยละ 30 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์ - แบบประเมิน 

3. ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผล
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชา
ภาษาอังกฤษ สูงขึ้นรอยละ 60 

- ผลการทดสอบของ
นักเรียนที่เขารวมการ
ทดสอบ 

- ผลการทดสอบ 

4. รอยละ 90 ของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม
พัฒนาภาษาระหวางโรงเรียน และหนวยงาน
ภายนอก มีความพึงพอใจตอการรวม
กิจกรรม  

- การสังเกตุ 
- การสอบถาม 
- การเขารวมกิจกรรม
ตางๆ  

- เกียรติบัตรและรางวัลที่ไดรับ 
- ภาพถายการเขารวมกิจกรรม 

5. ครูกลุมสาระฯ ไดรับการพัฒนา และผลิต
สื่อการจัดการเรียนรู 1 ผลงาน/ภาคเรียน 
เพ่ือเป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รอยละ 100 

- ส ารวจการผลิตสื่อที่
หลากหลาย 

- บัญชีสื่อการสอนกลุมสาระฯ 

 

 



 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
11.1 ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษและภาษาจีนได 

 11.2 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในระดับปานกลางขึ้นไป 
 11.3 ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 อยู
ในระดับดีข้ึนไป 
 11.4 ผูเรียนมีความสนใจเขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะดานภาษาท้ังในและนอกหลักสูตร 
 11.5 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศสามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 
  

              ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ 
                                                        (นางสาวดวงพร  พึ่งศรี) 
              ต าแหนง  หวัหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ 
 
 

ลงชื่อ..............................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
                   (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
                                          ต าแหนง  หวัหนากลุมบริหารวิชาการ 
 
 
      
 

     ลงชื่อ................................................................ผูอนุมัติโครงการ 
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

1. ช่ือโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  . 
2. (  ) กลุ่ม/งาน   ( / ) กลุ่มสาระศิลปะ 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่  1, 2  
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 
  ( / ) สพฐ/สพม.  ขอที่ 1, 2, 3, 4 
       ( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน        
      ประเด็นที่ 1.1 ขอที่ 1, 2, 3, 4, 5 
      ประเด็นที่ 1.2 ขอที่ 1, 2, 3, 4 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ 
      ประเด็นที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
           ( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 1, 2, 3 
5. ลักษณะโครงการ      ( / )   ตอเนื่อง      (   )  ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  
    การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่ก าหนดมาตรฐานการ
เรียนรูตามเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน การวัดผลการประเมินผลที่สะทอนมาตรฐาน การน า
หลักสูตรสูการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพบนพ้ืนฐานของความแตกตางระหวางบุคคล ตลอดจน
ปัจจุบันการเรียนการสอนตองใหผูเรียนคิดเป็น ท าเป็น มีประสบการณ์มีทักษะ เพ่ือเป็นการแขงขันและประกอบ
อาชีพในภายภาคหนา ตลอดจนการปฏิบัติงานของผูเรียนสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค์ การจัดแนวทางในการเรียน
การสอนใหมปีระสิทธิภาพ ซึ่งผลจากการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ของโรงเรียน พบวา คุณภาพ
ของการจัดกิจกรรมเรื่องศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ที่สงผลตอนักเรียนไดระดับคุณภาพดีมาก ซึ่งตองปฏิบัติ
กิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่องและพัฒนากิจกรรมใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาให ผูเรียนไดใช
กระบวนการคิดท่ีหลากหลาย ปรับเปลี่ยนวิธีการและพัฒนาในดานสื่อ อุปกรณ์ เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็ม
ศักยภาพ ท าใหเขาใจการเรียนไดงายขึ้น ไดฝึกปฏิบัติจากของจริง มีทักษะประสบการณ์ ไดใชทฤษฎีที่เรียนมา
และน าความรู เพ่ือเห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ และกลาแสดงออกอยางเหมาะสม เขารวมกิจกรรม 
สรางสรรค์ผลงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และดานศิลปวัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งสามารถเขารวมการแขงขัน
เพ่ือสรางชื่อเสียงและเกียรติยศ เป็นแนวทางพ้ืนฐานในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ นอกจากนี้ท าให



 

 

ผูเรียนเกิดสุนทรียะและเกิดความพึงพอใจกับการมีสวนรวมในกิจกรรมดานตางๆ ทั้งในและนอกหลักสูตรอยาง
เต็มศักยภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1  เพ่ือใหผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป 
  2.2  เพ่ือใหผูเรียนที่มีความสนใจเขารวมกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปทั้งในและนอกหลักสูตร   
  2.3  เพ่ือใหผูเรียนมีผลงานดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปทั้งในและนอกหลักสูตร   
 2.4  เพ่ือใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป  ทั้งใน
และนอกหลักสูตร      
  2.5  เพ่ือใหผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ทั้งในและนอกหลักสูตร   
 

3.  เป้าหมาย   
    3.1 ด้านปริมาณ 
 1.  ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะรอยละ 67 อยูในระดับดี 
 2.  รอยละ 95 ของผูเรียนที่มีความสนใจเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ทั้งในและนอก 
              หลักสูตร  
 3.  รอยละ 95 ของผูเรียนที่มีผลงานดานศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป ทั้งในและนอกหลักสูตร 
 4.  รอยละ 95 ของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ทั้งในและนอก
หลักสูตร 
 5.  รอยละ 90 ของผูเรียนที่มีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ทั้งใน
และนอกหลักสูตร 
 6.  รอยละ 90 ของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 7.  รอยละ 85 ของผูรับบริการที่มีความพึงพอใจตอสถานศึกษา 
 8.  รอยละ 85 ของผูเรียนที่มีความพึงพอใจตอการใชแหลงเรียนรูและภูมิปัญญาทองถิ่น 
 

    3.2 ด้านคุณภาพ 
 1.  ผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป 
 2.  ผูเรียนมีความสนใจเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ทั้งในและนอกหลักสูตรในระดับมากข้ึนไป 
 3.  ผูเรียนมีผลงานดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ทั้งในและนอกหลักสูตรในระดับ 
 4.  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ทั้งในและนอกหลักสูตรในระดับมากข้ึนไป 
 5.  ผูเรียนมีความพึงพอใจตอเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ทั้งในและนอกหลักสูตรใน
ระดบัมากข้ึนไป    
 6.  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมระหวางโรงเรียนกับชุมชนในระดับมากขึ้นไป 



 

 

 7.  ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอสถานศึกษาในระดับมากขึ้นไป 
 8.  ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการใชแหลงเรียนรูและภูมิปัญญาทองถิ่นในระดับมากข้ึนไป 
 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
 

6.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และ สพฐ. ในสวนที่เกี่ยวของกับ
โครงการ 

2. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ใน
ปีที่ผานมา 

3. ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปไดในการพัฒนาโครงการฯ 

4. จัดท าโครงการน าเสนอตอฝุาย
บริหาร 

ส.ค. 62 - นายสุเมธ 
มานะกรโกวิท 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

1. ประชุมคณะท างานเพื่อชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระ
งาน 

ส.ค. 62 
 
 

 ครูกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ 

2. ด าเนินกิจกรรม 
   2.1  กิจกรรมพัฒนางานกลุม
สาระการเรียนรูศิลปะ 
ใชในการจัดการเรียนรู 
    - สอนเสริม  
    - จัดท าวิเคราะห์ขอสอบ และ
คลังขอสอบ 

    - บริหารจัดการและปรับปรุงชั้น
เรียน ใหเอื้อตอการเรียนการสอน   

 
ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 
3,000 

 
นายสุเมธ 
มานะกรโกวิท 

 
 



 

 

6. วิธีด าเนินการ (ตอ) 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 
(ตอ) 

กิจกรรมที่ 2  ฝึกทักษะผูเรียนดาน
ศิลปะ 
     - จัดกิจกรรมฝึกทักษะดานศิลปะ 
     - จัดแสดงผลงานบริเวณหอง
ทัศนศิลปและบอร์ดกิจกรรม 
    กิจกรรมที่ 3 ประกวดแขงขันงาน
ศิลปะท้ังภายในและนอกโรงเรียน 

ต.ค.62 – 
ก.ย. 63 

 
 
 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

3,000 
 
 
 

 
2,000 

นางสาววราภรณ์ 
ทรงเจริญ 

 
 
 

นางสาววราภรณ์ 
ทรงเจริญ 

   2.3  กิจกรรมการเรียนการสอน
และการสงเสริมสุนทรียภาพ
ทางดานดนตรี 
    กิจกรรมที่ 4 พัฒนาการเรียนการ
สอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาดนตรี 
     - จัดท าแผนการสอน วิจัยในชั้น
เรียนแกปัญหาของผูเรียนในการ
จัดการเรียนการสอน 
     - จัดหาสื่อ และวัสดุอุปกรณ์มา
ใชในการเรียนการสอน 
     - สอนเสริม  
     - จัดท าวิเคราะห์ขอสอบ และ
คลังขอสอบ 
     - จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเนนกระบวนการคิด  
     - กิจกรรมชางซอมเครื่องดนตรี 
     - บริหารจัดการและปรับปรุงชั้น
เรียน ใหเอื้อตอการเรียนการสอน 
     - กิจกรรมเรียนรูจากวิทยากร
ทองถิ่นและแหลงเรียนรูทั้งภายใน
และนอกโรงเรียน 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 
ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 
 
 

15,000 
 

นายสุเมธ 
มานะกรโกวิท 
 
นายสุเมธ 
มานะกรโกวิท 

 



 

 

 6. วิธีด าเนินการ (ตอ) 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/

ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
2. 

ด าเนินการ 
(Do) 
(ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   กิจกรรมที่ 5 ฝึกทักษะผูเรียนดานทักษะ
ดนตรี 
     - จัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์เพ่ือพัฒนา
ทักษะ และใหเพียงพอกับผูเรียน 
     - ฝึกพัฒนาทักษะดานดนตรีของ
ผูเรียนอยางตอเนื่อง 
     - น านักเรียนรวมแสดงและใหบริการ
ทั้งในและนอกโรงเรียน 
    กิจกรรมที่ 6 น านักเรียนแสดงดนตรี
ภายในและนอกโรงเรียน     
     - ใหบริการแสดงดนตรีทั้งภายในและ
นอกโรงเรียน 
     - กิจกรรมพัฒนาทักษะทางดานดนตรี 
    กิจกรรมที่ 7 บ ารุงรักษา ซอมแซม และ
ท าความ สะอาด 
     - บ ารุงรักษา ซอมแซมเครื่องดนตรี
และเครื่องแตงตัวของนักเรียนดนตรี 
   2.4 กิจกรรมการเรียนการสอนและการ
สงเสริมสุนทรียภาพทางดานนาฏศิลป 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 
 
 
 
 
 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 
 
 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

นายสุเมธ 
มานะกรโกวิท 
 
 
 
 
 
 
นายสุเมธ 
มานะกรโกวิท 
 
 
 
นายสุเมธ 
มานะกรโกวิท 
 
 
 

     กิจกรรมที่ 8 พัฒนาการเรียนการสอน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป 
(ตอ) 
     - จัดท าสื่อ และวัสดุอุปกรณ์มาใชใน
การเรียนการสอน 
     - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เนนกระบวนการคิด  
     - บริหารจัดการและปรับปรุงชั้นเรียน 
ใหเอ้ือตอการเรียนการสอน และจัดมุม
แสดงผลงานทางนาฏศิลปของนักเรียน 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอัจฉรา
วรรณ   กองสุผล 
 
 
 
 



 

 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/

ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
2. 

ด าเนินการ 
(Do) 
(ตอ) 

    กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพในดานนาฏศิลป 
     - จัดการฝึกทักษะนาฏศิลปในเวลา
เรียน หรือชวงพักกลางวันและเวลาวาง
ใหกับนักเรียนที่มีความสนใจ      
     - จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน
นาฏศิลป 
     - การเขารวมกิจกรรมการแขงขัน ทั้ง
ภายในและนอกโรงเรียน 
    กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมการแสดง
รวมกับหนวยงานภายในและนอกโรงเรียน 
     - ซื้อชุดการแสดงนาฏศิลป
ประกอบการเรียนการสอน 
     - เชาชุดการแสดง (กรณีที่ไมมีเครื่องแตง
กายในโรงเรียน) 
     - คาอาหารส าหรับนักเรียนที่แสดง  
     - คาเครื่องส าอาง 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 

2,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,000 

นางสาวอัจฉรา
วรรณ   กองสุผล 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวอัจฉรา
วรรณ    
กองสุผล 
 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

1. นิเทศและติดตาม 
2. ประเมินผลโครงการง 

ส.ค. 63 – 
ก.ย. 63 

- นายสุเมธ   
มานะกรโกวิท 
และผูรับผิดชอบ
กิจกรรม 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

1. สรางเครื่องมือการประเมินผูเรียนตาม
เปูาหมาย 
2. ประเมินผูเรียนตามเครื่องมือที่สราง 
3. สรุปและท ารายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

- นายสุเมธ   
มานะกรโกวิท 
และผูรับผิดชอบ
กิจกรรม 

 
  

 
 

 



 

 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสรางและพัฒนาผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชื่อกิจกรรมพัฒนางานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษ A4 4 100 400 
2 ปากกาไวท์บอร์ด 1 โหล 250 250 
3 กระดาษโปสเตอร์ออน 38 5 190 
4 กระดาษโปสเตอร์แข็ง 29 10 290 
5 ฟิวเจอร์บอร์ด 20 20 400 
6 กระดาษกาวหนังไก 15 20 300 
7 คัตเตอร์ 4 30 120 
8 กรรไกร 4 30 100 
9 แฟูมปกหนังตราชาง 3” 120F A4 6 95 570 
10 ไสแฟูม A4 8 25 200 
11 แฟูม A4 5 35 175 
 รวมเป็นเงิน 3,000 

 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                            
        (นายสุเมธ   มานะกรโกวิท) 
                            

ชื่อกิจกรรมการเรียนการสอนและการสงเสริมสุนทรียภาพทางดานศิลปะ 
กิจกรรมที่ 1  พัฒนาการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษโรเนียวขาว A4 K.36 80g. 500 แผน 2 หอ 119 238 
2 กระดาษ 100 ปอนด์ 2 หอ 375 750 
3 เทปกระดาษกาวสองหนาบาง 6mm. 2 อัน 6 12 

 รวมเป็นเงิน 1,000 

 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                          
                          (นางสาววราภรณ์   ทรงเจริญ) 

 
 



 

 

ชื่อกิจกรรมการเรียนการสอนและการสงเสริมสุนทรียภาพทางดานศิลปะ 
กิจกรรมที่ 2  ฝึกทักษะผูเรียนดานศิลปะ  

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 ชุดพูกัน เซไก 3  140 420 
2 ชุดพูกันดามเขียว 4 65 260 
3 พูกันกลม Masterart No.12 1    72  72 
4 ชุดสีโปสเตอร์ Masterart 4    65 260 
5 ดินสอสี คลอรีน 24 สี         12 115     1,380 
6 ชุดเมจิกมา H-88 7   35 245 
7 เมจิกมา H-11c 2   55 110 
8 ตัวแกะไมเดี่ยว 4 60 240 

 รวมเป็นเงิน 3,000 

 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                          
                           (นางสาววราภรณ์   ทรงเจริญ) 

 

ชื่อกิจกรรมการเรียนการสอนและการสงเสริมสุนทรียภาพทางดานศิลปะ 
กิจกรรมที่ 3  ประกวดแขงขันงานศิลปะทั้งภายในและนอกโรงเรียน  

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 สีโปสเตอร์ Sakura  20 38 760 
2 บาเร็ง 1 120 120 
3 ลูกกลิ้ง เซไก 1 110 110 
4 ชุดแกะไม 1 60   60 
5 กระดาน A3 2 20   40 
6 ดินสอ EE 2 210 420 
7 กระดาษ 100 ปอนด์ 2 180 360 
8 กระดาษ 80 ปอนด์ 8 16 128 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     2,000 

 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                          
                          (นางสาววราภรณ์   ทรงเจริญ) 

 
 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนและการสงเสริมสุนทรียภาพทางดานดนตรี 
กิจกรรมที่ 4  พัฒนาการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี  

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 ลิ้น Auto Saxophone 1 กลอง 2,750 2,750 
2 ลิ้น Clarinet 1 กลอง 2,750 2,750 
3 ลิ้น Tenor Saxophone 1 กลอง 3,100 3,100 
4 สายกีตาร์ 3 กลอง 300 900 
5 สายแจ็คอยางดี 1 เสน 500 500 
6 เมาท์ Auto 2 อัน 1,500 3,000 
7 เมาท์ Tenor 1 อัน 1,900 2,000 

 รวมเป็นเงิน 15,000 
 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                          
                            (นายสุเมธ   มานะกรโกวิท) 
                                             

กิจกรรม การเรียนการสอนและการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านนาฏศิลป์ 
กิจกรรมที่ 5  พัฒนาการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 ผาแดง 20 ผืน 125.00 2,500 

 รวมเป็นเงิน 2,500 
 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                          
                               (นางสาวอัจฉราวรรณ   กองสุผล) 
                                                    
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 6  สงเสริมการพัฒนาศักยภาพในดานนาฏศิลป 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 เตารีด 1 800.00 800 
2 โต฿ะรีดผา 1 800.00 800 



 

 

3 ชุดอุปกรณ์ในการท าผมแตงหนา 1 900.00 900 
 รวมเป็นเงิน 2,500 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                          
                               (นางสาวอัจฉราวรรณ   กองสุผล) 
                                                   ต าแหนง  คร ู
 
 
 

กิจกรรมที่ 7 การแสดงรวมกับหนวยงานภายในและนอกโรงเรียน 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1  คาเชาหรือชุดการแสดงในกิจกรรมตางๆ - - 22,500.00 
2 คาเครื่องส าอาง  - - 2,500.00 

 รวมเป็นเงิน 25,000.00 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                          
                               (นางสาวอัจฉราวรรณ   กองสุผล) 
 

 7. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ     54,000 
คาใชสอย      

คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน 54,000    54,000 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุเมธ   มานะกรโกวิท 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 
 
 
 
 
 



 

 

10. การติดตามประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะรอยละ 67 อยูในระดับดี 

-  ประเมินผลสัมฤทธิ ์ -  แบบประเมิน 

2. นักเรียนรอยละ 95 มีความสนใจเขารวม
กิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ทั้งในและนอก
หลักสูตร 

-  การสังเกต 
-  การเขารวมกิจกรรมตางๆ 

-  เกียรติบัตรและรางวัลที่ไดรับ 
-  ภาพถายการเขารวมกิจกรรม 

3. นักเรียนรอยละ 95 มีผลงานดานศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป ทั้งในและนอกหลักสูตร 

-  รวบรวมรางวัลที่ไดรับจาก
การแขงขัน 
-  การเขารวมกิจกรรมตางๆ 

-  ผลงาน 
-  เกียรติบัตรและรางวัลที่ไดรับ 
-  ภาพถายการเขารวมกิจกรรม 
-  แบบฟอร์มการรวบรวมขอมูล 
   การแขงขันฯ 

4. นักเรียนรอยละ 95 เขารวมกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทย ทั้งในและนอก
หลักสูตร 

-  การสังเกต 
-  การเขารวมกิจกรรมตางๆ 

-  ภาพถายการเขารวมกิจกรรม 
 

5. นักเรียนรอยละ 90 มีความพึงพอใจตอการ
เขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ทั้งใน
และนอกหลักสูตร 

-  การสังเกต 
-  การสอบถาม 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

6. นักเรียนรอยละ 90 เขารวมกิจกรรมระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน 

-  การสังเกต 
-  การเขารวมกิจกรรมตางๆ 

-  ภาพถายการเขารวมกิจกรรม
  

7. ผูรับบริการรอยละ 85 มีความพึงพอใจตอ
สถานศึกษา 

-  การสังเกต 
-  ประเมินความพึงพอใจ 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

8. นักเรียนรอยละ 85 มีความพึงพอใจตอการใช
แหลงเรียนรูและภูมิปัญญาทองถิ่น 

-  การสังเกต 
-  ประเมินความพึงพอใจ 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะในระดับดีขึ้นไป 
 2. นักเรียนที่มีความสนใจเขารวมกิจกรรม และสรางสรรค์ผลงานดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปทั้งใน
     และนอกหลักสูตร   
 3. นักเรียนเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ทั้งในและนอก 
      หลักสูตร 
 
 



 

 

 4. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทั้งใน 
      และนอกหลักสูตร   
 

 
              ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ 

    (นายสุเมธ   มานะกรโกวิท) 
                                          ต าแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาศิลปะ 
 
 

ลงชื่อ..............................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
                  (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
                                         ต าแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 
 
 
 

     ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ 
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

1. ช่ือโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2. (  ) กลุ่ม/งาน   ( / ) กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที ่ 1,2   
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ/สพม.  ขอที่ 1,2,3,4,5  
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
      มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน     
  ประเด็นที่ 1.1 ขอที่ 1,2,3,4,5 
  ประเด็นที่ 1.2 ขอที่ 1,2,3,4 
      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นที่ 2.2,2.3,2.4 และ 2.6 
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นที่ 3.1,3.2,3.3,3.4 และ3.5 
 ( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 1 
5. ลักษณะโครงการ      ( / )   ตอเนื่อง      (   )  ใหม 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  

สภาพปัจจุบันสังคมประเทศไทย เป็นสังคมผูบริโภค ผูเรียนบริโภคสื่อมากเกินไป ท าใหเกิดการ
เรียนรูตามสื่อ การแยกแยะสิ่งตาง ๆ มีนอย ท าใหนักเรียนขาดการคิดวิเคราะห์และมีทัศนคติในการท างาน
นอยลง      รักความสบาย ความอดทนนอย การพัฒนาตนเองนอย ประกอบสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยคอนขางต่ าท าใหเกิดปัญหาทั้งสภาพความเป็นอยู และสภาพคุณภาพชีวิตคอนขางต่ า การแกปัญหา
เศรษฐกิจ และการกระตุนใหผูเรียนตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูเรียนควรมีความรู 
เกี่ยวกับทักษะการด ารงชีวิต  การท างานรวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือใชเป็นแนวทางใน
การฝึกทักษะของผูเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ที่ยั่งยืน   มีทัศนคติที่ ดี ผูเรียนสามารถน าความรูและ
ประสบการณ์ท่ีไดรับไปใชในชีวิตประจ าวันและในอนาคตได 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทุกคนสามารถเขาถึงระบบอินเทอร์เน็ตได
งาย ประกอบกับจ านวนผูใชงานที่มีเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน ทุกคนมีอิสระที่จะเขาไปแบงปันความรู และเลือก
เครื่องมือที่ดีที่สุด เพ่ือน าไปเผยแพรความรูที่ตัวเองตองการสื่อสาร และเสนอความคิดใหมๆ ไดโดยไมถูกปิด
กั้น การน า Social Media มาประยุกต์ใชในการจัดการเรียนการสอนนับเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญที่ส านักงาน



 

 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าลังใหการสงเสริม และสนับสนุนใหเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพราะ
ปัจจุบัน Social Media ได กลายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสรางสื่อใหเกิดเป็นเครือขายเชื่อมโยงกันในโลก
ออนไลน์ ที่เปิดโอกาสใหทุกคนสามารถใชเป็นชองทางในการเขาถึงกลุมเปูาหมายไดอยางงายและสะดวก
รวดเร็ว ซึ่งจะท าใหเกิดประโยชน์ตอการจัดการศึกษาเป็นอยางมาก ดังนั้นการน าเทคโนโลยี Social Media 
มาใชเป็นเครื่องมือสื่อและแหลงเรียนรูเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน เป็นการผลักดันใหครูกาวทันโลกยุค
ปัจจุบัน และสามารถเขาถึงเยาวชนยุคใหมไดอยางทันทวงที ซึ่งจะท าใหเกิดระบบ “ชุมชนแหงการเรียนรู” 
บนเครือขายอินเทอร์เน็ต 

2. วัตถุประสงค์  
    2.1  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    2.2  เพ่ือสรางเสริมใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
    2.3  เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะดานการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีนิสัยรักการท างาน และน าความรูและ   
          ทักษะที่ไดไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวัน   
    2.4  เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหมีทรัพยากรอยางเพียงพอและมีคุณภาพ     
    2.5  เพ่ือปรับปรุงและซอมแซมอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    2.6  เพ่ือใหนักเรียนมีวัสดุ  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบไอที เพียงพอ  เพ่ือใชในการเรียนการสอน
และการบริการ  

3. เป้าหมาย  
3.1 ด้านปริมาณ  
  1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  รอยละ 80 ขึ้นไป 
      2. ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต รอยละ 80 ขึ้นไป 
  3. ผูเรียนมีทักษะดานการงานอาชีพและเทคโนโลยี  รอยละ 80 ขึ้นไป 

4. รอยละ 80 ของผูเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบริการสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมาก
ขึ้นไป 
3.2 ด้านคุณภาพ  
     1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  อยูในระดับดีขึ้นไป 
     2. ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต อยูในระดับดีขึ้นไป 
     3. ผูเรียนมีทักษะดานการงานอาชีพและเทคโนโลยี  อยูในระดับดีขึ้นไป 
     4. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบริการสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนระดับดีขึ้นไป 
     5. มีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใชในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์อยางเพียงพอ 
     6. นักเรียนและครู –อาจารย์  ใชอินเทอร์เน็ตในการคนควา และการเรียนการสอนได 
 



 

 

4. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
 

6. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.ก าหนดหนาที่รับผิดชอบ 

เดือน 
กันยายน 
2562 

- นายกอศักดิ์ 
สอนสะอาด 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
   1.1 ตกแตงหองเรียนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
   1.2 จัดซอมบ ารุงวัสดุ-ครุภัณฑ์ 

 
1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

 
7,290 

 
นายกอศักดิ์ 
สอนสะอาด 

 กิจกรรมที่ 2 การเรียนการสอนและ
การสงเสริมการเรียนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

2.1 พัฒนาการเรียนการสอนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี  

2.2 ประกวดแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

 
 

 
 
 

18,850 
 
 

7,669 

 
 
 

นายเพียรศักดิ์  
ศรีละกูล 

 
นางวราภรณ์ 

ชนะกุล 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน 
   3.1 จัดท าสื่อการเรียนการสอน 

1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

4,150 นายกอศักดิ์ 
สอนสะอาด 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

ตรวจสอบความถูกตองทุกขั้นตอน
หลังการจัดท า 

1 ต .ค . 62 – 
30 ก.ย.63 

 นายกอศักดิ์ 
สอนสะอาด 



 

 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

-ประเมิน ติดตาม แกไข  
-รายงาน 

30 มี . ค .  63 
และ 
30 ก.ย. 63 

 นายกอศักดิ์ 
สอนสะอาด 

 
รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชื่อกิจกรรมที่ 1 พัฒนางานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษถายเอกสาร 70g 10 100 1,000 
2 ซอมปริ้นเตอร์ 2 ครั้ง 1 2,000 2,000 
3 หมึกพิมพ์ 4 สี 8 180 1,440 
4 กระดาษกาวสี ขนาด 1.5 นิ้ว 10 50 500 
5 กระดาษปกคละสี  5 100 500 
6 ปากกาไวน์บอร์ด สีน้ าเงิน สีแดง 15 20 300 
7 เทปใส 5 25 125 
8 กาวลาเทกซ์ 5 25 125 
9 ปลั๊กพวง 3 เมตร 1 150 150 
10 ไมกวาดขนไก ดาม 40 ซม. 1 150 150 
11 ตูวางของ 4 ชั้น 2 500 1,000 
     

รวมเป็นเงิน 7,290 
 

 
ลงชื่อ.............................................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                         

                                      (นายกอศักดิ์   สอนสะอาด) 
                                              
 



 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 2  การเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
2.1 พัฒนาการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 แก็สถังใหญ 1 1,500 1,500 
2 แก็สถังเล็ก 2 400 800 
3 น้ าแก็สปฺุกลุ฿ก 1 300 300 
4 เซต 3 เหลี่ยม 10 65      650  
5 วงเวียน  10 150      1,500  
6 ลวดเชื่อม 10 130      1,300  
7 เมล็ดพันธุ์พืช 5 200      1,000  
8 เหล็กกลอง 10 100      1,000  
9 เหล็กเสน 3 หุล 10 80      800  
10 สายไฟ 2*2.5 1 1000 1000 
11 สายไฟ 2*1.5 1 800 800 
12 เข็มขัดรัดสายไฟ 1 100 100 
13 ตะปูรัดเข็มขัด 0.5 200 100 
14 สวิตช์ไฟ 1 ทาง 10 20 200 
15 สวิตช์ไฟ 2 ทาง 10 20 200 
16 เตารับ 10 20 200 
17 เตารับมีกราวด์ 5 50 250 
18 เบรกเกอร์ 20 A 5 50 250 
19 คัทเตอร์ 20 A 5 80 400 
20 คาร์ทรคิฟิวส์ 5 60  300 
21 กลองแปูนไฟ 2*4  10 20 200 
22 คอนเดินสายไฟ 5 100 500 
23 คีมปอกสายไฟ 4 100 400 
24 สกูร 1 100 100 
รวมเป็นเงิน 13,850 
 

      ลงชื่อ....................................................................ผูรับผดิชอบกิจกรรม                           
                                ( นายเพียรศักดิ์  ศรีละกูล ) 
 



 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 2  กิจกรรมการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2.2 ประกวดแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 ขาวสารหอมมะลิ  1 ถุง 300 300 
2 ขม้ินผง 1 หอ 30 30 
3 น้ ามันพืช 4 ขวด 40 160 
4 กระเทียม 1 กก. 50 50 
5 น้ าตาลปี๊บ 3 กก. 50 150 
6 น้ าปลาดี 1 ขวด 70 70 
7 กะปิดี 1 กระปุก 50 50 
8 มะนาวแปูน 100 ลูก 2 200 
9 มะเขือพวง 2 กก. 25 50 
10 ปลาท ู 20 เขง 40 800 
11 มะเขือเปราะ 3 กก. 20 60 
12 ถั่วฝักยาว 2 กก. 30 60 
13 ชะอม 20 ก า 10 200 
14 ขาวโพดออน 4 กก. 20 80 
15 แครอท 2 กก. 30 60 
16 ถั่วลันเตา 2 กก. 110 220 
17 ปลาชอนแดดเดียว 4 กก. 200 800 
18 เขียงวางอาหาร 2 อัน 200 400 
19 แตงกวา 5 กก. 20 100 
20 มะเขือเทศ 3 กก. 20 60 
21 ตะไคร 3 กก. 20 60 
22 แปูงตราพัดโบก 6 กก. 42 252 
23 น้ าตาลทรายละเอียด 5 กก. 25 125 
24 กะทิอบควันเทียน 20 กลอง 45 900 
25 ควันเทียน 2 อัน 120 240 
26 แหนบชอมวง 4 อัน 105 420 
27 กลองใสอาหาร 1 แพ็ค 150 150 
28 กลองใสขนม 1 แพ็ค 150 150 
29 นมสด 10 กระปอง 28 280 



 

 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
30 บีทรูด 2 กก. 80 160 
31 สีผสมอาหาร 6 ขวด 15 90 
32 ถุงมือพลาสติก 1 แพ็ค 42 42 
33 ไมไผ  10 70 700 
34 ตะปู 2 กิโลกรัม 2 100 200 
รวมเป็นเงิน 7,669 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                   (นางวราภรณ์  ชนะกุล) 
 

ชื่อกิจกรรมที่ 3  พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
ที ่ รายการ จ านวน/หน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษถายเอกสาร 25 100 2,500 
2 ปากกาลบค าผิด  5 60 300 
3 ลวดเย็บกระดาษ 10 15 150 
4 คลิปด าหนีบกระดาษ 5 60 300 
5 ปากกาเนนขอความ 5 30 150 
6 แฟูมA4  3 หวง ขนาด 2.5 นิ้ว 5 100 500 
7 กระดาษโฟโตA4 2 125 250 

รวมเป็นเงิน 4,150 
 
 
                  ลงชื่อ...................................................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                     (นายกอศักดิ์   สอนสะอาด) 
 

7. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ 37,959    37,959 
คาใชสอย      

คาครุภัณฑ์      

รวมเป็นเงิน 37,959    37,959 



 

 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกอศักดิ์   สอนสะอาด 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ชุมชน และแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 
10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
ครูรอยละ 100 ใชสื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู 

-ตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู 

-แบบสังเกตการจัดบรรยากาศการเรียนรู 
-แบบบันทึกการตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู 

ผูเรียนรอยละ 100 ที่สามารถ
สื่อสาร เขียน และน าเสนอผล
การศึกษาคนควาโดยใชสื่อที่
เหมาะสมไดที่มีแหลงอางอิงที่เชื่อถือ
ได 

-ประเมินผลจากการ
จัดกิจกรรม 

แบบประเมินผล 

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          
รอยละ 75 

- ผลการเรียน 
- ประเมินสื่อการ
จัดการเรียนรู 

แบบทดสอบหรือแบบรายงานผลการ
เรียน  

ผูเรียนมีทักษะการเรียนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีที่ดีข้ึน และเขา
รวมแขงขันทักษะศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

- ผลการแขงขัน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

ทักษะของนักเรียนในการเขารวมแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่อง  มี
ความสามารถในการคิดอยางเป็นระบบ คิดสรางสรรค์ ตัดสินใจแกปัญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล มีความรูและ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจต
คติท่ีดีตออาชีพสุจริต 
 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น   
         3) ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่พัฒนากระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 
 
 



 

 

 4) มีการพัฒนาแหลงเรียนรู และใชประโยชน์จากแหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน                        

 
 

             ลงชื่อ...............................................................ผูเสนอโครงการ 
  (นายกอศักดิ์  สอนสะอาด) 

                               ต าแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 

ลงชื่อ..............................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
                  (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
                                          ต าแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 
 
 
     ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ  
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ“ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
1. ช่ือโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
2. (  ) กลุ่ม/งาน   (/ ) กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 1,2 
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ/สพม.  ขอที่ 1,2,3,4  
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
      มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน     
  ประเด็นที่ 1.1 ขอที่ 1,2,3,4,5 
  ประเด็นที่ 1.2 ขอที่ 1,2,3,4 
      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นที่ 2.2,2.3,2.4 และ 2.6 
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นที่ 3.1,3.2,3.3,3.4 และ3.5 
 ( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 1 
5. ลักษณะโครงการ      ( / )   ตอเนื่อง      (   )  ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (อธิบายหลักการ ความส าคัญ ที่มาและเหตุผล ควรมีการอางอิง เชน นโยบายหรือ
หลักวิชาการ) 
ปัจจัยที่ท าใหนักเรียนประสบผลส าเร็จทางการเรียนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือการมีวัสดุ อุปกรณ์ ที่
พรอมเพรียงเหมาะสมกับการเรียนการสอนและเพ่ือใหการด าเนินงานและการพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ ทางกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษามีความจ าเป็นตองจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อ ที่ใชในการเรียน
ใหพอเพียงกับจ านวนนักเรียนในแตหองเรียน 
 

2.  วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวบงชี้/หลักการและเหตุผล) 
 1. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะดานกีฬาและสามารถน าไปปรับใชในชีวิตประจ าวันได 
 2. เพ่ือใหผูเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 
 3. เพ่ือใหผูเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใชในการเรียนอยางพอเพียง 
 

3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ  (จ านวนที่ไดรับการพัฒนา) 
  1. นักเรียนรอยละ ๙๕ มีสุขภาพดีและมีอุปกรณ์พอเพียงในการเรียน 



 

 

  2. นักเรียนรอยละ  ๗๕ มีทักษะทางกีฬาชนิดตางๆ 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ผูเรียนตระหนักถึงคุณคาในการออกก าลังและเลนกีฬา 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
6. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/
กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. วางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัต ิ
3. ก าหนดหนาท่ีรับผิดชอบ 

 
ก.ย.- ต.ค. 

 
- 

 
สุริยา  คชอินทร ์

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 อุปกรณ์กีฬา(สื่อ) 
1.ของบประมาณจัดซื้ออุปกรณ ์
2.น าอุปกรณ์ที่ขาดแคลนมาใชในการจัดการเรยีน
การสอน 
3.ประเมินภาพรวมของการจัดกิจกรรม(ผูเรยีนตอง

มีอุปกรณ์ครบทุกคนกิจกรรมที่ 2 อุปกรณ์

ประกอบการสอน 
1. ของบประมาณจดัซื้อวัสดุอุปกรณ ์
2.น าวัสดุอุปกรณ์มาใชประกอบการจัดการเรยีน
การสอน รวมถึงประเมินผูเรียน 

 
ภาคเรียนที่ 
2/2562 

 
 

ภาคเรียนที่ 
1/2563 

 

8,385 
 
 

   
    1,228 

 
สุริยา  คชอินทร ์

 
 
 

สุริยา  คชอินทร ์

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

รายงานผลการจัดกิจกรรมหรือโครงการ หลังเสร็จสิ้น
กิจกรรมหรือ
โครงการ 

- สุริยา  คชอินทร ์

4. 
ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

ผูเรียนรอยละ 95 มีทักษะจากการเรียนการ
สอนในรายวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา 

 
       - 

 
       - 

 
สุริยา  คชอินทร ์

 
 
 



 

 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชื่อกิจกรรมที่ 1 อุปกรณ์กีฬา(สื่อ) 
 

ภาคเรียนที่ 2 /2562 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 ไมเทเบิลเทนนิส 10 155 1550 
2 ไมแบดมินตัน 10 350 3,500 
3 เสื้อล าลอง(เอ๊ียม) 15 165 2,475 
4 ตาขายหวงบาสเกตบอล 2 180 360 
5 แมกุญแจ 5 100 500 

 รวมเป็นเงิน 8,385 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                  (นายสุริยา คชอินทร์) 
 

ชื่อกิจกรรมที่ 2 อุปกรณ์การสอน 
ภาคเรียนที่ 2 /2562 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษเกียรติบัตร 5 65 325 
2 กระดาษA4 6 110 660 
3 ฟิวเจอร์บอร์ด 4 25 100 
4 กระดาษสีออน 6 8 48 
5 ขอบติดบอร์ด 3 15 45 
6 กาวสองหนา 2 25 50 

 รวมเป็นเงิน 1,228 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                                       
                               (นายสุริยา คชอินทร์) 
 
 
 
 
 



 

 

7. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ      
ค่าใช้สอย      

คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน     9,613 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุริยา  คชอินทร์ 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 
10. การติดตามประเมินผล - 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (เขียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดซึ่งอาจมีมากกวาวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด) 
            1. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะดานกีฬาและสามารถน าไปปรับใชในชีวิตประจ าวันได 
 2. เพ่ือใหผูเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 
 3. เพ่ือใหผูเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใชในการเรียนอยางพอเพียง 
 
 

              ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ 
  (   นายสุริยา คชอินทร์  ) 

                              ต าแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
 

ลงชื่อ..............................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
                  (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
                                             ต าแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 
 
 
 

     ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ  
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาทักษะของนักเรียน 
2. (  ) กลุ่ม/งาน   (/ ) กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 1,2 
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 
          ( / ) สพม.  ขอที่ 2,3,4  
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
      มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน     
  ประเด็นที่ 1.1 ขอที่ 1,2,3,4,5 
  ประเด็นที่ 1.2 ขอที่ 1,2,3,4 
      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                     ประเด็นที่ 2.2,2.3,2.4 และ 2.6 
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ 
                     ประเด็นที่ 3.1,3.2,3.3,3.4 และ3.5 
 ( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 15.  
5. ลักษณะโครงการ      (/ )   ตอเนื่อง      (   )  ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  
     เมื่อนักเรียนไดเรียนทักษะกีฬาตางๆจากในชั่วโมงเรียนจึงมีความจ าเป็นตองจัดใหมีการฝึกทักษะที่ได
เรียนมา โดยจัดใหมีการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียนขึ้น เพ่ือใหผูเรียนจะไดน าทักษะตางๆที่ไดเลาเรียนมา มา
ใชและแสดงออกในการแขงขัน รวมทั้งฝึกทักษะในการแขงขันเพ่ือตอยอดน าไปสูการแขงขันกีฬาประเภท
ตางๆภายนอกสถานศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวบงชี้/หลักการและเหตุผล) 
 1. เพ่ือใหผูเรียนไดน าทักษะที่ไดไปใชในชีวิตประจ าวัน 
 2. เพ่ือใหผูเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 
 3. เพ่ือเป็นการสรางภูมิคุมกันใหหางไกลยาเสพติด 
           4. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะทางกีฬาที่ตนเองชอบ 
 
 



 

 

3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ  (จ านวนที่ไดรับการพัฒนา) 
  1.นักเรียนรอยละ 80 มีการพัฒนาดานทักษะ 
  2.นักเรียนรอยละ 80 มีการพัฒนาดานรางกายที่แข็งแรง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1.นักเรียนมีจิตใจที่ดี รูแพ รูชนะ รูอภัย 
  2.นักเรียนไดน าทักษะทางกีฬาไปใชในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

4. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
6. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.ก าหนดหนาที่รับผิดชอบ 

 
ก.ย.-ต.ค. 62 

 
     - 

 
สุริยา คชอินทร์ 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 มหกรรมความสามารถ    
              ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการฯ 
1.ฝึกซอม      2.เขารวมแขงขัน   3.
ประเมินผล 
 กิจกรรมที่ 2 กีฬาสีภายใน 
1. จัดท าค าสั่งเพ่ือจัดตั้งกรรมการ 
2.ประชุมวางแผน 
3.ด าเนินงานตาม 
4.สอบถามความพึงพอใจ 
5.ประเมินผลการด าเนินงาน 
6.สรุปผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 3 ลานกีฬาตานยาเสพติด 
1. จัดท าค าสั่งเพ่ือจัดตั้งกรรมการ 
2.ประชุมวางแผน 
3.ด าเนินงานตาม 
4.สอบถามความพึงพอใจ 

 
พ.ย.62-ม.ค.63 
 
 
  มิ.ย.-ก.ย. 63 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ค.62-ม.ค.63 
 
 
 
 

 
290 

 
 

21,240 
 
 
 
 
 

    
    3,650 
 
 
 
 
 

 
สุริยา คชอินทร์ 

 
 

สุริยา คชอินทร์ 
 
 
 
 
 
 

สุริยา คชอินทร์ 
 
 
 
 
 



 

 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

5.ประเมินผลการด าเนินงาน 
6.สรุปผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 4 การแขงขันกีฬา 
         นักเรียนระดับจังหวัด (อุปกรณ์) 
1.ฝึกซอม 2.เขารวมแขงขัน 3.ประเมินผล 
 

 
 
  ก.ค.-ส.ค.63 
 
 

 

 
     
1,060 
    
 

 
 
สุริยา คชอินทร์ 
 
 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

รายงานผลการจัดกิจกรรมหรือโครงการ หลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม 

- สุริยา คชอินทร์ 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

รอยละ 95 ไดใชทักษะจากการเรียน
น ามาใชในการแขงขันและประยุกต์ใชใน
ชีวิตประจ าวัน 

 ประเมินจากการ
จัดกิจกรรม 

      
        - 

 
สุริยา คชอินทร์ 

 
รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาทักษะของนักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชื่อกิจกรรมที่ 1 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 

 

ภาคเรียนที่ 2 /2562 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
1 290 290 

1.1 อุปกรณ์ส าหรับตัดตอเพลง (แฟลชไดร์) 1 290 290 
 รวมเป็นเงิน 290 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                   (นายสุริยา คชอินทร์) 

 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 2 กีฬาสีภายใน  
ภาคเรียนที่ 1 /2563 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กีฬาสีภายใน 1 21,240 21,240 
1.1 สีน้ ามัน(ท าสนามวอลเลย์บอล) 2 750 1,500 
1.2 สีน้ าท าสนามบอล 6 980 5,880 
1.3 ลูกกลิ้งทาสี 2 60 120 
1.4 แปรงทาสี 2 120 240 
1.5 ไมคฑากร 2 250 500 
1.6 เหรียญรางวัล 150 40 6,000 
1.7 คาเชาเต็น 3 1,000 3,000 
1.8 คาเครื่องเสียง 1 4,000 4,000 
 รวมเป็นเงิน 21,240 
 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                 (นายสุริยา คชอินทร์)                                  
 
 

ชื่อกิจกรรมที่ 3 ลานกีฬาตานยาเสพติด 
ภาคเรียนที่ 1 /2563 

ที ่ รายการ จ านวนหนวย ราคาตอหนวย รวมเป็นเงิน 
1 ลานกีฬาตานยาเสพติด 1 3,650 3,650 
1.1 ตาขายฟุตบอล (ฟุตบอล 7 คน) 1 2,500 2,500 
1.2 เงินรางวัล 1 600 600 
1.3 กระดาษเกียรติบัตร 1 250 250 
1.4 น้ าแข็ง (2 กระสอบ) 2 50 100 
1.5 น้ าดื่ม 6 35 200 
 รวมเป็นเงิน 3,650 
 

                  ลงชื่อ..............................................ผูประมาณการ 
                                    (นายสุริยา คชอินทร์) 
                                                     
 



 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 4 การแขงกีฬานักเรียนระดับจังหวัด 
 

ภาคเรียนที่ 1 /2563 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 การแขงกีฬานักเรียนระดับจังหวัด   1,060 

1.1 คาน้ าดื่ม 6 35 200 
1.2 คาอาหาร 24 30 720 
1.3 คายาเวชภัณฑ์ 1 140 140 
 รวมเป็นเงิน 1,060 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                     (นายสุริยา คชอินทร์) 

 

7. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ      
คาใชสอย      

คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน 26,240    26,240 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุริยา คชอินทร์ 
 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  - 
 

10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล) 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
   

   
 
 

 
 
 



 

 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1. เพ่ือใหผูเรียนไดน าทักษะที่ไดไปใชในชีวิตประจ าวัน 
2. เพ่ือใหผูเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 
3. เพ่ือเป็นการสรางภูมิคุมกันใหหางไกลยาเสพติด 
4. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะทางกีฬาที่ตนเองชอบ 
 
 
 

               ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ 
      (นายสุริยา   คชอินทร์) 

                                   ต าแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
ลงชื่อ..............................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                  (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
                                             ต าแหนง หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
 

     ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ  
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหาร วิชาการ 

 

1. ช่ือโครงการ แนะแนวการศึกษา 
2. (  ) กลุ่ม/งาน   (  ) กลุ่มสาระ แนะแนว 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 1 , 2  
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพม.  ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4  
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินภายใน/ภายนอก  
 มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน        
      ประเด็นที่ 1  ขอที่ 2 
      ประเด็นที่ 2  ขอที่ 3 และขอที่ 4 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ขอที่ 1 และขอที่ 2 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ 
      ขอที่ 3 , 4 และขอที่ 5 
 ( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 1 และขอที่ 3 
5. ลักษณะโครงการ      (   )   ตอเนื่อง      (   ) ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  

จากการจัดกิจกรรมแนะแนวในระดับชั้นมัธยมศึกษา พบวานักเรียนสวนใหญยังขาดความรูความ
เขาใจ และยังไมเห็นความส าคัญของการศึกษาตอ ยังไมรูวาตนเองชอบ หรืออยากเรียนสาขาใด อยาก
ประกอบอาชีพใด ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน ปัญหาดานเศรษฐกิจของครอบครัวขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ความสนใจใสใจในดานการเรียนของนักเรียนเอง และความไมรูวาตนเองชอบดานใดหรือมีความถนัด
ดานใด  ซึ่งถาไมแกไขปัญหาเหลานี้แลวอาจท าใหนักเรียนมีระดับการศึกษาต่ า ไมสามารถออกไปแขงขันใน
สังคม หรือประกอบอาชีพที่ดี และเป็นปัญหาขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในระดับประเทศไดการ
แกไขปัญหาดังกลาว จึงตองพัฒนาใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ และเห็นความส าคัญของการศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น สามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพของตนเอง รูจักความชอบและความถนัดของ
ตนเอง เพื่อชวยสงเสริม ใหความชวยเหลือนักเรียนใหไดรับความสุข รูจักการพ่ึงตนเอง การแกไขปัญหา การ
พัฒนาตนโดยใชสติปัญญาเพ่ือใหเกิดความส าเร็จตามศักยภาพของตนเอง และน าพาตนเองไปสูเสนทางชีวิตที่
เหมาะสม ด ารงตนอยางมีคุณคา เป็นประโยชน์แกสังคมและประเทศชาติอยางแทจริง 



 

 

ดังนั้นกลุมงานแนะแนว  โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงไดจัดท าโครงการแนะแนว
การศึกษาตอขึ้นมาเพ่ือสนองนโยบายดังกลาว 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือชวยเหลือนักเรียนในดานตางๆ เชน ดานการเรียน ความประพฤติ เศรษฐกิจและอาชีพ 
2.2 เพ่ือใหบริการขอมูลสารสนเทศดานการแนะแนว เชน การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ แกผูมี

สวนเกี่ยวของกับการศึกษา 
2.3 เพ่ือสงเสริมการพัฒนาผูเรียนทั้งในดานสังคม อารมณ์ และจิตใจ เพื่อใหนักเรียนมีความรู 

ความคิด รูจักการแกปัญหา มีทักษะในการด ารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

 1) โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมในงานแนะแนว อยูในเกณฑ์ดี 
 2) นักเรียนรอยละ 90 ศึกษาตอและประกอบอาชีพ 
 3) นักเรียนรอยละ 90 มีความรักและความผูกพันตอเพ่ือนตอครู และสถานศึกษา 
 

        3.2 ด้านคุณภาพ 
 1) โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมในงานแนะแนวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2) นักเรียนชั้นม.3 และ ชั้นม.6 ศึกษาตอและประกอบอาชีพ 
 3) นักเรียนมีความรักและความผูกพันตอเพ่ือน ตอครู และสถานศึกษา 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 
 

     5.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
 

6. วิธีด าเนินการ 

ขัน้ตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

7. ประชุมคณะกรรมทุกทานวางแผน 
งานและประเมินแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2563 
8. มอบหมายความรับผิดชอบการเขียน 
งบประมาณ 
3. ด าเนินการตามรายละเอียดของ 
แตละกิจกรรม 

7 - 11 
ก.ย. 62 

- นางสาวสุกัญญา  
เอมพันธุ์ 



 

 

ขัน้ตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 แนะแนวการศึกษาตอจาก
สถาบันตางๆ 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

2,000 นางสาวสุกัญญา  
เอมพันธุ์ 

กิจกรรมที่ 2 ออกแนะแนว ป.6 1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

4,000 นางสาวสุกัญญา  
เอมพันธุ์ 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาหองแนะแนว 1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

1,500 นางสาวสุกัญญา  
เอมพันธุ์ 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาบริการแนะแนว  
5 บริการ 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

2,000 นางสาวสุกัญญา  
เอมพันธุ์ 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ตรวจสอบการด าเนินงานใหเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ตรวจสอบการด าเนินงานใหเป็นไป
ตามเปูาหมายที่วางไว 
3. ติดตามตรวจสอบโดยใชแบบประเมิน
ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุ
เปูาหมาย 
4. ถามีปัญหาหรืออุปสรรคใหเตรียม
ด าเนินการแกไข 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

- นางสาวสุกัญญา  
เอมพันธุ์ 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

1. สถิติการประเมินกิจกรรมแตละ 
กิจกรรม 
2. สรุปรายงานโครงการ 

1 ส.ค. –  
30 ก.ย. 63 

- นางสาวสุกัญญา  
เอมพันธุ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ แนะแนวการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร วิชาการ 

ชื่อกิจกรรมที่ 1 แนะแนวการศึกษาตอจากสถาบันตางๆ 
ภาคเรียนที่ 2/2562 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 อาหารวาง (น้ า+ขนม) 20 50 1,000 

 รวมเป็นเงิน 1,000 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                                       
                            (นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์) 
                                                  ต าแหนง  คร ู

 
 

ภาคเรียนที่ 1/2563 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 อาหารวาง (น้ า+ขนม) 20 50 1,000 

 รวมเป็นเงิน 1,000 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                (นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์) 
                                                      ต าแหนง  ครู 
 

ชื่อกิจกรรมที่ 2 ออกแนะแนว ป.6 
ภาคเรียนที่ 2/2562 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาน้ ามันรถ   1,000 
2 คาของที่ระลึก (ตุ฿กตา กระปุกออมสิน ฯลฯ) 50 20 2,000 
3 กระดาษสีชมพู A4 2 100 200 
4 กระดาษสีฟูา A4 2 100 200 
5 กระดาษถายเอกสาร A4 5 120 600 

 รวมเป็นเงิน 4,000 
 

                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                (นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์) 
                                                      ต าแหนง  ครู 



 

 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 3 พัฒนาหองแนะแนว 
ภาคเรียนที่ 2/2562 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 อุปกรณ์ตกแตงหอง (ตะปู ลวด เป็นตน)   300 
2 กลอนประตู 2 150 300 
3 กลอนหนาตาง/ที่ล็อคหนาตางกันลมพัด 10 50 500 
4 เกาอ้ีหัวโลน (ส าหรับคนมาแนะแนว) 3 100 300 
5 ถานนาฬิกา/ถานรีโมทสมาร์ททีวี 4 25 100 

 รวมเป็นเงิน 1,500 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                (นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์) 
                                                    ต าแหนง  คร ู
 
 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 4 พัฒนาบริการแนะแนว 5 บริการ 
ภาคเรียนที่ 2/2562 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษสีขาว A4 5 100 500 
2 กระดาษปก 5 100 500 

 รวมเป็นเงิน 1,000 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                    (นางสาวสกุัญญา  เอมพันธุ์) 
                                                  ต าแหนง  คร ู

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ภาคเรียนที่ 1/2563 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษโฟโต 1 150 150 
2 กระดาษสติกเกอร์ 1 150 150 
3 ปกแผนใส 1 200 200 
4 ปลั๊กไฟ 1 300 300 
5 ฟิวเจอร์บอร์ด 2 100 200 

 รวมเป็นเงิน 1,000 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                (นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์) 
                                                      ต าแหนง  ครู 
 
 
 

7. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ      
คาใชสอย      

คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน      

      
     8.   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์ 
 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 

  
 
 
 



 

 

   10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

1. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมใน
งานแนะแนวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนสามารถจัด
กิจกรรมในงานแนะแนว 
อยูในเกณฑ์ดี 

แผนการจัดการเรียนรูวิชาแนะแนว 

2. นักเรียนชั้นม.3 และ ชั้นม.6 
ศึกษาตอและประกอบอาชีพ  

นักเรียนรอยละ 90 ศึกษา
ตอและประกอบอาชีพ 

รายงานผลการติดตามผลการศึกษาตอ 

3. นักเรียนมีความรักและความ
ผูกพันตอเพ่ือน ตอครู และ
สถานศึกษา 

นักเรียนรอยละ 90 มี
ความรักและความผูกพัน
ตอเพ่ือนตอครู และ
สถานศึกษา 

การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
11.1 โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมในงานแนะแนวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
11.2 นักเรียน ม.3 เมื่อจบการศึกษาแลว สามารถเขาศึกษาตอในสายสามัญหรือสายอาชีพ  
11.3 นักเรียน ม.6 เมื่อจบการศึกษาแลว สารมารถเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
11.4 นักเรียนไดรับการพัฒนาผูเรียนทั้งในดานสังคม อารมณ์ และจิตใจ มีความรู ความคิด รูจักการ
แกปัญหา มีทักษะในการด ารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

 
 

             ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ 
           (นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์) 
                                                                ต าแหนง  ครู 
 

ลงชื่อ..............................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
                  (นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน) 
                                             ต าแหนง หัวหนางานกลุมบริหารวิชาการ 
   
     ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ  
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 



 

 

 
 
 
กลุมบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 
 

1. ช่ือโครงการ............ พัฒนาการบริหารงบประมาณและบุคลากร........................................................ 
2. ( / ) กลุ่ม/งาน   (  ) กลุ่มสาระ...............กลุมบริหารงบประมาณและบุคลากร............................... 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่  …………… กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ขอที่ …………………………. 
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ/สพม.5  ขอที่ …………5…………………….  
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินภายใน/ภายนอก  
 มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน        
      ประเด็นที่………-………………………….ขอที่..........-.......... 
      ประเด็นที่………-………………………….ขอที่........-............ 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ขอที่ ……2.2….,2.4….,2.6……………………………. 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ 
      ขอที่……………-……………………. 
 ( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่.........2......................................... 
5. ลักษณะโครงการ      ( / )   ตอเนื่อง      (   )  ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ  ถือเป็นภาระหนาที่ส าคัญอยางหนึ่งของโรงเรียนที่ตอง
ด าเนินการเพื่อใหเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 มาตรา ๔๗ ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก ซึ่งกลุมบริหารงบประมาณและบุคคล  มีภาระงานส าคัญซึ่งประกอบดวย งานการเงินการบัญชี งาน
พัสดุ งานแผนงาน และงานบุคลากร  ซึ่งชวยสงเสริมสนับสนุนใหกลุมงานอ่ืนๆ ไดท างานไดอย างราบรื่น 
รวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน ดังนั้นจึงตองสงเสริมสนับสนุนใหมีบุคลากร ทรัพยากรที่เพียงพอ และมีคุณภาพใน
การด าเนินการ 
 

2.  วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุมงานการเงินและบัญชีใหมีความถูกตองตาม

ระเบียบ 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุมงานพัสดุโรงเรียนใหมีความรวดเร็วและถูกตอง 



 

 

3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและสงเสริมขวัญและก าลังใจใหครูและบุคลากรในโรงเรียน 
4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการท าแผนงาน การติดตามการด าเนินการใหมีความ

ถูกตอง 
5. เพ่ือพัฒนาระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ 
 

3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ   
  1.  มีรายงานเงินคงเหลือประจ าวันและบัญชีรับจายเงินทุกประเภทในโรงเรียน 
  2.  มีบัญชีพัสดุของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน 
  3.  บุคลากรในโรงเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาคุณภาพสงเสริมขวัญและก าลังใจ 
  4.  จัดท าแบบพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจ าปี 
  5.  มีระบบงานควบคุมภายใน 
  6.  มีการจัดระบบงานกยศ/งานกองทุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
       3.2 เชิงคุณภาพ 

 1.  รายงานขอมูลทางการเงินและบัญชี มีความถูกตองและเป็นปัจจุบัน 
2.  มีการจัดซื้อ-จัดจางและทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์มีความถูกตองและเป็นปัจจุบัน 
 3.  บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนางานและเกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 4.  แผนของโรงเรียนสอดคลองกับนโยบายระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

กระทรวงศึกษาธิการ 
 5.  มีระบบงานควบคุมภายในที่ถูกตองเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได 

  6.  มีการจัดระบบงานกยศ/งานกองทุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนที่สามารถตรวจสอบได 
 4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด

สิงห์บุรี 
     5.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
 

     6. วิธีด าเนินการ 

ขัน้ตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหนาที่รับผิดชอบ 

1-15 ต.ค. 62 - คณะกรรมการกลุม
บริหารงบประมาณและ

บุคลากร 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

กิจกรรมที่ 1 งานบริหารงานการเงิน 
และบัญชีโดยใชระบบ  ICT 
   1.1  จัดท าบัญชีรับจายเงิน 

ต.ค.62 - ก.ย. 63 

 
 

3,575 
 
 

น.ส.สุทธิรัก ศรีไพโรจน ์

 
 



 

 

ขัน้ตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

   1.2  ตรวจบัญชีรับจายเงิน 
   1.3  เบิกจายคาสาธารณูปโภค 
   1.4  จัดท าประกันสังคม/ภาษี 
   1.5  รายงานงบประมาณประจ าปี 
กิจกรรมที่ 2  การบริหารงานพัสดุและ
สินทรัพย์ 
   2.1  จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
   2.2  จัดซอมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   2.3  ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
   2.4  จ าหนายพัสดุประจ าปี 
กิจกรรมที่ 3   งานบริหารงานบุคลากร 
   3.1  ท าสัญญาจางลูกจาง 
   3.2  สรางขวัญก าลังใจครูและ
บุคลากร 
   3.3  งานพัฒนาบุคลากรพัฒนา
วิชาชีพ 
   3.4  จัดท าขอมูลที่เกี่ยวของกับ
บุคลากร 
      -  การอบรม/ประชุม/ของ
บุคลากร 
      -  การขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC 
      -  สรุปวันลาประจ าเดือน 
       -  ลงขอมูลประวัติ กพ.7 
บุคลากร 
       -  จัดท าบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือน 
       -  ด าเนินการเรื่องการยาย 
       -  ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
       -  การขอเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติครู 
   3.6  จัดประเมินผลการด าเนินการ 

 
 
 
 

ต.ค.62 - ก.ย. 63 

 
 
 
 
 

ต.ค.62 - ก.ย. 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3,250 
 
 
 
 
 

42,420 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

นายวิกร  ยิ้มยอง 
 
 
 
 
 

น.ส.หทัยชนก       
แคอนันต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขัน้ตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

กิจกรรมที่ 4  การบริหารงานแผนงาน 
   4.1  จัดท าแบบปฏิบัติประจ าปี
งบประมาณ  2563 
   4.2  ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
   4.3  ก ากับติดตามการด าเนินตาม
แผน 
  4.4  รายงานผลการประเมินโครงการ 
กิจกรรมที่ 5  งานควบคุมภายใน 
  6.1 เก็บขอมูลฝุายบริหาร
งบประมาณ 
  6.2  จัดท าระบบควบคุมภายใน 
  6.3  จัดสงระบบควบคุมภายใน 
กิจกรรมที่ 6  งานกองทุนกูยืม กยศ. 
/ปัจจัยพื้นฐาน 
  7.1  ชี้แจง/รับสมัครผูกูยืม   
  7.2  ท าสัญญา/แบบลงทะเบียน 
  7.3  จัดสงขอมูลใหธนาคารกรุงไทย 
กิจกรรมที่ 8 งานคาใชจาย
สาธารณูปโภคและอ่ืนๆ 
กิจกรรมที่ 9 งานคาจางบุคลากร 
(คาตอบแทน) 

ต.ค.62 - ก.ย. 63 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.62 - ก.ย. 63 

 
 
 
 

ต.ค.62 - ก.ย. 63 

 

 
 
 

ต.ค.62 - ก.ย. 63 
 
 

ต.ค.62 - ก.ย. 63 

 

2,920 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

3,200 
 

 

 
 
 

513,524 
 
 

927,864 

นายอัศวิน  บุญแยมวงษ ์

 
 
 
 
 
 
 

นายวิกร   ยิ้มยอง 
 
 
 
 

น.ส.สุทธิรัก          
ศรีไพโรจน์ 

 
 
 
น.ส.สุทธิรัก          
ศรีไพโรจน์ 
 

น.ส.สุทธิรัก  
ศรีไพโรจน์ 
 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

 กิจกรรมที่ 1 งานการเงินและบัญชี 
- ทะเบียนคุม/บัญชีประเภทตางๆ 
กิจกรรมที่ 2 งานพัสดุและสินทรัพย์ 
- ทะเบียนพัสดุ 
- สัญญาซื้อ/สัญญาจาง 
กิจกรรมที่ 3 งานบุคลากร 
-แบบสรุปขอมูลบุคลากรประจ าเดือน 
 

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

บุคลากร 



 

 

ขัน้ตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

กิจกรรมที่ 4  งานแผนงาน 
- รายงานแผนประจ าปี 
กิจกรรมที่ 5 งานสารสนเทศ 
- รายงานระบบงานสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ 6   งานระบบควบคุม
ภายใน 
- รายงานระบบควบคุมภายใน 
กิจกรรมที่ 7  งานกองทุนกู้ยืม กยศ. 
- แบบน าสง/ทะเบียนผูกูยืมประจ าปี 
กิจกรรมที่ 8 งานค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค 
- e-budget 
กิจกรรมที่ 9 งานค่าจ้างบุคลากร  

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

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

 

- น.ส.สุทธิรัก ศรี
ไพโรจน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารงบประมาณและบุคลากร 
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 

 

กิจกรรมที่ 1 งานบริหารงานการเงินและบัญชีโดยใชระบบ  ICT 
ที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คากระดาษ A 4 98 10 980 
2 ซองขาว  พับ 4  (9/100g. ครุฑ) 55 4 220 
3 สมุดทะเบียนคุม 75 5 375 
4 ซอมคอมและปริ้นเตอร์ 1 2,000 2,000 

 รวมเป็นเงิน 3,575 
 

                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                   (นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์) 
                                                ต าแหนง    ครู 
 

กิจกรรมที่ 2 การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
ที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คากระดาษ A 4 98 10 980 
2 ลวดเสียบ 45 2 90 
3 คลิปด า 2 ขา เบอร์ 111 / VC 18 10 180 
4 ซอมคอมและปริ้นเตอร์ 1 2,000 2,000 

 รวมเป็นเงิน 3,250 

 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                    (นายวิกร  ยิ้มยอง) 
                                                ต าแหนง    ครู 
 

กิจกรรมที่ 3 งานบริหารงานบุคลากร 
ที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คากระดาษ A4 98 5 490 
2 น้ ายาลบค าผิด 65 1 65 
3 กระดาษปกสี 85 1 85 
4 หมึกเติม Canon 4 สี (สีละ 2 ขวด) 250 4 1,000 
5 ลูกแมกซ์เบอร์ 35 50 1 50 



 

 

กิจกรรมที่ 3 งานบริหารงานบุคลากร (ตอ) 
ที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนหน่วย รวมเป็นเงิน 
6 กระดาษเกียรติบัตร 120 2 240 
7 พัฒนาบุคลากร (คาใชจายในการเดินทางไปราชการ) - - 40,000 

รวมเป็นเงิน 42,420 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูประมาณการ 
                                   (นางสาวหทยัชนก  แคอนันต์) 
                                                ต าแหนง    ครู 
 

กิจกรรมที่ 4 การบริหารงานแผนงาน 
ที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คากระดาษ A 4 98 5 490 
2 คาถายเอกสารพรอมท าเลม 250 8 2,000 
3 ปากกาลบค าผิด 65 2 130 
4 กระดาษปกใส 140 1 140 
5 เทปกาว 2 นิ้ว 40 4 160 

 รวมเป็นเงิน 2,920 
                
                                    ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                                       
                                  (นายอัศวิน  บุญแยมวงษ์) 
                                                ต าแหนง    ครู 
 

 

กิจกรรมที่ 5 งานกองทุนกูยืม กยศ      ***  ใชเงินสนับสนุนจาก กยศ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาซอมปริ้นเตอร์ 1 2000 2,000 
2 หมึกปริ้นเตอร์ 4 250 1,000 
3 คาจัดสงเอกสารใหกองทุน 4 50 200 

 รวมเป็นเงิน 3,200 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                (นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์) 
                                                ต าแหนง    ครู  



 

 

 

กิจกรรมที่ 6 งานคาใชจายสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ 
ที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คากระแสไฟฟูา 35,000 12 420,000 
2 คาโทรศัพท์ 107 12 1,284 
3 คาบริการอินเทอร์เนต **งบเขต  3,520 12 42,240 
5 หมึกเครื่องถายเอกสาร + คาถายเอกสาร 50,000 - 50,000 

 รวมเป็นเงิน 513,524 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                (นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์) 
                                                ต าแหนง    ครู 
 
 

กิจกรรมท่ี 7 งานคาจางบุคลากร (คาตอบแทน) ***การใชเงิน อุดหนุน 6 เดือนแรก+รายไดสถานศึกษา 6 เดือนหลัง 

ที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนหน่วย รวมเป็นเงิน 

1 
คาจางครูอัตราจาง (5 คน) 
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษดนตรีไทย 
ภาษาไทย สังคม 

 

10,640 * 1 
 9,000 * 4 

12 559,680 

2 
คาจางลูกจางชั่วคราว (3 คน) 
แมบาน (1) นักการ (2) 

9,000 * 3 12 324,000 

3 
เงินสบทบประกันสังคม (เงิน
อุดหนุน) 

532 + 450(7) 12 44,184 

 รวมเป็นเงิน 927,864 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                (นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์) 
                                                  ต าแหนง    คร ู
 
 
 
 
 
 



 

 

11. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ  

(กยศ/เขต) 
รวมเป็นเงิน 

คาวัสด ุ(1,2,3,4) 12,165   3,200 15,365 

คาใชสอย (3) 40,000    40,000 

คาครุภณัฑ ์ -    - 

คาตอบแทน (9) 463,932  463,932  927,864 

คาสาธารณูปโภค+หมึก (8) 471,284   42,240 513,524 

รวมเป็นเงิน 987,381  463,932 45,440 1,496,753 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์ 
 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 

10. การติดตามประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีประเมินผล เคร่ืองมือประเมิน 

1.  งานบริหารงานการเงินและบญัชีโดยใชระบบ  ICT 
   - มีบัญชีรับ - จายครบทุกประเภท 
   - การจัดท าบัญชีถูกตองเป็นปัจจุบัน 

 
ตรวจสอบ 

 
ทะเบียนคุม 

2.  การบริหารงานพัสดุและสินทรพัย์ 
     - มีวัสด-ุอุปกรณ์ส าหรับบริการเพียงพอ 
     - การมีจัดซื้อ-จัดจางถูกตองตามระเบียบ 

 
สอบถาม/ตรวจสอบ 

 
แบบสอบถาม/ทะเบียนคมุ 

 
3.  งานบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน 
     -  บุคลากรทุกคนไดรับการพิจารณา 
     -  บุคลากรทุกคนไดรับการสงเสรมิขวัญ  
        และก าลังใจ 

 
สอบถาม/บันทึกสถิติ

ขอมูล 

 
แบบสอบถาม/ทะเบียนคมุ 

4.  งานบริหารงานแผนงาน 
     -  แผนงานของโรงเรยีนสอดคลองกับ สพฐ. 
     -  มีการประเมินโครงการครบ 

 
สอบถาม/บันทึกสถิติ

ขอมูล 

 
แบบสอบถาม/ทะเบียนคมุ 

 

5.  งานสารสนเทศบุคลากร 
     - มีการจัดท าขอมลูสารสนเทศ 
     - มีเอกสารสารสนเทศไวเผยแพร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

6.  งานควบคุมภายใน 
     - มีการจัดท าขอมลู 

สอบถาม/บันทึกสถิติ
ขอมูล 

 
แบบสอบถาม/ทะเบียนคมุ 

7.  งานกองทุนกูยืมเงินเพื่อการศึกษา 
     - แบบลงทะเบียน/สัญญา 

บันทึกสถิติขอมูล  
ทะเบียนคุม 

8. งานคาใชจายสาธารณูปโภค/รายจายประจ า บันทึกสถิติขอมูล ทะเบียนคุม 



 

 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1. มีระบบการปฏิบัติงานของกลุมงานการเงินและบัญชีใหมีความถูกตองตามระเบียบ 
2. มีระบบการปฏิบัติงานของกลุมงานพัสดุโรงเรียนใหมีความรวดเร็วและถูกตอง 
3. ครูและบุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
4. มีการด าเนินการท าแผนงานอยางมีประสิทธิภาพ 
5. มีระบบสารสนเทศของโรงเรียนที่ถูกตองและเป็นปัจจุบัน 
6. มีระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ 
  

          ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ 
    (นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์) 

                                          ต าแหนง  หวัหนากลุมบริหารงานงบประมาณและบุคคล 

    
     ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ  
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 
 

1. ช่ือโครงการ............ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ( / ) กลุ่ม/งาน   (  ) กลุ่มสาระ...............กลุมบริหารงบประมาณและบุคลากร............................... 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแตปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ/สพม.5  ขอที่ …………4,5…………………….  
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินภายใน/ภายนอก  
 มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน        
      ประเด็นที่………-………………………….ขอที่..........-.......... 
      ประเด็นที่………-………………………….ขอที่........-............ 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ขอที่ 2.4 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ 
      ขอที่……………-……………………. 
 (   ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ .............-................ 
5. ลักษณะโครงการ      ( / )   ตอเนื่อง      (   )  ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเนนการ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเป็นส าคัญ  ผูสอนเป็นผูชวยสงเสริม  แนะแนวทางใหเกิดองค์ความรูแก
ผูเรียน  โดยการจัดหาแหลงการเรียนรู  ทั้งแหลงการเรียนรูภายในหองเรียนและนอกหองเรียน  และน าเอา
เทคโนโลยีมาผสมผสานใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด  ดังนั้นผูสอนจะตองพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู
ความสามารถทั้งดานเนื้อหาตามกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ที่ท าหนาที่รับผิดชอบสอน  ดานการถายทอด
ความรูสูเรียนในวิธีตาง ๆ  ใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด  การพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพนั้นยอม
เกิดมาจากรางกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  และขวัญก าลังใจที่ดีดวย   
         โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ไดเล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษานั้นจ าเป็นจะตองมีการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ในแบบตาง ๆ  เพ่ือจะไดน ามาถายทอดสูผูเรียน  
ตลอดจนมีการสรางขวัญและก าลังใจที่ดีตอบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพ่ือจะไดมีรางกายและจิตใจพรอมที่
จะปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
 



 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือใหครูและบุคลากรไดรับความรูจากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ 

       2.2 เพ่ือใหครแูละบุคลากรไดน าเอาความรูที่ไดรับมาขยายผลตอและใชประโยชน์กับบุคลากร 
และนักเรียน       
       2.3 เพ่ือใหครูและบุคลากรมีขวัญและก าลังใจที่ดีและมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  ครูและบุคลากรโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จ านวน  34  คน  
    3.2 เชิงคุณภาพ 

  ครูและบุคลากรโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” มีความรูความเขาใจในวิชา  
งานที่รับผิดชอบ  สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  1 สิงหาคม 2563  ถึง 30 กันยายน 2563 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์การ
ด าเนินงานพัฒนาบุคลากรใน
ปีงบประมาณท่ีผานมา 
2. ประชุมเพ่ือวางแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
และก าหนดหนาที่รับผิดชอบ 
3. ประสานงานผูเกี่ยวของใน
การด าเนินกิจกรรม 

สิงหาคม 2563 
 
 

สิงหาคม 2563 
 

 
 

สิงหาคม 2563 
 

 ฝุายบริหารและคณะครู          
ทุกทาน 
 
ฝุายบริหารและคณะครู          
ทุกทาน 
 
 
กลุมบริหารงบประมาณ 
 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ศึกษาดูงานการจัดการ
เรียนการสอน 
2. ศึกษาแหลงเรียนรู 

กันยายน 2563 
 

 คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 



 

 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผดิชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

กันยายน 2563 
 

 กลุมบริหารงบประมาณ 
 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. ประเมินผล 
รายงาน 

กันยายน 2563  กลุมบริหารงบประมาณ 

 

 
รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารงบประมาณและบุคลากร 

กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 
 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
ที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาพาหนะ   12,000 
2 คาท่ีพัก   13,000 
3 คาอาหาร   15,000 

 รวมเป็นเงิน 40,000 

 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                              (นางสาวหทัยชนก  แคอนันต์) 
                                                    ต าแหนง    ครู 
 
7. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(กยศ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ      

คาใชสอย 
     

คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      
คาสาธารณูปโภค      

รวมเป็นเงิน     40,000 
 



 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวหทัยชนก  แคอนันต์ 
 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 

10. การติดตามประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

ครูและบุคลากรโรงเรียนสิ งหพาหุ 
“ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
จ านวน  34  คน 

- การสังเกต - แบบสังเกต 
 

ครูและบุคลากรโรงเรียนสิงหพาหุ 
“ประสานมิตรอุปถัมภ์” มีความรูความ
เขาใจในวิชา งานที่รับผิดชอบ  สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

- ประเมินผลจากการ
จัดกิจกรรม และ
บันทึกจากแบบ
ประเมิน 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

2. บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและศึกษาดูงานจากภายนอกสถานศึกษาสามารถน ามาใชกับนักเรียน 
         

 
          ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงกา 

     (นางสาวหทัยชนก  แคอนันต์) 
                                          ต าแหนง  หวัหนากลุมบริหารงานบุคคล 
 
    
            ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ  
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
 

 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 
 

1. ช่ือโครงการ............ โครงการโรงเรียนสุจริต
................................................................................................ 
2. ( / ) กลุ่ม/งาน   (  ) กลุ่มสาระ...............กลุมบริหารงบประมาณและบุคลากร......................................... 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่  ……………1,2………….  กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ขอที่ …………………………. 
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ/สพม.5  ขอที่ …………1…………………….  
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินภายใน/ภายนอก  
 มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน        
      ประเด็นที่………1.1………………………….ขอที่..........2,6.......... 
      ประเด็นที่……1.2……………………….ขอที่...........1......... 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ขอที่ …………………………………. 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ 
      ขอที่…………………………………. 
 ( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่.........1......................................... 
5. ลักษณะโครงการ      ( / )   ตอเนื่อง      (   )  ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ปูองกันการทุจริต” 
(โครงการ “โรงเรียนสุจริต”) เกิดข้ึนเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติวาดวยการปูองกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
2 (พ.ศ.2556-2560) ไดก าหนดวิสัยทัศน์วา “สังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและ
รวมกันปูองกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” มีเปูาหมายหลักเพ่ือลดปัญหาการ
ทุจริต ในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยใหสูงขึ้น อันจะสงผลตอคาดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยใหสูงขึ้น โดยตั้งคาเปูาหมาย
ไวที่รอยละ 50 ในปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ยังไดก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินการไว ๕ 
ยุทธศาสตร์ เพ่ือน าไปสูการบรรลุเปูาหมายใน 4 กลุม คือ  

2) กลุมเด็กเยาวชน โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ใหยึดถือประโยชน์สวนรวมมากกวา
ประโยชน์สวนตนใหเกิดความเขมแข็งมากที่สุดเพราะเป็นอนาคตของชาติ 



 

 

3) กลุมภาครัฐ เสริมสรางและสนับสนุนใหใชหลักธรรมาภิบาล  ในการบริหารองค์กร ให
เจาหนาที่ของรัฐและผูด ารงต าแหนงทางการเมืองยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ในการปฏิบัติ
หนาที่  

4) กลุมภาคเอกชน สงเสริมและสนับสนุนใหใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรและเขา
มามีสวนรวมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

5) กลุมภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของทุก
หมูเหลาในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

ส านักงาน ป.ป.ช. จึงอนุมัติใหส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาด าเนินโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
โดยใหความส าคัญกับการเตรียมการดานการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพ่ือ
วางรากฐานการปลูกจิตส านึกซึ่งเป็นกลไกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ  ซึ่ง
โครงการโรงเรียนสุจริต เป็นโครงการที่สอดคลองกับเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วาดวยการปูองกันการทุจริตโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด
จุดหมายปลายทางที่มุงสูการเป็น “องค์กรแหงการเรียนรู อยูอยางพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกหนวยงาน
รับผิดชอบ ตอบสนองการปูองกันการทุจริต” โดยมีขอบเขตของภารกิจและจุดมุงเนนที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองด าเนินการ คือ 

1) พัฒนาทุกหนวยงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหเป็นองค์กรแหง
การเรียนรู มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข 

2) พัฒนากระบวนการเรียนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง ปลูกจิตส านึกใหนักเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยูอยาง
พอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและปูองกันการทุจริต  

3) พัฒนาครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการ อยางเป็นระบบและตอเนื่องให
มีคุณภาพ ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง 
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรูดานการสงเสริม และตอตานการทุจริต อยางเป็นระบบและมี
เครือขายระดับชาติและ นานาชาติที่เขมแข็งและกาวหนาอยางมีพลวัตร 
 

2.  วัตถุประสงค์  
1. พัฒนานักเรียนในโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” มีทักษะกระบวนการคิด  

มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและปูองกันการทุจริต 
2. พัฒนาครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามปฏิญญาของโรงเรียนสุจริต  
3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู และสรางเครือขายโรงเรียนสุจริตภายใน    
สพม.5  

 



 

 

3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนในโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและปูองกันการทุจริต รอยละ 85 

2. ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามปฏิญญาของโรงเรียนสุจริต รอยละ 90
  

       3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู และสรางเครือขายโรงเรียนสุจริตภายใน 
สพม. 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
 

     6.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.ก าหนดหนาที่รับผิดชอบ 

1-15 ต.ค. 62 - 
 

คณะกรรมการ 
โรงเรียนสุจริต 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

1) กิจกรรมบริษัทสรางการดี โดย
จัดตั้งตามรูปแบบของบริษัท
สรางการดี และด าเนินกิจกรรม 
ใหสอดคลองกับกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารูของ
โรงเรียน 
และด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
เชน การจัดบูทในงานตางๆ 
รวมกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
และหนวยงานที่ขอความรวมมือ 

 

ต.ค. 62 
-ก.ย 63 

 

- 
 

น.ส.สุทธิรัก ศรี
ไพโรจน์ 

 



 

 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

2) กิจกรรม สพฐ. ใสสะอาด 
ปราศจากคอรัปชั่น วางแผน
และด าเนินการรับการประเมิน 
ITA จาก สพม.5 

3) กิจกรรมการสรางส านึกพลเมือง 
(Project Citizen) จัดกิจกรรม
ใหนักเรียนเรียนรูและสราง
จิตส านึกพลเมือง 

4) กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้น
รณรงค์การสรางสังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต จัดท าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ดานการคิด
วิเคราะห์แยกแยะ กระบวนการ
คิดฐาน 2  

ต.ค. 62 
-ก.ย 63 

 
 

ต.ค. 62 
-ก.ย 63 

 
 

ต.ค. 62 
-ก.ย 63 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

น.ส.สุมนพัสร์ 
ปูองกัน 

 
 

น.ส.คณิตา  
 จันทวงษ ์

 
 

น.ส. อัจฉราวรรณ  
กองสุผล 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- แบบสอบถามความคิดเห็นการมี
สวนรวมในการปูองกันทุจริต 

ก.ย 63 - น.ส.สุทธิรัก ศรี
ไพโรจน์ 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. ผลการด าเนินงานกิจกรรม
บริษัทสรางการดี  

2. รายงานกิจกรรม สพฐ. ใส
สะอาด ปราศจากคอรัปชั่น  

3. รายงานกิจกรรมการสรางส านึก
พลเมือง (Project Citizen)  

4. ผลงานกิจกรรมสื่อภาพยนตร์
สั้นรณรงค์การสรางสังคมที่ไม
ทนตอการทุจริต  

ก.ย 63 
 

 

- น.ส.สุทธิรัก ศรี
ไพโรจน์ 

 
น.ส.สุมนพัสร์ 

ปูองกัน 
 

น.ส.คณิตา  
 จันทวงษ ์

 
น.ส. อัจฉราวรรณ 

 กองสุผล 

 
 
 



 

 

7.งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ -    - 

คาใชสอย 
     

คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน -    - 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1. นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์ 
2. นางสาวคณิตา  จันทวงษ์ 
3. นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน 
5. นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล 
 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 

10. การติดตามประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือประเมิน 

1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มี
วินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยูอยางพอเพียง  
จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
และปูองกันการทุจริต 

2. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติตามปฏิญญาของโรงเรียน
สุจริต  

3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์
ความรู และสรางเครือขายโรงเรียนสุจริต
ภายใน สพม.5  

การสอบถาม - แบบสอบถามความคิดเห็น
คุณลักษณะ 5 ประการ  
ของโรงเรียนสุจริต 

 
 
 



 

 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1.นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นใน

คุณธรรมจริยธรรมและปูองกันการทุจริต 
2. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามปฏิญญาของโรงเรียนสุจริต  
3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู และสรางเครือขายโรงเรียนสุจริตภายใน สพม.5 
  
 

          ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ 
       (นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์) 

                                                   ต าแหนง  ครู 
 

      

     ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ  
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมติรอุปถัมภ์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

กลุมบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหาร  ทั่วไป 

 

1. ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป 
2. ( √ ) กลุ่ม/งาน   (  ) กลุ่มสาระ   บริหารทั่วไป 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 3 , 4 และขอที่ 5 
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ/สพม.  ขอที่ 1 ,2,  3 , 4 และขอที่ 5 
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน        
      ประเด็นที่ 1  ขอที่ 2 , 3 , 4 และขอที่ 6 
      ประเด็นที่ 2  ขอที่ 1 , 2 , 3 และขอที่ 4 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 และขอที่ 6 
 (  ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ   
5. ลักษณะโครงการ      (  )   ตอเนื่อง      (   ) ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล  
 ในการบริหารงานในโรงเรียนทุกกลุมงานมีความส าคัญเทา ๆ กัน และในกลุมบริหารทั่วไป   งาน 
เอกสาร หนังสือราชการเขา ออก  งานประชาสัมพันธ์แกบุคลากรภายในสถานศึกษา  งานประชาสัมพันธ์
ภายนอกสถานศึกษา  รวมไปถึงการใหสวัสดิการแกครู และบุคลากรในโรงเรียนในดานตาง ๆ  มีความจ าเป็น
ที่ตองมีแผนการปฏิบัติงานอยางมีระบบที่ดี ตลอดจนตองมีการพัฒนางานใหสอดคลองกับความเจริญทาง
เทคโนโลยี 
 

2.  วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวบงชี้/หลักการและเหตุผล) 
2.1  เพื่อจัดระเบียบส านักงานบริหารใหเกิดความสะดวกและมีความคลองตัว 

 2.2  เพื่อประชาสัมพันธ์งานภายในโรงเรียนและภายนอกใหบุคลากรทราบโดยทั่วกันอยางมีระบบ 
 2.3  เพื่อจัดสวัสดิการและนันทนาการแกบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
 2.4  เพื่อใหบริการแกผูรับการบริการในทุก ๆ ดานที่โรงเรียนใหบริการได 
 2.5  เพื่อใหการบริการแกนักเรียนในดานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องใชที่จ าเป็น 
 2.6  เพื่อใหการบริการแกบุคลากรที่มาประสานสัมพันธ์กับโรงเรียน 
 2.7  เพ่ือใหการรับและโตตอบหนังสือราชการเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและทันเวลา 
 2.8  เพ่ือใหครูและบุคลากรมีการเก็บออมทรัพย์และแกปัญหาดานการเงิน  



 

 

3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ  (จ านวนที่ไดรับการพัฒนา) 
  1. รับและโตตอบหนังสือราชการทันก าหนดระยะเวลา 100 %   
            2. บุคลากรไดรับสวัสดิการตามขอตกลงของโรงเรียนครบและนันทนาการ 100 % 
  3. บุคลากรไดรับขาวสารของโรงเรียนและหนวยงานภายนอก 100 % 
  4. บุคคลภายนอกไดรับการบริการดานอาคารสถานที่และอ่ืน ๆ 
  5. บุคลากรในสถานศึกษามีการออมทรัพย์ 80 % 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. โตตอบหนังสือราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. ผูรับบริการทั้งภายในและนอกสถานศึกษามีความพึงพอใจในการใหบริการ 
 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
 

6.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.ก าหนดหนาที่รับผิดชอบ 

1 ก.ย.62 ถึง 
30ก.ย.62 

  

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1บริหารส านักงาน 

1 ต.ค.62 ถึง 
30ก.ย.63 

2,895 นางสาวหทัยชนก  
 แคอนันต์ 

กิจกรรมที่ 2 งานสารบรรณ 1 ต.ค.62 ถึง 
30 ก.ย.63 

3,950 นางสาวหทัยชนก   
แคอนันต์ 

กิจกรรมที่ 3 งานสวัสดิการ
รานคา 

1 ต.ค.62 ถึง 
30 ก.ย.63 

 นางสาวดวงพร  พึ่งศรี 

กิจกรรมที่ 4 งานประชาสัมพันธ์ 1 ต.ค.62 ถึง 
30 ก.ย.63 

500 นางสาวดวงพร  พึ่งศรี 

กิจกรรมที่ 5 งานสวัสดิการครู
และบุคลากร 

1 ต.ค.62 ถึง 
30 ก.ย.63 

 นายเพียรศักดิ์  ศรีละกูล 

กิจกรรมที่ 6 งานสวัสดิการออม
ทรัพย์ครู 

1 ต.ค.62 ถึง 
30 ก.ย.63 

 นายเพียรศักดิ์  ศรีละกูล 



 

 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

กิจกรรมที่ 7 งานนันทนาการ 1 ต.ค.62 ถึง 
30 ก.ย.63 

 นางอัจฉราวรรณ   
กองสุผล 

กิจกรรมที่ 8 งานปฏิคม 1 ต.ค.62 ถึง 
30 ก.ย.63 

2,000 นางวราภรณ์  ชนะกุล 

กิจกรรมที่ 9 งานสารสนเทศ 1 ต.ค.62 ถึง 
30 ก.ย.63 

4,960 นายอัศวิน  บุญแยมวงษ์ 

กิจกรรมที่ 10 งานอาคารสถานที่ 
 

1 ต.ค.62 ถึง 
30 ก.ย.63 

89,120 นายสุริยา  คชอินทร์ 

กิจกรรมที่ 11 งานสาธารณูปโภค 1 ต.ค.62 ถึง 
30 ก.ย.63 

20,460 นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูล 

กิจกรรมที่ 12 งานอนามัย
โรงเรียน 
 

1 ต.ค.62 ถึง 
30 ก.ย.63 

7,000 นางสาวศุภรัตน์  
 เพ็ชรทอง 

กิจกรรมที่ 13 งานโภชนาการ
และคุมครองผูบริโภค 

1 ต.ค.62 ถึง 
30 ก.ย.63 

 นางวราภรณ์  ชนะกุล 

กิจกรรมที่ 14 งาน
โสตทัศนูปกรณ์ 

1 ต.ค.62 ถึง 
30 ก.ย.63 

3,160 นายอัศวิน  บุญแยมวงษ์ 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

การสังเกตุและการสัมภาษณ์ กันยายน 2563  นางสาวหทัยชนก  
 แคอนันต์ 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

การสังเกตและการสัมภาษณ์ 
รายงานผล 

กันยายน 2563  นางสาวหทัยชนก        
แคอนันต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป 
ชื่อกิจกรรมที่ 1 บริหารส านักงาน 

ที่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 หมึกพิมพ์สีด า สีแดง สีเหลือง สีน้ าเงิน 4 330 1,320 
2 ลวดเสียบกระดาษ No.1 1 50 50 
3 เทปใส ขนาด 1.5 นิ้ว  1 25 25 
4 กระดาษเอ 4 ( 70 แกรม) 5 98 490 
5 คาบ ารุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ปริ้นเตอร์  1,000 1,000 
6 ลูกแม็ก No.10 1 10 10 

 รวมเป็นเงิน 2,895 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                (นางสาวหทัยชนก  แคอนนัต)์ 
                                ต าแหนง    หัวหนางานบริหารส านกังาน 
 

ชื่อกิจกรรมที่ 2 งานสารบรรณ 
ที่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษเอ 4 ( 70 แกรม) 20 98 1960 
2 ปากกาลบค าผิดหัวเข็ม 4.2 ml.ZL102-w/Pe 2 55 110 
3 คลิบด า 2 ขา เบอร์ 109 / VC 1 32 32 
4 คลิบด า 2 ขา เบอร์ 111 / VC 1 18 18 
5 เทปใส ½*36YDS / Nuvo 2 30 60 
6 สมุดบัญชีปกแข็ง No 2/80มุมผา / เหรียญทอง 2 50 100 
7 ซองน้ าตาล 9*12 ¾KA 125 แกรม(มีครุฑ)/55 1 150 150 
8 ทะเบียนหนงัสือสง / VC 1 75 75 
9 ทะเบียนหนงัสือรับ / VC 1 75 75 
10 กรรไกรตัดกระดาษ 2 50 100 
11 มีดคัตเตอร์ 2 35 70 
12 คาจัดสงเอกสาร  200 200 
13 คาบ ารุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ปริ้นเตอร์  1,000 1,000 
 รวม 3,950 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                                       
                            (นางสาวหทัยชนก  แคอนันต์) 
                                        ต าแหนง หัวหนางานสารบรรณ 



 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 3 งานประชาสัมพันธ์ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษ A4 2 100 200 
2 เทปผาแล็คซีน 1.5 นิ้ว คละสี Nuvo / แคบริด 6 50 300 

 รวมเป็นเงิน 500 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                 (นางสาวดวงพร  พึ่งศรี) 
                                       ต าแหนง หัวหนางานประชาสัมพันธ์ 
 
 

ชื่อกิจกรรมที่ 4 งานปฏิคม 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
 อาหาร+เครื่องดื่ม   2,000 

 รวมเป็นเงิน 2,000 

 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                 (นางวราภรณ์  ชนะกุล) 
    ต าแหนง หัวหนางานปฏิคม 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 5 งานสารสนเทศ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 ถายเอกสารรูปเลมสารสนเทศ 7 100 700 
2 คาเชาพ้ืนที่บริการเว็บไซด์โรงเรียน 1 3,300 3,300 
3. กระดาษ A4 5 80 400 
4 ตะกราใสเอกสาร 2 50 100 
5 ปากกาน้ าเงิน 2 10 20 
6 ปากกาลบค าผิด 2 70 140 
7 แฟูม 3 หวง  3 100 300 

 รวมเป็นเงิน 4,960 

 
                   ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                                       

(นายอัศวิน  บุญแยมวงษ์) 
    ต าแหนง หัวหนางานสารสนเทศ 



 

 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 6 งานอาคารสถานที่ ภาคเรียนที่ 2 /2562 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 น้ ามันเบนซิน 180 ลิตร 32 5760 
2 น้ ามันดีเซล 30 ลิตร 30 900 
3 น้ ามันเครื่องรถตัดหญา 4 จังหวะ 4 ลิตร 130 520 
4 น้ ามันออโตลูป   2 ลิตร 130 260 
5 ใบมีดตัดหญา ขนาด 12 นิ้ว 2 ใบ 350 700 
6 สายเอ็นตัดหญา 1 มวน 400 400 
7 หัวเทียนเครื่องตัดหญา 4 จังหวะ 2 หัว 100 200 
8 ที่สูบลมจักรยาน 1 อัน 300 300 
9 ยางในรถเข็น ขนาด 26 x 2 นิ้วครึ่ง 1 เสน 150 150 
10 ชุดเทียน ระบบไฟฟูา 1 ชุด 200 200 
11 ชุดธูป กระถางธูประบบไฟฟูา 1 ชุด 200 200 
12 ชุดแพขอขมา 1 ชุด 400 400 
13 รางปลั๊กพวงเสียบไฟ 2 อัน 250 500 
14 ไมกวาดทางมะพราว 60 อัน 50 3000 
15 ไมกวาดดอกหญา 60 อัน 50 3000 
16 ที่โกยผง  30  อัน 65 1950 
17 ไมกวาดหยากไย 10 อัน 50 500 
18 ถุงด าใสขยะ 5 แพ฿ค 60 300 
19 ไมถูพ้ืน+ผา 15  อัน 200 3000 
20 ผาม฿อบพ้ืนดันฝุุน 2 อัน 250 500 
21 แปลงลางสุขภัณฑ์มีดาม 6 อัน 55 330 
22 น้ ายาลางหองน้ าเป็ดสีมวง 10 ขวด 60 600 
23 ผงซักฟอก 4 ถุง 60 240 
24 ถุงมือยางสีสม   4 คู 50 200 
25 ลวดขาว 2 ก.ก 50 100 
26 ตะปู 2 ก.ก 50 100 
27 คีมตัดลวด 1 อัน 50 50 
28 สีน้ ามันทาไม สีขาว 1 กระปอง 150 150 
29 น้ ามันสน 1 ขวด 40 40 
30 แปลงทาสี 1 อัน 30 30 



 

 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
31 เทียนไข 2 กลอง 50 100 
32 ธูป 2 หอ 50 100 
33 คาลางเครื่องปรับอากาศ 24 เครื่อง 450 10800 
34 คาซอมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ   9000 
35 คาซอมบ ารุงเครื่องตัดหญา   3000 
36 คาเหมาจายตามสภาพจริง     5000 
 รวมเป็นเงิน 52,580 

 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                (นายสุริยา  คชอินทร์) 
                                     ต าแหนง    ...........ครู.......... 

 

ภาคเรียนที่ 1 /2563 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 น้ ามันเบนซิน 180 ลิตร 32 5760 
2 น้ ามันดีเซล 30 ลิตร 30 900 
3 น้ ามันเครื่องรถตัดหญา 4 จังหวะ 4 ลิตร 130 520 
4 น้ ามันออโตลูป   2 ลิตร 130 260 
5 ไมกวาดทางมะพราว 60 อัน 50 3000 
6 ไมกวาดดอกหญา 60 อัน 50 3000 
7 ที่โกยผง  20  อัน 65 1300 
8 ถังด าใสขยะ       20 ใบ 150 3000 
9 ไมถูพ้ืน+ผา 15  อัน 200 3000 
10  คาลางเครื่องปรับอากาศ 24 ตัว 450 10800  
11 คาเหมาจายตามสภาพจริง   5000 
 รวมเป็นเงิน 36,540 

 
ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           

                                  (นายสุริยา  คชอินทร์) 
   ต าแหนง หัวหนางานอาคารสถานที่ 

 

 



 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 7 งานสาธารณูปโภค 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 ไสกรองน้ า 2 4,000 8,000 
2 ทอ PVC 2นิ้ว 2 100 200 
3 ขอตอตรง2นิ้ว 5 20 100 
4 ทอ PVC 4 หุน 2 30 60 
5 ทอ PVC 6 หุน 2 40 80 
6 หลอดฟลูออเรสเซนส์ 40 วัตต์ 30 50 1,500 
7 หลอดฟลูออเรสเซนส์ 20 วัตต์ 10 40 400 
8 บาลลาสต์40วัตต์ 10 80 800 
9 บาลลาสต์20วัตต์ 5 80 400 
10 สวิตซ์ 10 20 200 
11 ปลั๊กไฟ 10 20 200 
12 ปลั๊กไฟมีกราวน์ 10 50 500 
13 ชุดหลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ 20 วัตต์ 5 120 600 
14 โคมไฟฟูาเสาขั้ว 5 300 1,500 
15 ไฟกระพริบ 4 600 2,400 
16 เหล็ก1×2 นิ้ว 1 200 200 
17 ลอมีเบรก 4 100 400 
18 ลวดเชื่อม 1 120 120 
19 แบตเตอรี่ 1 1,500 1,500 
20 สีสเปรย์ 6 50 300 
21 เหล็กฉาก1นิ้ว 1 1,000 1,000 
 รวมเป็นเงิน 20,460 

   
    ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           

                                 (นายเพียรศักดิ์  ศรีละกูล) 
ต าแหนง หัวหนางานสาธารณูปโภค 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 8 งานอนามัยโรงเรียน 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 ยาและเวชภัณฑ์   6,000 
2 อุปกรณ์ท าความสะอาด 2 500 1,000 

 รวมเป็นเงิน 7,000 

 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                               (นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชรทอง) 
    ต าแหนง หัวหนางานอนามัยโรงเรียน 
 
 

ชื่อกิจกรรมที่ 9 งานโสตทัศนูปกรณ์ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 ถานไมค์ 12 30 360 
2 สายล าโพง 1.55 cm. 2 800 1,600 
3 ขาตั้งไมค์ 4 ตัว 1 1,200 1,200 

 รวมเป็นเงิน 3,160 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                    (นายอัศวิน  บุญแยมวงษ์) 
           ต าแหนง หัวหนางานโสตทัศนูปกรณ์ 
 

12. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ      
คาใชสอย      

คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน     134,045 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเพียรศักดิ์  ศรีละกูล 
 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  - 
 



 

 

10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

1.  ส านักงานมีความสะอาดและสะดวก การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 
2. การรับ โตตอบหนังสือราชการเป็นไปตามก าหนด การสังเกต แบบสังเกต 
3. บุคลากรไดรับสวัสดิการและการ ใหบริการ การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 1  โรงเรียนไดรับการยอมรับแกผูมาใชบริการและหนวยงานตาง ๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์  
 2  บุคลากรในโรงเรียนมีประสิทธิภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน  

 
 

 
          ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ 

   (นายเพียรศักดิ์  ศรีละกูล) 
                                                ต าแหนง หัวหนากลุมบริหารงานทั่วไป 
 
 
 

          ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ 
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหาร  ทั่วไป 

 

1. ช่ือโครงการ  ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและภาคีเครือข่าย 
2. ( √ ) กลุ่ม/งาน   (  ) กลุ่มสาระ   บริหารทั่วไป 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4 และขอที่ 5 
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ/สพม.  ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4 และขอที่ 5 
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน        
      ประเด็นที่ 1  ขอที่ 2 , 3 , 4 และขอที่ 6 
      ประเด็นที่ 2  ขอที่ 1 , 2 , 3 และขอที่ 4 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 และขอที่ 6 
 ( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 1 , 2 และขอที่ 3 
5. ลักษณะโครงการ      (  )   ตอเนื่อง      (   ) ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล  

 ในการบริหารงานโรงเรียนจะตองไดรับความรวมมือไมวาจะเป็นบุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน 
รวมไปถึงโรงเรียนตางๆ ในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษา โรงเรียนรวมพัฒนา  หนวยงาน
ราชการในกระทรวงศึกษา หนวยงานอ่ืน ๆ ตลอดจนวัดในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ซึ่งจะมีปฏิสัมพันธ์
ดานตางๆ รวมกัน ดังนั้นโรงเรียนจึงตองจัดท าโครงการขึ้นมาเพ่ือรองรับการท างาน 

 

2.  วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวบงชี้/หลักการและเหตุผล) 
   2.1 เพือ่ประสานการท างานและการพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
   2.2 เพื่อใหความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
      2.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนสูชุมชน 
3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ  (จ านวนที่ไดรับการพัฒนา) 
  1)  ใหและรับการสนับสนุนระหวางโรงเรียนกับโรงเรียนรวมพัฒนา100 %  
  2)  ใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ  ไมนอยกวา90 % 
  3)  ประชาสัมพันธ์ขาวสารของโรงเรียนสูชุมชน 100 % 
 



 

 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1)  โรงเรียนและชุมชนไดรับความพึงพอใจ และมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
  2)  เผยแพรขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

13. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
 

14. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผดิชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.ก าหนดหนาที่รับผิดชอบ 

1 ก.ย.62 ถึง 
30ก.ย.62 

  

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

ชุมชนสัมพันธ์ 1 ต.ค.62 ถึง 
30ก.ย.63 

1,150 นายกอศักดิ์ สอนสอาด 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

บอกวิธีการตรวจสอบ 
แบบสอบถาม 

กันยายน 2563  นายกอศักดิ์ สอนสอาด 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

รายงานผล กันยายน 2563  นายกอศักดิ์ สอนสอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหารทั่วไป 
ชื่อกิจกรรมที ่1 ชุมชนสัมพันธ์ 

 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษขาว A4  200 200 
2 กระดาษกาวคละสี  500 500 
3 กระดาษปกสี  450 450 

  1,150 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                                       
                              (นายกอศักดิ์ สอนสอาด) 
            ต าแหนง    หวัหนางานชุมชนสัมพันธ์ 
 

5. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ      

คาใชสอย 
     

คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน     1,150 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกอศักดิ์ สอนสอาด 
 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  - 
 

10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

1. โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียนรวมพัฒนา 1 สังเกต 1.  แบบสังเกต 
2. ชุมชนรวมมือสนับสนุนกิจการโรงเรียน 2. สังเกต 2.  แบบสังเกต 

 

 
 



 

 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 1 โรงเรียนไดรับการยอมรับจากชุมชน  
 2 บุคลากรในโรงเรียนมีประสิทธิภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
 

 
                ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ 

  (นายเพียรศักดิ์  ศรีละกูล) 
                                          ต าแหนง หัวหนากลุมบริหารงานทั่วไป 
 

 
 
 
 

     ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ 
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหาร  ทั่วไป 

 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน (Zero Waste) 
2. ( √ ) กลุ่ม/งาน   (  ) กลุ่มสาระ   บริหารทั่วไป 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4 และขอที่ 5 
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ/สพม.  ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4 และขอที่ 5 
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน        
      ประเด็นที่ 1  ขอที่ 2 , 3 , 4 และขอที่ 6 
      ประเด็นที่ 2  ขอที่ 1 , 2 , 3 และขอที่ 4 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 และขอที่ 6 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ 
      ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4 และขอที่ 5 
 ( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 1 , 2 และขอที่ 3 
5. ลักษณะโครงการ      (  )   ตอเนื่อง      (   ) ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  

 ในการบริหารงานในโรงเรียน  ไมวาจะเป็นงานดานวิชาการ  ดานบุคลากร  ดานงบประมาณ การจัด
กิจกรรมใหกับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนแลว  งานสนับสนุนอีกอยางหนึ่งที่ คือดานสภาพแวดลอม
โรงเรียนก็มีความจ าเป็นอยางมากที่จะตองด าเนินการควบคูไปกับงานดานอ่ืนๆ โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นที่
จะตองใหการดูแลสภาพแวดลอม เพ่ือที่จะท าใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานอยางมีความสุขและเกิด
ประสิทธิภาพของงานที่มีประสิทธิผลสูงสุดและอีกประการโรงเรียนมีนักเรียนจ านวนมากและในแตละปีจะมี
ขยะจ านวนมากจึงจ าเป็นตองมีการก าจัดและรีไซเคิลใหมีปริมาณลดลง 

 

2.  วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวบงชี้/หลักการและเหตุผล) 
     2.1  เพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียน 
     2.2 เพ่ือดูแลความสะอาดของโรงเรียน 
 

3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ  (จ านวนที่ไดรับการพัฒนา) 



 

 

              1)  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนใหสวยงามข้ึน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
              1)  โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีเสริมสรางการเรียนรูที่ดี 
 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
 

6. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.ก าหนดหนาที่รับผิดชอบ 

1 ก.ย.62 ถึง 
30ก.ย.62 

  

2. ด าเนินการ 
(Do) 

(Zero Waste) 
ก าจัดขยะในโรงเรียน 

1 ต.ค.62 ถึง 
30ก.ย.63 

 นายสุริยา  คชอินทร์ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

 
แบบสอบถาม 

กันยายน 2563  นายสุริยา  คชอินทร์ 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

รายงานผล กันยายน 2563  นายสุริยา  คชอินทร์ 

 

7.  งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ      
คาใชสอย      

คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน      
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุริยา  คชอินทร์ 
 



 

 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  - 
 

10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

1. สภาพแวดลอมของโรงเรียนสะอาดรมรื่น 
1. ส ารวจความ
พึงพอใจ 

1. แบบส ารวจ 

2. หองเรียนหองปฏิบัติการมีความสะอาดพรอมใชงาน 2. ส ารวจ 2. แบบส ารวจ 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เสริมสรางการเรียนรูที่ดี 
 2.ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง 
 
 

                ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ 
    (นายเพียรศักดิ์  ศรีละกูล) 

                                          ต าแหนง  หัวหนากลุมบริหารงานทั่วไป 
 

 
 
 

     ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ 
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหาร ทั่วไป 

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนางานสถานศึกษาพอเพียง 
2. (  ) กลุ่ม/งาน   (  ) กลุ่มสาระ งานสถานศึกษาพอเพียง 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4 และขอที่ 5 
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ/สพม.  ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4 และขอที่ 5 
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน        
      ประเด็นที่ 1  ขอที่ 2 , 3 , 4 และขอที่ 6 
      ประเด็นที่ 2  ขอที่ 1 , 2 , 3 และขอที่ 4 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 และขอที่ 6 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ 
      ขอที่ 1 , 2 , 3 , 4 และขอที่ 5 
 ( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 1 , 2 และขอที่ 3 
5. ลักษณะโครงการ      (  )   ตอเนื่อง      (   ) ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล  
            โรงเรียนเป็นสถานที่ในการผลิตพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ เป็นแหลงการเรียนรู พัฒนาทางดาน
สติปัญญา  ทางดานรางกาย ทางดานอารมณ์ และทางดานสังคม ในสังคมปัจจุบันมีความเจริญและพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีมากมาย การพัฒนาดานจิตใจ คุณธรรมและจริยธรรมยังมีนอย ดังนั้น โรงเรียนจึงไดจัดท า
โครงการ สงเสริมเศรษฐกิจพอพียง เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดกับนักเรียน นักเรียนสามารถ
เรียนรูในโรงเรียนไดอยางมีความสุข เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแลว จะท าใหผลการ
เรียนดีขึ้น และบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาแหงชาติที่วานักเรียนเป็นผูที่ดี เกง  มีสุข และ
ด ารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป 

ดังนั้นกลุมงานสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงไดจัดท าโครงการ
พัฒนางานสถานศึกษาพอเพียง ขึ้นมาเพ่ือสนองนโยบายดังกลาว 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือใหมีวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรที่สงเสริมเอ้ือตอการด าเนินงานงานสถานศึกษาพอเพียง  
2. เพ่ือใหการด าเนินงานสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียน เป็นไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 



 

 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

 1. ครู และนักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมพัฒนาดูแล ชวยเหลืออยางทั่วถึง และตรงตามสภาพที่
เป็นจริง 
          3.2 ด้านคุณภาพ 
  1. โรงเรียนมีระบบงานสถานศึกษาพอเพียง ที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ  
  2. นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข มีทักษะในการด าเนินชีวิต และสามารถด ารงตนอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 
 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 

 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 

6.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

10.ประชุมคณะกรรมทุกทานวางแผน 
งานและประเมินแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 256๒ 
11.มอบหมายความรับผิดชอบการเขียน 
งบประมาณ 
3. ด าเนินการตามรายละเอียดของแต
ละกิจกรรม 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

- นายเพียรศักดิ์  
ศรีละกูล 

2. 
ด าเนินการ 

(Do 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบ 
บูรณาการ 

 
1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

 
 

นางสาวสุกัญญา  
เอมพันธุ์ 

กิจกรรมที่ 2 อบรมนักเรียนแกนน า 
สถานศึกษาพอเพียง 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

12,400 นางสาวสุกัญญา  
เอมพันธุ์ 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

1,500 นางสาวสุกัญญา  
เอมพันธุ์ 

3.
ตรวจสอบ 

1. ตรวจสอบการด าเนินงานใหเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

กันยายน 
2563 

- นางสาวสุกัญญา  
เอมพันธุ์ 



 

 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

(Check) 2. ตรวจสอบการด าเนินงานใหเป็นไป
ตามเปูาหมายที่วางไว 
3. ติดตามตรวจสอบโดยใชแบบประเมิน
ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุ
เปูาหมาย 
4. ถามีปัญหาหรืออุปสรรคใหเตรียม
ด าเนินการแกไข 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

1. สถิติการประเมินกิจกรรมแตละ 
กิจกรรม 
2. สรุปรายงานโครงการ 

กันยายน 
2563 

- นายเพียรศักดิ์  
ศรีละกูล 

 
รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนางานสถานศึกษาพอเพียง 

ชื่อกิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาอาหารกลางวัน + อาหารวาง 

(17 หอง หองละ 5 คน  เทากับ 85 คน) 
85 120 10,200 

2 คาอาหารกลางวัน + อาหารวาง คร ู 10 120 1,200 
3 คาเอกสาร   1,000 

 รวมเป็นเงิน 12,400 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                                       
                             (นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์) 
                                                    ต าแหนง  คร ู
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 2 ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาอาหารวาง 20 50 1,000 
2 คาเอกสาร   500 

 รวมเป็นเงิน 1,500 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                                       
                            (นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์) 
                                                     ต าแหนง  ครู 
 
 

      7.  งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ      
คาใชสอย      

คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน     13,900 

 
15. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเพียรศักดิ์  ศรีละกูล 

 

16. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 

10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

1. ครูทุกคน และนักเรียนแกนน า
ไดรับการสงเสริมพัฒนาดูแล 
ชวยเหลืออยางทั่วถึง และตรงตาม
สภาพที่เป็นจริง 

ครู และนักเรียนแกนน าไดรับการ
สงเสริมพัฒนาดูแล ชวยเหลืออยาง
ทั่วถึง ทุกคน 

รายงานสรุปการจัด
อบรมครู และนักเรียน
แกนน า 

 
 
 



 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
2. โรงเรียนมีระบบงานสถานศึกษา
พอเพียงที่เขมแข็ง และมี
ประสิทธิภาพ 

ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ 

แผนการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ 

3. นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข  
มีทักษะในการด าเนินชีวิต และ
สามารถด ารงตนอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข 

นักเรียนรอยละ 90 มีความสุข  
มีทักษะในการด าเนินชีวิต และสามารถ
ด ารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

12.1 ครูทุกคน และนักเรียนแกนน า ไดรับการสงเสริมพัฒนาดูแล ชวยเหลืออยางทั่วถึง  
และตรงตามสภาพที่เป็นจริง 
11.2 โรงเรียนมีระบบงานสถานศึกษาพอเพียงที่เขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ 
11.3 นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข มีทักษะในการด าเนินชีวิต และสามารถด ารงตนอยูในสังคม 
ไดอยางมีความสุข 

   
           

ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ 
             (นายเพียรศักดิ์  ศรีละกูล) 
                                                                ต าแหนง  ครู 
 
 
     ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ  
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ 

 

 



 

 

 

 
 

กลุมบริหารกิจการนักเรียน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

1. ช่ือโครงการ  To Be  Number 1 
2. () กลุ่ม/งาน   (  ) กลุ่มสาระ บริหารกิจการนักเรียน 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่  2    
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ/สพม.  ขอที่ 1  
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    มาตรฐานที่ 1    
     ประเด็นที่ 1.2  ขอที่ 1-4 
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 1 
5. ลักษณะโครงการ      () ตอเนื่อง  (   ) ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากประเทศไทยอยูในสภาวะวิกฤตทั้งทางดานการเมืองที่ยังไมสงบนิ่ง และเป็นผลตอเนื่อง
ทางดานเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ที่ท าใหเด็กอยูในภาวะที่อาจตกเป็นเครื่องมือของสังคมที่เกิดจากการเอาตัว
รอด เอารัดเอาเปรียบ จึงเป็นผลกระทบตอเยาชนของชาติ ที่อาจจะท าใหประเทศไทยวิกฤตมากขึ้น จึงเป็น
หนาที่ของโรงเรียนตองพัฒนาคุณธรรมน าความรู คูความดี ใหเกิดขึ้นกับนักเรียนอบรมพัฒนานักเรียน โดย
ตองเนนดานคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง ปลูกฝังและสงเสริมใหนักเรียนมีความรู คูคุณธรรม รักความ
สามัคคีมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และมีลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมไทย 
 

2.  วัตถุประสงค์  
 1. สงเสริมใหนักเรียน มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย   

2. สงเสริมใหนักเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รัก และภูมิใจความเป็นไทย 
3. สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม 
4. สงเสริมใหนักเรียนท าตนใหเป็นประโยชน์ตอตนเอง และสังคม 
5. สงเสริมใหนักเรียนเป็นผูมีศีลธรรม มีคุณธรรมประจ าใจ 

3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปรมิาณ  (จ านวนที่ไดรับการพัฒนา) 

 นักเรียน 316  คน และครู 30 คน 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนเป็นคนดีด ารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ 



 

 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

5.   ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
 

6.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.ก าหนดหนาที่รับผิดชอบ 

ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

 คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 ลานดนตรี ชีวีมีสุข 
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน 
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร 
3. ท าค าสั่งปฏิบัติการ 
4.จัดกิจกรรม  ลานดนตรี ชีวีมีสุข 
 
กิจกรรมที่ 2 แอโรบิก    
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน 
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร 
3. ท าค าสั่งปฏิบัติการ 
4.จัดกิจกรรมแอโรบิก   
 
 กิจกรรมที่ 3 To Be  Number 1 
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน 
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร 
3. ท าค าสั่งปฏิบัติการ 
4.จัดกิจกรรม To Be  Number 1 

 
ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

 
3,000 

 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 

4,000 
 

 
นางสาวคณิตา 
จันทวงษ์ และ 
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน 
 
นางสาวคณิตา 
จันทวงษ์ และ 
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน 
 
นางสาวคณิตา 
จันทวงษ์ และ 
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน 

 3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

ครูและนักเรียนท าแบบสอบถาม ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

 นางสาวคณิตา 
จันทวงษ์ และ 
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน 



 

 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

สรุปแบบสอบถาม รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

 นางสาวคณิตา 
จันทวงษ์ และ 
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน 

 
 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ To Be  Number 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหารวิชาการ 

ชื่อกิจกรรมที่ 1 ลานดนตรี ชีวีมีสุข 

ภาคเรียนที่ 1 /2563 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษเกียรติบัตร 2 250 500 
2 รางวัล 20 100 2,000 
3 ปูายลานดนตรี 1 500 500 
     

 รวมเป็นเงิน 3,000 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                                       
                             (นางสาวคณิตา จันทวงษ์) 
                                      ต าแหนง              ครู 
 

ชือ่กิจกรรมที่ 2 แอโรบิก    

ภาคเรียนที่ 1 /2563 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษเกียรติบัตร 2 250 500 
2 รางวัล 20 100 2,000 
3 ปูายแอโรบิก    1 500 500 

 รวมเป็นเงิน 3,000 
 

                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                                       
                             (นางสาวคณิตา จันทวงษ์) 
                                         ต าแหนง         คร 



 

 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 3 To Be  Number 1 

ภาคเรียนที่ 2 /2562 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 ปูายไวนิล 1 ปูาย 1,500 1,500 
2 กระดาษสี 50 แผน 10 500 
3 กระดาษฟิวเจอร์บอร์ด 18  แผน 100 1,800 
4 กระดาษกาวสองหนาบาง 10 มวน 35 350 
5 กระดาษ A4 4 รีม 100 400 
6 กรรไกร 5 ดาม 20 100 
7 คัตเตอร์ 5  ดาม 60 300 
8 สีเมจิ  2 โหล  150 300 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
9 รางวัล  750 750 

 รวมเป็นเงิน 6,000 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                                       
                             (นางสาวคณิตา จันทวงษ์) 
                                              ต าแหนง       คร ู

 
 
 

         7.  งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ 10,000 บาท   26,000 26,000 บาท 

ค่าใช้สอย 
   3,000 3,000 บาท 

คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท   29,000 39,000 บาท 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวคณิตา จันทวงษ์ 
 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  - 
 



 

 

10. การติดตามประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

นักเรียนจัดกิจกรรม การสังเกต แบบสังเกต 
นักเรียนปฏิบัติได การสอบถาม แบบแบบสอบถาม 
   

 

 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (เขียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดซึ่งอาจมีมากกวาวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด) 

1. นักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
 2. นักเรียนมีคณุธรรมจริยธรรมสามารถด ารงชีวิตอยูในโรงเรียนไดอยางมีคุณภาพ 
 
 

          ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ 
                                                       (นางสาวคณิตา จันทวงษ์) 
                          ต าแหนง  หัวหนา To be Number One  
 
 

      
 

     ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ  
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

1. ช่ือโครงการ  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงามนักเรียนใหม 
2. (  ) กลุ่ม/งาน   (  ) กลุ่มสาระ บริหารกิจการนักเรียน 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่  2    
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ/สพม.  ขอที่ 1  
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    มาตรฐานที่ 1    
     ประเด็นที่ 1.2  ขอที่ 1-4 
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 1 
5. ลักษณะโครงการ      () ตอเนื่อง  (   ) ใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (อธิบายหลักการ ความส าคัญ ที่มา และเหตุผล  ควรมีการอางอิง  เชน นโยบาย 
หรือหลักวิชาการ) 
 เนื่องจากประเทศไทยอยูในสภาวะวิกฤตทั้งทางดานการเมืองที่ยังไมสงบนิ่ง และเป็นผลตอเนื่อง
ทางดานเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ที่ท าใหเด็กอยูในภาวะที่อาจตกเป็นเครื่องมือของสังคมที่เกิดจากการเอาตัว
รอด เอารัดเอาเปรียบ จึงเป็นผลกระทบตอเยาชนของชาติ ที่อาจจะท าใหประเทศไทยวิกฤตมากขึ้น จึงเป็น
หนาที่ของโรงเรียนตองพัฒนาคุณธรรมน าความรู คูความดี ใหเกิดขึ้นกับนักเรียนอบรมพัฒนานักเรียน โดย
ตองเนนดานคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง ปลูกฝังและสงเสริมใหนักเรียนมีความรู คูคุณธรรม รักความ
สามัคคีมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และมีลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมไทย 
 

2.  วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวบงชี้/หลักการและเหตุผล) 
 1. สงเสริมใหนักเรียน มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย   

2. สงเสริมใหนักเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รัก และภูมิใจความเป็นไทย 
3. สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม 
4. สงเสริมใหนักเรียนท าตนใหเป็นประโยชน์ตอตนเอง และสังคม 
5. สงเสริมใหนักเรียนเป็นผูมีศีลธรรม มีคุณธรรมประจ าใจ 
 

3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ  (จ านวนที่ไดรับการพัฒนา) 

 นักเรียน 364  คน และครู 30 คน 



 

 

  3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนเป็นคนดีด ารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ 
 

     4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
 

6. วิธีด าเนินการ 

ขัน้ตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.ก าหนดหนาที่รับผิดชอบ 

เม.ย.63  คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.
1 และ ม.4   
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน 
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร 
3. ท าค าสั่งปฏิบัติการ 
4.จัดกิจกรรม  ปฐมนิเทศนักเรียน 
ม.1 และ ม.4   
กิจกรรมที่ 2 เขาคายคุณธรรม
นักเรียน ม.1 และ ม.4   
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน 
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร 
3. ท าค าสั่งปฏิบัติการ 
4.จัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรม
นักเรียน ม.1 และ ม.4   
5. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

 

พ.ค.63 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.63 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

นางสาวคณิตา    
จันทวงษ์  
และคณะครู          
ทุกทาน 
 
 
 
 
นางสาวคณิตา    
จันทวงษ์  
และคณะครู            
ทุกทาน 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ครูและนักเรียนท าแบบสอบถาม พ.ค.63 
 

 คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน 



 

 

ขัน้ตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

4. 
ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

สรุปแบบสอบถาม รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

พ.ค.63 
 

 คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน 

 
 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงามนักเรียนใหม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหารบริหารกิจการนักเรียน 

ชื่อกิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 
ภาคเรียนที่ 1 /2563 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 อาหารวางและเครื่องดื่ม ผูปกครองนักเรียนและ

แขกผูมีเกียรติ  
150 คน 10 1,500 

2 คาเชาเกาอ้ี 300 คน 4 1,200 
3 กระดาษขาว A4 5 รีม 98 490 
4 กระดาษปกสี 2 รีม 60 120 
5 คาแลกซีน 5 มวน 45 225 
6 คาอุปกรณ์จัดฐานนันทนาการ และแนะน าโรงเรียน 5 ฐาน เหมาจาย 1,465 

 รวมเป็นเงิน 5,000 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                     (นางสาวคณิตา จันทวงษ์) 
                                                ต าแหนง      คร ู

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 2 เขาคายคุณธรรมนักเรียน ม.1 และ ม.4   

ภาคเรียนที่ 1 /2563 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาอาหารนักเรียนและครู (3 วัน  2  คืน) 160 คน เหมาจาย 2,500 
2 ซองพลาสติกใส ขนาด 5.6×8.8 ซม.            

บรรจุ 100 ชิ้น/แพ็ค 

2 175 350 

3 เข็มกลัดติดบัตร 15 โหล 10 150 
 รวมเป็นเงิน 3,000 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                                       
                              (นางสาวคณิตา จันทวงษ์) 
                                                 ต าแหนง    คร ู
 

7. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ 2,800 บาท    2,800 บาท 
ค่าใช้สอย 5,200 บาท    5,200 บาท 

คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน 8,000 บาท    8,000 บาท 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวคณิตา จันทวงษ์ 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  จังหวัดสิงห์บุรี 
 

10. การติดตามประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

รอยละของนักเรียนเขารวมกิจกรรม การสังเกต แบบสังเกต 
รอยละของครูเขารวมกิจกรรม การสอบถาม แบบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1. นักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 

 2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถด ารงชีวิตอยูในโรงเรียนไดอยางมีคุณภาพ 
 
 

          ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ 
                                                     (นางสาวคณิตา จันทวงษ์) 
                                      ต าแหนง      คร ู
 
   
 

     ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ 
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

1. ช่ือโครงการ  สงเสริมกิจกรรมนักเรียนลูกฟูา-ชมพู 
2. (  ) กลุ่ม/งาน   (  ) กลุ่มสาระ บริหารกิจการนักเรียน 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่  2    
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ/สพม.  ขอที่ 1  
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    มาตรฐานที่ 1    
      ประเด็นที่ 1.2  ขอที่ 1-4 
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 1 
5. ลักษณะโครงการ      () ตอเนื่อง  (   ) ใหม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 6 เกี่ยวกับความมุงหมายและ
หลักการจัดการศึกษาของชาติ มีบทบัญญัติวา “การจัดการศึกษาตองเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งรางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูและคุณธรรม มีจรยิธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อใหนักเรียนและคณะครูตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  

2.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนและคณะครูรวมสืบสาธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
2.3 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนและครูมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีดีงาม 
 

3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ   

 นักเรียน 316  คน และครู 30 คน  เขารวมกิจกรรม 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ครูและนักเรียน รอยละ 95 รวมกิจกรรมวันส าคัญ 
  2) ครูและนักเรียนเห็นความส าคัญและรวมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย 
 



 

 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี        
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
 

6.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.ก าหนดหนาที่รับผิดชอบ 

   เม.ย.63  คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 วันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ และวันชาติ และ           
วันพอแหงชาติ 
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน 
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร 
3. ท าค าสั่งปฏิบัติการ 
4.จัดกิจกรรม  วันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ และวันชาติ และ           
วันพอแหงชาติ 
 
กิจกรรมที่ 2 วันระลึกวีรชนชาวบาน
บางระจัน 
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน 
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร 
3. ท าค าสั่งปฏิบัติการ 
4.จัดกิจกรรมวันระลึกวีรชนชาวบาน
บางระจัน 
   
กิจกรรมที่ 3 วันไหวครู และ                
วันสถาปนา ร.ร. 
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน 
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร 
3. ท าค าสั่งปฏิบัติการ 

 
พ.ค.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 

 
นางสาวคณิตา    
จันทวงษ์  
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน 
และคณะครู          
ทุกทาน 
 
 
 
นางสาวคณิตา    
จันทวงษ์  
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน 
และคณะครู          
ทุกทาน 
 
นางสาวคณิตา    
จันทวงษ์  
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน 



 

 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

4.จัดกิจกรรมวันไหวครู และ                
วันสถาปนา ร.ร.  
 
กิจกรรมที่ 4  วันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน 
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร 
3. ท าค าสั่งปฏิบัติการ 
4.จัดกจิกรรมวันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ   
กิจกรรมที่ 5  วันแมแหงชาติ 
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน 
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร 
3. ท าค าสั่งปฏิบัติการ 
4.จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ   

 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 

3,000 

และคณะครู          
ทุกทาน 
 
นางสาวคณิตา    
จันทวงษ์  
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน 
และคณะครู          
ทุกทาน 
นางสาวคณิตา    
จันทวงษ์ 
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน 
และคณะครู          
ทุกทาน 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

ครูและนักเรียนท าแบบสอบถาม 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63 

 

 คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

สรุปแบบสอบถาม รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63 

 

 คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงามนักเรียนใหม 
กลุ่มบริหารบริหารกิจการนักเรียน 

ชื่อกิจกรรมที่ 1 วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และวันชาติ และวันพอแหงชาติ 
ภาคเรียนที่ 2 /2562 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาพานดอกไม 2 500 1,000 
     

 รวมเป็นเงิน 1,000 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                                       
                             (นางสาวคณิตา จันทวงษ์) 
                                                ต าแหนง    คร ู
 

ชื่อกิจกรรมที่ 2 วันระลึกวีรชนชาวบานบางระจัน 
ภาคเรียนที่ 2 /2562 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาพาหนะ 2 คัน 500 1,000 
     

 รวมเป็นเงิน 1,000 
                   

        ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                               (นางสาวคณิตา จันทวงษ์) 
                                               ต าแหนง    คร ู
 
 

ชื่อกิจกรรมที่ 3  วันไหวครู และวันสถาปนา ร.ร 

ภาคเรียนที่ 1 /2563 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 ปัจจัยถวายพระ 10 รูป 500 5,000 

2 ดอกไม  10 ชุด 50 500 
3 ซอง 1  ชุด 50 50 
4 อาหารของคาวหวาน 10 ชุด 700 7,000 
5 กระดาษเกียรติบัตร 1 แพ็ค 250 250 



 

 

6 อาหารวาง เครื่องดื่มผูมีเกียรติ   2,000 
7 ธูป เทียน พิธีสงฆ์ และอ่ืนๆ   200 

 รวมเป็นเงิน 15,000 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                (นางสาวคณิตา จันทวงษ์) 
                                                 ต าแหนง      คร ู

ชื่อกิจกรรมที่ 4 วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ 
ภาคเรียนที่ 1 /2563 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 ดอกไมสด 2  พาน 500 1,000 
2 กระดาษสี  50  แผน 10 500 
3 กระดาษเกียรติบัตร 2 รีม 250 500 
     

 รวมเป็นเงิน 2,000 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                      (นางสาวคณิตา จันทวงษ์) 
                                                  ต าแหนง    คร ู

 

ชื่อกิจกรรมที่ 5 วันแมแหงชาติ 
ภาคเรียนที่ 1 /2563 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 ดอกไมสด 2 พาน 500 1,000 
2 กระดาษเกียรติบัตร 2 รีม 250   500 
3 ของรางวัล 30 ชิ้น 50 1,500 

 รวมเป็นเงิน 3,000 

 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                                       
                             (นางสาวคณิตา จันทวงษ์) 
                                                  ต าแหนง  คร ู
 
 
 



 

 

5. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ   21,000  21,000 
คาใชสอย      

คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน   21,000 บาท  21,000 บาท 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวคณิตา จันทวงษ์ 
 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  จังหวัดสิงห์บุรี 
 

10. การติดตามประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

รอยละของนักเรียนเขารวมกิจกรรม การสังเกต แบบสังเกต 
รอยละของครูเขารวมกิจกรรม การสอบถาม แบบแบบสอบถาม 

 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ครูและนักเรียนรวมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
2. ครูและนักเรียนตระหนักเห็นความส าคัญของวันส าคัญ 
 
 
 
 

          ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ 
                                                      (นางสาวคณิตา จันทวงษ์) 
                                     ต าแหนง        คร ู
 
 
 
 

     ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ  
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

1. ช่ือโครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธ 
2. (  ) กลุ่ม/งาน   (  ) กลุ่มสาระ บริหารกิจการนักเรียน 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่  2   
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ/สพม.  ขอที่ 1  
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    มาตรฐานที่ 1    
      ประเด็นที่ 1.2  ขอที่ 1-4 
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 1 
5. ลักษณะโครงการ  () ตอเนื่อง  (   ) ใหม 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนวิถีพุทธเป็นสถานศึกษาในระบบปกติที่น าหลักพุทธธรรมหรือองค์ความรูที่เป็นค าสอนใน
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใชในการจัดการศึกษา  โดยมีจุดเนนที่ส าคัญคือการน าหลักธรรมมาใชพัฒนา
ผูเรียนทั้งการเรียนการสอนหรือจัดเป็นระบบวิถีชีวิตในสถานศึกษาของผูเรียนสวนใหญ โดยน าไปสูจุดเนน
ของการพัฒนาใหผูเรียนสามารถ กิน อยู ดู ฟัง เป็นคือใชปัญญาและเกิดประโยชน์แทจริงตอชีวิต การจัด
สภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตร  เอ้ือในการพัฒนาผูเรียนอยางรอบคอบ  ดวยวิถีวัฒนธรรม
แสวงปัญญา  การพัฒนาผูเรียนดังกลาวจัดผานระบบไตรสิกขาที่ผูเรียนไดศึกษาปฏิบัติอบรม  ทั้งศีลหรือ
พฤติกรรมหรือวินัยในการด าเนินชีวิตที่ดีงามส าหรับตนและสังคม  สมาธิหรือดานพัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพ มี
สมรรถภาพ มีจิตใจที่ตั้งมั่นเขมแข็งและสงบสุข และปัญญาที่มีความรูที่ถูกตองมีศักยภาพในการคิด การ
แกปัญหาที่แยบคาย  โดยมีครูและผูบริหารสถานศึกษาเป็นกัลยาณมิตรที่ส าคัญ ที่รักและปรารถนาดี ที่จะ
พัฒนาผูเรียนอยางดีที่สุดดวยความเพียรพยายาม  จึงเห็นสมควรจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคานิยม 12 ประการ 
    2.2 เพ่ือสงเสริมการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
    2.3 เพ่ือใหสภาพแวดลอมเกื้อกูลตอการพัฒนานักเรียนรอบดาน ทั้งศีล สมาธิ และปัญญา 
    2.4 เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองทั้งวิถีการท างานและวิถีชีวิต สูความสะอาด สวางสงบ 
ชัดเจน         
     



 

 

 2.5 โรงเรียน โดยครู ผูบริหาร บุคลากรและนักเรียน เป็นแบบอยางของสังคม เป็นพลังพัฒนาสังคม
วงกวางใหดีงามยิ่งๆข้ึนไป 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

 1) นักเรียนรอยละ 100  เขารวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
 2) รวมเลมบทเพลงแหงความเป็นไทย/บทสวดมนต์สรภัญญะ/บทสวดมนต์แปลวัดพระนอน/ค า
ปฏิญาณตางๆ แจกนักเรียนและครูภาคเรียนละ 500 เลม 
        3.2 ด้านคุณภาพ 
 1) นักเรียนทุกคนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ คานิยมพ้ืนฐาน 12 ประการ  
 2) นักเรียนน าหลักไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญา บูรณาการผานการพัฒนา “กิน อยู ดู ฟัง” 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
 

6. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. 
วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมชี้แจงโครง การ   
2. แตงตั้งคณะกรรมการ  
3. วางแผนจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  
4. ด าเนินงาน  
5  ติดตามผล  

1 ต.ค. 62 – 30 
ก.ย. 63 

- นางสาวอัจฉราวรรณ  
กองสุผล 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 วิถีพุทธ  

1 ต.ค. 62 – 30 
ก.ย. 63 

7,500 นางสาวอัจฉราวรรณ  
กองสุผล และคณะ 

กิจกรรมที่ 2 
การปฏิบัติธรรมและอบรมพัฒนา
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 

29- 30 ต.ค. 63 16,300 นางสาวอัจฉราวรรณ  
กองสุผล และคณะ 

กิจกรรมที่ 3 
คายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 

1 พ.ค. 63 – 31 
พ.ค. 63 

40,000 นางสาวอัจฉราวรรณ  
กองสุผล และคณะ 



 

 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

กิจกรรมท่ี 4 
เรียนศีลธรรมและสอบธรรมศึกษา 

1 – 29 พ.ย. 63 9,500 นางสาวอัจฉราวรรณ  
กองสุผล และคณะ 

กิจกรรมที่ 5 
วันมาฆบูชา 

8 ก.พ. 63 3,000 นางสาวอัจฉราวรรณ  
กองสุผล และคณะ 

กิจกรรมที่ 6 
วันวิสาขบูชา 

6 พ.ค. 63 3,000 นางสาวอัจฉราวรรณ  
กองสุผล และคณะ 

กิจกรรมที่ 7 
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
อาสนะ,แกว,ถวย,ชาม ฯ 

1 ต.ค. 62 – 30 
ก.ย. 63 

5,000 นางสาวอัจฉราวรรณ  
กองสุผล และคณะ 

กิจกรรมที่ 8 
ปูายพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระ
ราชด ารัสตามท่ีตาง ๆ 

1 พ.ย. – 30 
ธ.ค. 62 

4,000 นางสาวอัจฉราวรรณ  
กองสุผล และคณะ 

กิจกรรมที่ 9 
วันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา 

5– 6 ก.ค. 63 7,000 นางสาวอัจฉราวรรณ  
กองสุผล และคณะ 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

 -ประชุมประเมินการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 -ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมดวย
แบบสอบถาม 
 -วิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผล
การประเมิน 

1 ต.ค. 62 – 30 
ก.ย. 63 

- กลุมงานโรงเรียนวิถี
พุทธ 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

การสรุปรายงานผลโครงการ รายงาน
น าเสนอฝุายบริหารและผูที่เกี่ยวของ
ตามล าดับ 

 - กลุมงานโรงเรียนวิถี
พุทธ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 

กิจกรรมที่ 1  วิถีพุทธ 
ภาคเรียนที่ 1 /2563 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 หนังสือสวดมนต์ ครู / นักเรียน 500 10 5,000 

 รวมเป็นเงิน 5,000 
 
                  ลงชื่อ........................................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                                       
                            (นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล) 
                                    ต าแหนง    ครู 
 
 

กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติธรรมและอบรมพัฒนาผู้บริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 

ภาคเรียนที่ 2 /2562 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาอาหารเชา/คาอาหารกลางวัน/ (น้ าปานะ)   30 120 3,600 
2 คาอาหารวาง  2  มื้อ 30 20 700 
3 คาเอกสาร - - 500 
4 คาพาหนะพระวิทยากร 2 รูป - 3,000 3,000 
5 คาตอบแทนพระ วิทยากร จ านวน 2 รูปๆละ  

2,500 บาท 
2 2,500 5,000 

6 คาท าบุญบ ารุงอาคารสถานที่ - - 2,000 
7 คาเกียรติบัตร 30 10 200 
8 ปูายไวนิล - - 800 
9 คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ถานไมล์ลอย/ถุงขยะ/ 

การบูรกันยุง อ่ืน ๆ/ ปูายชื่อ 
- 500 500 

 รวมเป็นเงิน 16,300 
 
                  ลงชื่อ........................................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                (นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล) 
                                    ต าแหนง    ครู 



 

 

กิจกรรมที่ 3  ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
ภาคเรียนที่ 1 /2563 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาบ ารุงสถานที่ คาน้ า คาไฟฟูา   - - 20,000 
2 ปูายไวนิล - - 1,500 
3 คาตอบแทนพระวิปัสสนาจารย์/วิทยากร จ านวน 3 รูปๆละ  

3,000 บาท 
3 3,000 9,000 

4 คาพาหนะพระวิทยากร 3 รูป - 3,000 3,000 
5 คาปูายชื่อ  320 10 3,200 

6 อุปกรณ์ส านักงาน เชน กระดาษ A 4 ปากกา ปากกาเคมี  - - 1,500 
7 วัสดุสิ้นเปลือง เชน ถานไมล์ลอย,ถุงขยะ,การบูรกันยุง อื่น ๆ - - 550 
 รวมเป็นเงิน 38,750 

 

 
                                    ลงชื่อ........................................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                                                                       
                                            (นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล) 
                                    ต าแหนง    ครู 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4  เรียนศีลธรรมและสอบธรรมศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2 /2562 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาเอกสาร  - - 8,000 
2 คาตอบแทนพระ - - 1,000 
3 น้ าดื่ม/อ่ืน ๆ - - 500 

 รวมเป็นเงิน 9,500 
 

                   
          ลงชื่อ........................................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           

(นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล) 
                                    ต าแหนง    ครู 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมที่ 5 วันมาฆบูชา 
ภาคเรียนที่ 2 /2562 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาเอกสารกิจกรรม - - 500 
2 คาอุปกรณ์ท ากิจกรรม  

- ประกวดเรียงความ/ตอบปัญหาธรรมะ 
- จัดนิทรรศการใหความรูในโรงเรียน 
- ประกาศเกียรติคุณนักเรียนผูท าประโยชน์ 
ประพฤติตนเป็นแบบอยางที่ดี 

- - 1,000 

3 อ่ืน ๆ - - 500 
 รวมเป็นเงิน 2,000 
              
 
                                    ลงชื่อ........................................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                                       
                            (นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล) 
                                    ต าแหนง    ครู 
 

 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 6 วัสดุอุปกรณ์ ที่จ าเป็น อาสนะ,แก้ว,ถ้วย,ชามฯ 
ภาคเรียนที่ 2 /2562 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 จาน / ชาม / ถวย /แกวน้ า ส าหรับพระสงฆ์ - - 1,400 
2 อาสนะ  30 120 3,600 

 รวมเป็นเงิน 5,000 
 
                  ลงชื่อ........................................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                (นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล) 
                                    ต าแหนง    ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมที่ 7 ป้ายพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัสตามที่ต่าง ๆ 
ภาคเรียนที่ 2 /2563 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาติดตั้ง + วัสดุ - - 1,000 
2 ประกวดนักเรียนหองละ 3 ปูาย 15 200 3,000 

 รวมเป็นเงิน 4,000 

                 
                    ลงชื่อ........................................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                                               

(นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล) 
                                    ต าแหนง    ครู 

 
 
 

กิจกรรมที่ 8 วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 
ภาคเรียนที่ 1 /2563 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 คาตนเทียน - - 3,000 
2 วัสดุอุปกรณ์ - - 1,000 
3 คากิจกรรมสงเสริมนักเรียนวันส าคัญ 

- ประกวดสวดมนต์หมู 
- ประกวดวาดภาพ 
- แขงขันตอบปัญหาธรรมะ 
- จัดนิทรรศการวันอาสาฬหบูชาและเขาพรรษา 

- - 2,000 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
4 คาท าบุญถวายพระ - - 1,000 

 รวมเป็นเงิน 7,000 
 
                  ลงชื่อ.......................................................ผูรับผดิชอบกิจกรรม                           
                                (นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล) 
                                    ต าแหนง  ครู 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

7. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

ค่าวัสดุ  - - - - 
ค่าใช้สอย  - - - - 

ค่าครุภัณฑ ์  - - - - 

ค่าตอบแทน  - - - - 

รวมเป็นเงิน  - - - 87,550 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล 
 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กลุมบริหารกิจการนักเรียน 
 

10. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
รอยละของนักเรียนในการเขาคายคุณธรรม ประเมินผล แบบประเมินผล 
รอยละของนักเรียน เขาสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประเมินผล แบบประเมินผล 
รอยละของนักเรียน เขารวมกิจกรรมวันส าคัญ ประเมินผล แบบประเมินผล 

 

 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1.  มีคุณธรรม ลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. เอ้ืออาทรผูอื่นและกตัญญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ   
3.  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
4. ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 
 

          ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล) 

                                                   ต าแหนง   ครู 
 
 
 

                      ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ  
   (นายวิชาญ   การะเกตุ) 

                                        ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

1. ช่ือโครงการ  โครงการสงเสริมนักเรียนดีมีวินัยใฝุคุณธรรม 
2. (  ) กลุ่ม/งาน   (  ) กลุ่มสาระ บริหารกิจการนักเรียน 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่  2    
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ/สพม.  ขอที่ 1  
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    มาตรฐานที่ 1    
     ประเด็นที่ 1.2  ขอที่ 1-4 
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 1 
5. ลักษณะโครงการ      () ตอเนื่อง  (   ) ใหม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  
 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีขวัญก าลังใจในการเป็นคนดีมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
มากขึ้นเพ่ือเป็นการยกยองนักเรียนที่เป็นผูมีความประพฤติดี และจริยธรรมมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายดวยความเสียสละ อดทน กอใหเกิดประโยชน์ตอตนเองและสวนรวม เป็นแบบอยางที่ดี ท าใหผูอ่ืน
มีพฤติกรรมที่ดีตามไปดวยจะท าใหสังคมเป็นสังคมที่มีคุณภาพ นับเป็นการสรางขวัญก าลังใจแกคนดี 
 

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรตินักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ   

2.2 เพื่อสงเสริมให นักเรียนมีขวัญก าลังใจในการท าความดี 
 

3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ  

 นักเรียน 316  คน และครู 30 คน  เขารวมกิจกรรม 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ครูและนักเรียน รอยละ 95 รวมกิจกรรมวันส าคัญ 
  2) ครูและนักเรียนเห็นความส าคัญและรวมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
 



 

 

6.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.ก าหนดหนาที่รับผิดชอบ 

   ต.ค.62 - 
ก.ย.63 

 

 คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดี
งามนักเรียนใหม(ปฐมนิเทศนองใหม) 
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน 
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร 
3. ท าค าสั่งปฏิบัติการ 
4.จัดกิจกรรม  พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม
นักเรียนใหม(ปฐมนิเทศนองใหม) 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมหนาเสาธงที่
สรางสรรค์ 
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน 
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร 
3. ท าค าสั่งปฏิบัติการ 
4.จัดกิจกรรมกิจกรรมหนาเสาธงที่
สรางสรรค์ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมสราง   
คนดีศรีสิงหะ 
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน 
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร 
3. ท าค าสั่งปฏิบัติการ 
4.จัดกิจกรรมเสริมสรางคนดีศรีสิงหะ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสิงหะสราง
เยาวชนคนดีสูสังคม 
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน 
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร 

 
ต.ค.62-    
ก.ย.63 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.62-   
ก.ย.63 

 
 
 
 
 

ต.ค.62-   
ก.ย.63 

 
 
 
 

ต.ค.62-   
ก.ย.63 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวคณิตา    
จันทวงษ์  
คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน 
และคณะครู          
ทุกทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3. ท าค าสั่งปฏิบัติการ 
4.จัดกิจกรรมสิงหะสรางเยาวชนคน
ดีสูสังคม 
กิจกรรมที่ 5 ยิ้มงาย ไหวสวย           
กราบงาม 
1.ประชุมคณะกรรมการวางแผน 
2. ติดตอสถานที่และวิทยากร 
3. ท าค าสั่งปฏิบัติการ 
4.จัดกิจกรรมยิ้มงาย ไหวสวย กราบ 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.62-   
ก.ย.63 

 
 
 
 
 
 
 

2,000 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

ครูและนักเรียนท าแบบสอบถาม 1 ต.ค.62-        
30 ก.ย.63 

 

 คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

สรุปแบบสอบถาม รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1 ต.ค.62-         
30 ก.ย.63 

 

 คณะกรรรมการ
บริหารกิจการ
นักเรียน 

 
 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการโครงการสงเสริมนักเรียนดีมีวินัยใฝุคุณธรรม 
กลุ่มบริหารบริหารกิจการนักเรียน 

กิจกรรมที่ 1 ยิ้มงาย ไหวสวย กราบงาม 
ภาคเรียนที่ 1 /2563 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษ A4 4  รีม 100 400 

2 กระดาษเกียรติบัตร 2 แพ็ค 215 430 
3 กรอบเกียรติบัตร 18 อัน 65 1,170 

 รวมเป็นเงิน 2,000 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                (นางสาวคณิตา จันทวงษ์) 
                                                  ต าแหนง    คร ู



 

 

 

7.    งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ 2,000 บาท    2,000 บาท 
ค่าใช้สอย      

คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท    2,000 บาท 
 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวคณิตา จันทวงษ์ 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  จังหวัดสิงห์บุรี 
10. การติดตามประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
รอยละของนักเรียนเขารวมกิจกรรม การสังเกต แบบสังเกต 
รอยละของครูเขารวมกิจกรรม การสอบถาม แบบแบบสอบถาม 

 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 

 2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถด ารงชีวิตอยูในโรงเรียนไดอยางมีคุณภาพ 
 

         
                     ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ 

                                                       (นางสาวคณิตา จันทวงษ์) 
                          ต าแหนง               คร ู
 
 
 
 

     ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ 
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 



 

 

 
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน 
2. ( / )  กลุ่ม/งาน  ( ) กลุ่มสาระ กลุมบริหารกิจการนักเรียน 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน  
  กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ขอที่ 1,2,3,4 
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 
   ( / ) สพฐ/สพม. ขอที่ 1,2,3,4 
 ( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน     
   ประเด็นที่ 1.1 ขอที่ 1,2 
      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นที่ 2.1 ขอที่ 1,2 
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ 
   ประเด็นที่ 3.1,3.3 ขอที่ 3,4 
 ( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 1 
5. ลักษณะโครงการ      ( / )  ตอเนื่อง      (   )  ใหม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  
     เมื่อนักเรียนผานเขาสูรั้วประตูฟูาชมพูแลว นักเรียนควรปฏิบัติตนอยูในกฎระเบียบของทางโรงเรียน 
เพ่ือใหเกิดความเรียบรอยในการอยูรวมกันในและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียนและสามารถตอยอดสู การ
เป็นแบบอยางที่ดีตอโรงเรียนใกลเคียง และใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจในการสวมยูนิฟอร์มของโรงเรียน 
และจบการศึกษาออกสูภายนอกอยางมีคุณภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวบงชี้/หลักการและเหตุผล) 
 1. เพ่ือใหผูเรียนไดปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
 2. เพ่ือใหเป็นการรักษาวินัยของผูเรียน 
 3. เพ่ือเป็นการสรางภูมิคุมกันใหหางไกลยาเสพติด 
           4. เพ่ือใหผูเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี 

 



 

 

3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ  (จ านวนที่ไดรับการพัฒนา) 
  1. นักเรียนรอยละ 90 ปฏิบัติไดตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
  2. นักเรียนรอยละ 90 มีบุคลิกภาพที่ด ี
                   3. นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกตอภาพลักษณ์ของโรงเรียน 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
  1.นักเรียนแตงกายเรียบรอย มีระเบียบวินัยในตนเอง 
  2.นักเรียนไดน าคุณธรรมไปใชในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
 

6. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผดิชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.ก าหนดหนาที่รับผิดชอบ 

   

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 วินัยนักเรียน 
1. กิจกรรมคาพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่ดีงามของ
นักเรียน 
2.กิจกรรมสิงห์บุรีสรางเยาวชนคน
มีวินัย 
3.กิจกรรมหนาเสาธงอยาง
สรางสรรค์ 
กิจกรรมที่ 2 เอกสารส านักงาน 
1. จัดพิมพ์เอกสารสมุดหนาชั้น
เรียน 
2. เขารูปเลม 
3. ใชบันทึกการจัดการเรียนการ
สอน 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
2,245 

 
 
 
 
 
 
 

1,560 

 
สุริยา คชอินทร/์งาน

ระเบียบวินยัและ
ความประพฤติ

นักเรียน 



 

 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผดิชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

4.สรุปผล 
3.ตรวจสอบ 

(Check) 
 
  สรุปผลการด าเนินโครงการ 

หลังเสร็จสิ้น
กิจกรรมหรือ
โครงการ 

 
- 
 

 
สุริยา คชอินทร ์

4. 
ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

การสอบถามนักเรียน 
แบบสอบถาม 

 
- 

 
- 

 
สุริยา คชอินทร ์

 

 
รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ชื่อกิจกรรมที่ 1 วินัยนักเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 /2562 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษA4 2 100 200 
2 กระดาษสี 4 120 480 
3 เทปกาวแล็คซีน 4 65 260 
4 ฟิวเจอร์บอร์ด(แผนใหญ) 5 90 450 
5 สติ๊กเกอร์ใส 10 15 150 

 รวมเป็นเงิน 1,540 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                ( นายสุริยา    คชอินทร์ ) 
                      ต าแหนง  หัวหนางานระเบียบวินัยและความประพฤตินักเรียน 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคเรียนที่ 1 /2563 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 ปัตตาเลี่ยนพรอมอุปกรณ์ 1 800 1,600 
2 กระดาษ A4 1 455 455 
3 เทปกาวแลคซีน 5 42 210 

 รวมเป็นเงิน 2,665 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                 ( นายสุริยา    คชอินทร์ ) 
                         ต าแหนง หัวหนางานระเบียบวินัยและความประพฤตินักเรียน 
 
          7. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ      
คาใชสอย      

คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน     3,805 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุริยา   คชอินทร์ 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  - 
10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
ผูเรียนรอยละ 70 ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

จากการจัดกิจกรรม แบบสอบถาม 

 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
           1. เพ่ือใหผูเรียนไดปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
 2. เพ่ือใหเป็นการรักษาวินัยของผูเรียน 
 3. เพ่ือเป็นการสรางภูมิคุมกันใหหางไกลยาเสพติด 
           4. เพ่ือใหผูเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี 
           5. นักเรียนประพฤติผิดระเบียบวินัยโรงเรียนนอยลง 



 

 

 
          ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ 

  ( นายสุริยา        คชอินทร์ ) 
                                     ต าแหนง หัวหนางานระเบียบวินัยและความประพฤตินักเรียน 
 

 
 
 

     ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ  
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน 
1. ช่ือโครงการ  สถานศึกษาสีขาว ( ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ ) 
2. ( √ ) กลุ่ม/งาน   (  ) กลุ่มสาระ  กิจการนักเรียน 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่     2         
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ / สพม. ขอที่   1 
           ( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ดานคุณภาพผูเรียน   มาตรฐานที่ 1   ประเด็นทื่  2 ขอที่ 1,3,4 
 ดานการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 2   ประเด็นที่  5 
 ดานการสรางสังคม ฯ มาตรฐานที่ 3   ประเด็นที่  3 
           ( /  ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่  1 
      ( /  ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่  3 
5. ลักษณะโครงการ      ( √ )   ตอเนื่อง      (   )  ใหม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

สภาพสังคมปัจจุบันเด็กและเยาวชน เป็นเปูาหมายของขบวนการยาเสพติด  เนื่องจากเป็นวัยที่เอ้ือ

ตอการเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ตองการเรียนรู อยากลอง ตองการ

เรียกรองความสนใจ ตองการคนหา  สรางตัวตน  สรางการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กลาเสี่ยง 

กลาท าสิ่งทาทาย นอกจากนี้ นักคายาเสพติดตางมองวา เยาวชนสวนใหญมีเงิน จึงมีความมั่นใจวาการคายา

เสพติดกับเยาวชนนั้น จะท าใหมีลูกคาอยูสม่ าเสมอ จากสถิติคายาเสพติดและติดเชื้อเอดส์พบวา เด็กและ

เยาวชนที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด เป็นผูติดเชื้อเอดส์เริ่มมีอายุนอยลง ดังนั้น จึงจ าเป็นอยางยิ่งที่ จะตอง

เรียนรูวิธีปูองกันยาเสพติดและเอดส์ในเด็กและเยาวชน  

2.  วัตถุประสงค์  
1 นักเรียนรูเทาทันและปฏิบัติตนใหพนจากสิ่งเสพติดและอบายมุขตางๆ   
2 นักเรียนรูจักวิธี ปูองกันโรค ปูองกันปัญหาทางเพศ  
3 เพ่ือคุมประพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอสารเสพติดและเอดส์ 
4.เพื่อสงตอนักเรียนที่ใชสารเสพติดไปบ าบัด 
 
 



 

 

3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ   
  1.  นักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ไดรวมกิจกรรม  รอยละ  96 
  2.  นักเรียนรอยละ 96 รูจักการปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี้ยงสภาวะที่
เสี่ยงตอโรคเอดส์   
 

       3.2 เชิงคุณภาพ 
1  นักเรียนปลอดภัยจากสารเสพติดและเอดส์  
2  นักเรียนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุร ี

     5.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
     6.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารงาน
ปูองกันสารเสพติดเอดส์เพื่อจัดท าแผน
และด าเนินการจัดท าแผนฯ 

ตุลาคม 2562 - 
คณะกรรมการ

สถานศึกษาสีขาว 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

2.จัดกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว 
 1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
 2 กิจกรรมสัปดาห์ตอตานยาเสพติด 
 3 กิจกรรมสัปดาห์ตอตานเอดส์ 
 4 กิจกรรมหองเรียนสีขาว  

 
พ.ค. 2563 
มิ.ย. 2563 
ธ.ค. 2562 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

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

นายอาทิตย์ 
ออนสมกิจ 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

 1.การสังเกต 
2. การสัมภาษณ์  
3. การตอบแบบสอบถาม 

1 ตุลาคม 
2562  ถึง 30 

กันยายน 
2563 

- 
คณะกรรมการ

สถานศึกษาสีขาว 

4. 
ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

รอยละ 96 ของนักเรียนที่เขารวม

กิจกรรม 
1 ตุลาคม 

2562  ถึง 30 
กันยายน 
2563 

- 
คณะกรรมการ

สถานศึกษาสีขาว 



 

 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่าย 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ( ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1. กระดาษ100 ปอน 1 หอ  450 450 
2. รางวัล - 1,200 1,200 
3. กระดาษ A 4 1 รีม 100 100 
4 กระดาษสี 1 หอ 100 100 
5 แล็คซีน 3 มวน 50 150 

 รวมเป็นเงิน 2,000 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                                       
                             ( นายอาทิตย์  ออนสมกิจ ) 

  ต าแหนง    สถานศึกษาสีขาว ( ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ ) 
 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษ A4 1 รีม 100 100 
2. เกียรติบัตร 1 หอ  150 150 
3. ฟิวเจอร์บอร์ด 20  แผน 40 800 
4 ปูายไวนิล 1 ผืน 700 700 
5 รางวัล  1,250 1,250 

 รวมเป็นเงิน 3,000 
 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                                       
                             ( นายอาทิตย์  ออนสมกิจ ) 

  ต าแหนง    สถานศึกษาสีขาว ( ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ ) 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านเอดส์  

 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษสี 10 แผน 10 100 
2. กระดาษ A4 1 รีม 100 100 
3. เกียรติบัตร 1 หอ  150 150 
4 กระดาษสี A4 1 หอ 100 100 
5 ปูายไวนิล 1 ผืน 700 700 
6. ภาพชุดความรูเกี่ยวกับเอดส์ 10 แผน 15 150 
7. อุปกรณ์จัดบอร์ด  1,200 1,200 
8 คาอาหารวิทยากร  500 500 

 รวมเป็นเงิน 3,000 
 

 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                ( นายอาทิตย์  ออนสมกิจ ) 

  ต าแหนง    สถานศึกษาสีขาว ( ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ ) 
 

ชื่อกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว  

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษ A4 สี 2 หอ 90 180 
2. กระดาษ A4 5 รีม 100 500 
3. แล็คซีน 4 มวน 50 200 
4 กรรไกร 2 อัน 60 120 

 รวมเป็นเงิน 1,000 
 

 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                                       
                             ( นายอาทิตย์  ออนสมกิจ ) 

  ต าแหนง    สถานศึกษาสีขาว ( ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ ) 
 
 
 

 



 

 

7.  งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ 9,000    9,000 
ค่าใช้สอย      
คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน 9,000    9,000 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการสถานศึกษาสีขาว 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.การสังเกต 
    2. การสัมภาษณ์ 

3. การตอบ
แบบสอบถาม 

               1. แบบสังเกต 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แบบสอบถาม 

1. รอยละ 96 ของคณะกรรมการ
กลุมบริหารงานปูองกันสารเสพติด
เอดส์ที่เขารวมประชุมจัดท าแผน
และด าเนินการจัดท าแผนฯ 
 2. รอยละ 96 ของนักเรียนที่เขา
รวมกิจกรรมสัปดาห์ตอตานงดสูบ
บุหรี่โลก 
3. รอยละ 96 ของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรมสัปดาห์ตอตานยาเสพติด 
4. รอยละ 96 ของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรมสัปดาห์ตอตานเอดส์ 
4. รอยละ 100 รวมกิจกรรม
หองเรียนสีขาว 

 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1 นักเรียนเกิดความตระหนักในพิษภัยสารเสพติดและอบายมุขตางๆ   
2 นักเรียน ปูองกันโรค ปูองกันปัญหาทางเพศ  
3 นักเรียนกลุมเสี่ยงตอสารเสพติดและเอดส์มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
4. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์ 



 

 

 
          ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ 

                                                        ( นายอาทิตย์  ออนสมกิจ ) 
             ต าแหนง    สถานศึกษาสีขาว ( ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ ) 

 
 

 
 
 

     ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ  
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
1. ช่ือโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
2. ( / ) กลุ่ม/งาน   กิจการนักเรียน 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่  1.1-1.2,1.4-1.6 กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ขอที่ 1,2,3 และ 4 
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ/สพม.  ขอที่ 1,2,3 
          ( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน        
      ประเด็นที่ 1 ขอที่ 2 
      ประเด็นที่ 2 ขอที่ 1, 2, 3, 4  
 มาตรฐานที่ 3 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ        
      ประเด็นที่ 1 ขอที่ 1,3 
 ( / ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่ 1,2,3 
5. ลักษณะโครงการ      (/ )   ตอเนื่อง      ( )  ใหม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  
    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของ
แนวความคิดนี้ จึงเขารวมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ดวยความศรัทธาและ
เชื่อมั่นในแนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่มุงเนนใหนักเรียนเป็นคนคิด คนเลือกและลงมือ
ท า เพ่ือชวยกันสรางคนดีใหบานเมือง ตามกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพราะเห็นวาเป็นแนวทางการพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา 
และแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ที่มีเปูาหมายของการ
จัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม คือ มุงสรางคนดีใหบานเมือง 
 เพ่ือใหการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นไปอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพ
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะ
ผูบริหาร คณะครูและบุคลากร จึงก าหนดนโยบายและแผนพัฒนางานคุณธรรมโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสาน
มิตรอุปถัมภ์” โดยบูรณาการการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ  
 การด าเนินการตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตร
อุปถัมภ์” มุงเนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกคนทุกฝุายที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา โดย
ด าเนินการตามขั้นตอนของโครงการโรงเรียนคุณธรรม จัดท าโครงงานความดีที่อยากท า หนึ่งหองเรียนหนึ่ง



 

 

ความดี และบูรณาการองค์ความรูจากงานโครงการ/กิจกรรม โครงงานของโรงเรียนที่มีอยูหรือปฏิบัติ อยูเป็น
ประจ ากับโครงการ/กิจกรรม หรือโครงงาน ที่สอดคลองตามคุณลักษณะหรือตัวชี้วัดของโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ภายใตแผนงานตางๆ ทั้งดานงานวิชาการ ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมตามนโยบาย งานดานระเบียบวินัย งานกิจการนักเรียน มาด าเนินการภายใตเปูาหมาย
เดียวกันของโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ด าเนินการลวนสงผลตอ การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนทั้งสิ้น 
อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการใชทรัพยากรรวมกัน ทั้งงบประมาณ บุคลากร ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกตางๆ ประการส าคัญผลงานตางๆ ที่ เกิดขึ้นจากการบูรณาการงานตางๆ เขาไวดวยกัน จะเป็น
การสรางการมีสวนรวม สรางทีมงานที่ดี ซึ่งสงผลที่ดีตอการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในระยะยาว    
 

2.  วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร ครู และนักเรียนใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น และ

ลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค์ใหนอยลง 
2.2 เพ่ือบูรณาการและสรางองค์ความรู/นวัตกรรมการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่มีประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ และคุณภาพ 
 

3.  เป้าหมาย   
     3.1  เชิงปริมาณ 
  1.  ผูบริหาร คณะครูและบุคลากร ทุกคน เขารวมและด าเนินการตามโครงการโรงเรียน 
       คุณธรรม รอยละ 100 
    2.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 จ านวน 316 คน เขารวมและด าเนินการตามโครงการ
โรงเรียน   
         คุณธรรม รอยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1.  ผูบริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน และลดพฤติกรรมที่ไม
พึง 
    ประสงค์ใหนอยลง 

    2.  โรงเรียนมีวิธีบูรณาการและสรางองค์ความรู/นวัตกรรมการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่มี 
        ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพ 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 
 

     5.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
 

     



 

 

 6.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ศึกษานโยบายของเขตพ้ืนที่
การศึกษา และ สพฐ.  ในสวนที่
เกี่ยวของกับโครงการ 

2. ประชุมและรวมกันวางนโยบาย
และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  

3. ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปไดในการพัฒนาโครงการ 

4. จัดท าโครงการน าเสนอตอฝุาย
บริหาร 

ต.ค.-พ.ย. 62 
 

 ฝุายบริหาร 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

1. ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการและมอบหมายภาระ
งานตามค าสั่ง 

2. ด าเนินงานตามโครงการ  
   2.1 ด าเนินการตามขั้นตอนของ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม จัดท า
โ ค ร ง ง า น ค ว า ม ดี ที่ อ ย า ก ท า        
หนึ่งหองเรียนหนึ่งความดี  
   2.2 บูรณาการองค์ความรูจากงาน
โครงการ/กิจกรรม  โครงงานของ
โรงเรียนที่มีอยูหรือปฏิบัติอยู เป็น
ประจ ากับโครงการ/กิจกรรมหรือ
โ ค ร ง ง า น ที่ ส อ ด ค ล อ ง ต า ม
คุณลักษณะหรือตัวชี้วัดของโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ภายใต
แผนงานตางๆ ทั้งดานงานวิชาการ 
ด า น กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ผู เ รี ย น               

ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
กิจกรรมตามนโยบาย งานดาน
ระเบียบวินัย งานกิจการนักเรียน 

 

พ.ย. 62 
 
 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นางสาวคณิตา 
จันทวงษ์ 

 
นางสาวคณิตา 
จันทวงษ์ และ 
คณะครู นักเรียน 
 
นางสาวคณิตา 
จันทวงษ์และคณะ
ครู นักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

    ผูรับผิดชอบโครงการฯ นิ เทศ
ติดตาม การด าเนินงาน และคอย
อ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู เกี่ยวของใหเป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 
และจัดประชุม AAR เพ่ือพัฒนาการ
ด าเนินงานระหวางด าเนินกิจกรรม 

  

นางสาวคณิตา 
จันทวงษ์ 
 
 
 
 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

1. สรุปประเมินโครงการฯ 
2. จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอ 
    ฝุายบริหาร 
 
 

ก.ย. 63 
 
 
 
 

 

นางสาวคณิตา 
จันทวงษ์ 

 
 

 
 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

กิจกรรมที่ 1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม จัดท าโครงงานความดีท่ีอยากท า หนึ่งหองเรียนหนึ่งความดี 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษถายเอกสารดับเบิลเอ 10 รีม 100 1,000 
2 กระดาษฟิปชาต 1 หอ 400 400 
3 ปากกาเคมี 34 15 510 
4 แฟูมเอกสาร 10 79 790 
5 กระดาษกาวและแลคซีน 10 มวน 20 200 
6 กระดาษเกียรติบัตร 1 100 100 

 รวมเป็นเงิน 3,000 
 

           ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
                                             (นางสาวคณิตา  จันทวงษ์) 
                                       ต าแหนง          คร ู
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ     3,000 
คาใชสอย      

คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน     3,000 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวคณิตา   จันทวงษ์ 
 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กลุมบริการกิจการนักเรียน 
 

10. การติดตามประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
ผูบริหาร คณะครูบุคลากร และ

นักเรียน  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

มากขึ้น และคุณลักษณะไมพึง

ประสงค์ลดลง 

การสังเกต 
การประเมินผล 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินผล 

 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1.  ผูบริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์มากขึ้น และคุณลักษณะไมพึงประสงค์ลดลง 
 
 

 

    ลงชื่อ.......................................................................ผูเสนอโครงการ  
                     (นางสาวคณิตา จันทวงษ์) 
     ต าแหนง                     ครู 
                                           
                                         
 
 

     ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ  
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน 
 

1. ช่ือโครงการ  บริหารส านักงานกิจการนักเรียน 
2. ( √ ) กลุ่ม/งาน   (  ) กลุ่มสาระ  กิจการนักเรียน 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่     2         
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ / สพม. ขอที่   1 , 2 
           ( / ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ดานคุณภาพผูเรียน   มาตรฐานที่ 1    - 
 ดานการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 2   ประเด็นที่  1,2 
 ดานการสรางสังคม ฯ มาตรฐานที่ 3   ประเด็นที่  3  
           (/  ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ขอที่  1,3 
5. ลักษณะโครงการ      ( √ )   ตอเนื่อง      (   )  ใหม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (อธิบายหลักการ ความส าคัญ ที่มา และเหตุผล  ควรมีการอางอิง  เชน นโยบาย 
หรือหลักวิชาการ) 

การพัฒนาประเทศยุคโลกาภิวัฒน์  คุณภาพของคนมีความส าคัญยิ่งโดยเฉพาะ “เด็ก” มีความส าคัญ
ที่สุด เพราะการสรางคนใหมีคุณภาพตองด าเนินอยางถูกตองเหมาะสมและตอเนื่องในแตละวัย  เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตและการเรียนรูตลอดเวลา เป็นไปตามลักษณะของการเรียนรู การจัด
ประสบการณ์ท าใหเด็กไดรับการพัฒนาทั้งรางกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา 
 ฝุายกิจการนักเรียนมีบทบาทส าคัญยิ่งในการดูแล  แนะน า  สั่งสอน  ฝึกฝน  กลอมเกลา  จัด
ประสบการณ์การเรียนรูที่เหมาะสม  เพ่ือใหเด็กเติบโตเป็นมนุษย์เต็มตัวทั้งดานความคิด  ความสามารถ  และ
มีความสุข  สามารถเรียนรูการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติและปัจจัยส าคัญคือการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ 
เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดประสบการณ์การเรียนรูใหกับเด็ก  จึงไดจัดท าโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ส านักงานฝุายกิจการนักเรียนขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือบริหารงานตามโครงสรางของฝุายกิจการนักเรียน 
2. เพ่ือใหมีอุปกรณ์ใชในหนวยงานไดครบถวน 
3. เพ่ือจัดอุปกรณ์ในการท าเอกสารตาง ๆ ของงานในฝุายกิจการนักเรียน 
4. เพ่ือวางแผนการด าเนินงานของฝุายกิจการนักเรียนในแตละปีการศึกษา 



 

 

5. เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตามและสงเสริมการด าเนินงานของฝุายกิจการนักเรียนใหเป็นไปตามแผนงานที่
ก าหนด  

6. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของฝุายกิจการนักเรียน 
 

3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนไดรับการพัฒนาครบทุกดานทั้งทางดานรางกาย  อารมณ์  จิตใจสติปัญญา  และ
สังคม 

2. ทุกหนวยงานในฝุายกิจการนักเรียนมีการวางแผนด าเนินงานลวงหนา  
3.  มีขอมูลขาวสารของฝุายกิจการนักเรียนใหบุคลากรในโรงเรียนรับทราบทุกภาคเรียนและ

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

       3.2 เชิงคุณภาพ 
  1.  นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2.  ทุกหนวยงานในฝุายกิจการนักเรียนด าเนินงานไดตามแผนงานที่วางไว  
3.  บุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารของฝุายกิจการนักเรียน 
 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 

 

     5.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
     6.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมคณะกรรมการบริการ
ส านักงานกิจการนักเรียนเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ 

ตุลาคม 2562 - 
คณะกรรมการ

บริการส านักงาน
กิจการนักเรียน 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

1. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของฝุาย 
2.ส ารวจสิ่งของเพ่ือใชในฝุายกิจการ
นักเรียน 
3.เขียนความจ านงในเอกสารเบิก
วัสดุอุปกรณ์ 

1.ต.ค. 62 –  
30 ก.ย. 63 

7,800 
คณะกรรมการ

บริการส านักงาน
กิจการนักเรียน 



 

 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

ตรวจเช็คจ านวนสิ่งของตามรายการ
เบิกวัสดุ 

1.ต.ค. 62 –  
30 ก.ย. 63 

 
คณะกรรมการ

บริการส านักงาน
กิจการนักเรียน 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

บันทึกคาใชจายในการด าเนินงาน

และสรุป 

 
1.ต.ค. 62 –  
30 ก.ย. 63 

 
คณะกรรมการ

บริการส านักงาน
กิจการนักเรียน 

 
 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการบริหารส านักงานกิจการนักเรียน 
กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน 

ชื่อกิจกรรม   บริหารส านักงานกิจการนักเรียน 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษ A4  10 รีม 100 1,000 
2 หมึกเติมเครื่องปริ้น 2 ชุด 1,300 2,600 
3 เทปผาแล็คซีน 10 มวน 50 500 
4 กระดาษปกสี 5 หอ 120 600 
5 เทปกาวสองหนา 6 มวน 15 90 
6 ลูกแม็ค เบอร์ 10 10 กลอง 10 100 
7 ลูกแม็ค เบอร์ 35 10  กลอง 15 150 
8 กาวลาเท็ก 1 กระปุก 60 60 
9 ลวดเสียบกระดาษ 2 กระปุก 50 100 
10 เทปกาวยน 10 มวน 30 300 
11 คาซอมปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 2,000 2,000 
12 เกียรติบัตร 2 หอ 150 300 
รวมเป็นเงิน 7,800 

 
                  ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบกิจกรรม                                       
                            ( นางสาวศุภรัตน์  เพ็ชรทอง ) 

  ต าแหนง    หัวหนาบริหารส านักงานกิจการนักเรียน 
 



 

 

7. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ 7,800    7,800 
ค่าใช้สอย      
คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน 7,800    7,800 
 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการบริหารส านักงานกิจการนักเรียน 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
10. การติดตามประเมินผล (วิธีการและเครื่องมือประเมินผล) 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1.  นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
2.  ทุกหนวยงานในฝุายกิจการ
นักเรียนด าเนินงานไดตามแผนงานที่
วางไว  
3.  บุคลากรในโรงเรียนรวมทั้ง
ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารของ
ฝุายกิจการนักเรียน 

1.การสังเกต 
2. การสัมภาษณ์ 
3. การตอบ
แบบสอบถาม 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แบบสอบถาม 

 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1. บุคลากร   นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพื่อใชในการท ากิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนไดรับการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา 
3. การท างานในฝุายกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  
4. สามารถเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาการด าเนินงานตอไป 
 
 
 



 

 

 
          ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ 

                                                   ( นางสาวศุภรัตน์  เพ็ชรทอง ) 
  ต าแหนง    หัวหนาบริหารส านักงานกิจการนักเรียน 

 
 
 
 

     ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ  
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

1. ช่ือโครงการสภานักเรียน 
2. ( / ) กลุ่ม/งาน   (  ) กลุ่มสาระ.............................................กิจการนักเรียน............................................. 
3. แผนงาน/กลยุทธ์โรงเรียน ขอที่  ……………5……………….  กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ขอที่ …………………………. 
4. สนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษา 

( / ) สพฐ  ขอที่ …………………………………………………….  
( / ) สพม. ขอที่ ............................................................ 

( / ) มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินภายนอก  
 ดานคุณภาพผูเรียน   มาตรฐานที่ ………..    ตัวบงชี้ที่ …………………………………. 
      มาตรฐานที่ …………   ตัวบงชีท้ี่ …………………………………. 
      มาตรฐานที่ ………..    ตัวบงชี้ที่ …………………………………. 
      มาตรฐานที่ …………   ตัวบงชีท้ี่ …………………………………. 
 ดานการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ …………   ตัวบงชี้ที่ …………………………………. 
      มาตรฐานที่ …………   ตัวบงชีท้ี่ …………………………………. 
 ดานการสรางสังคม ฯ มาตรฐานที่ …………   ตัวบงชี้ที่ …………………………………. 
มาตรฐานการศึกษาชาติ ขอที่ 
5. ลักษณะโครงการ      ( / )   ตอเนื่อง      (   )  ใหม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  
 การด ารงชีวิตในสังคมของมนุษย์จะตองมีระบบการปกครอง ทั้งนี้เพ่ือความมั่นคงของสังคมและใน
การจัดระบบการปกครองจ าเป็นตองมีรูปแบบที่ดีเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป อันไดแกระบอบประชาธิปไตย
ฉะนั้นนักเรียนในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคมจ าเป็นตองรูและเขาใจในหลักการของประชาธิปไตย โรงเรียน
สิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ใหการสนับสนุนรูปแบบของหลักการประชาธิปไตยดวยดีเสมอมาซึ่งเป็น
ผลส าเร็จมาสูสังคมไทย 
 

2.  วัตถุประสงค์  
 1 นักเรียนเขาใจและยอมรับหลักการของประชาธิปไตย   

2 นักเรียนสามารถน าหลักการประชาธิปไตยมาใชในชีวิตประจ าวัน 
3 เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน 
4 นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมสภายุวชนจังหวัดสิงห์บุรี 
 



 

 

3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ  
  1) นักเรียนทุกคนรูและเขาใจหลักประชาธิปไตย 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) นักเรียนและครูทุกคนสามารถบูรณาการใชในชีวิตประจ าวันได 
 

4.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 
 

6. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.ก าหนดหนาที่รับผิดชอบ 

ตุลาคม 62  คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 เลือกตั้งสภานักเรียน 
กิจกรรมที่ 2 ปัจฉิมนิเทศ 
กิจกรรมที่ 3 ตอนรับนองใหม 

 
กุมภาพันธ์ 63 
มีนาคม 63 

พฤษภาคม 63 

 
2,400 
3,000 

- 

นายอาทิตย์  
ออนสมกิจ และ 
คณะกรรมการ
นักเรียน 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

บอกวิธีการตรวจสอบ    

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

บอกวิธีการประเมินและรายงาน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดกิจกรรมประมาณค่าใช้จ่ายโครงการสภานักเรียน 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน 
ที ่ รายการ ราคาต่อ/หน่วย จ านวน/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 เชือกเลือกตั้ง 250 1 250 
2 กระดาษ 100 2 200 
3 กระดาษแข็ง เทา-ขาว 20 2 40 
4 ปากกาไวท์บอร์ด 20 3 60 
5 ปากกา 5 10 50 
6 เข็มกลัดสภานักเรียน 150 12 1,800 
 รวมเป็นเงิน 2,400 
 
                                ลงชื่อ………………………………………………………….ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           
          (นายอาทิตย์  ออนสมกิจ) 
                              ต าแหนง  หัวหนางานสงเสริมประชาธิปไตย 

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

ที ่ รายการ 
ราคาต่อ 
หน่วย 

จ านวน 
หน่วย 

รวมเป็นเงิน 

1 สายสิญจน์ 250 2 500 
2 ของที่ระลึก ม.3 ม.6   1,000 
3 เชือกฟาง 60 2 120 
4 กระดาษสี 10 20 200 
5 กระดาษกาว 2 หนาบาง 20 5 100 
6 กาวลาเท็ก 60 1 60 
7 กระดาษยน 270 2 540 
8 กรรไกร 45 4 180 
9 ลูกโปุง 150 2 300 
 รวมเป็นเงิน 3,000 

 
ลงชื่อ………………………………………………………….ผูรับผิดชอบกิจกรรม                           

                                 (นายอาทิตย์  ออนสมกิจ) 
        ต าแหนง  หัวหนางานสงเสริมประชาธิปไตย   



 

 

 

7. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

(เรียนฟรี 15 ปี) 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน 

คาวัสดุ 5,400    5,400 
คาใชสอย      

คาครุภัณฑ์      

คาตอบแทน      

รวมเป็นเงิน 5,400    5,400 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการสภานักเรียน 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
10. การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
ค าสั่งแตงตั้ง ค าสั่งแตงตั้ง ค าสั่งแตงตั้ง 

มีการประชุมสภานักเรียน มีการประชุมสภานักเรียน มีการประชุมสภานักเรียน 
มีหองปฏิบัติการ มีหองปฏิบัติการ มีหองปฏิบัติการ 

ด าเนินการตามแผนงาน ด าเนินการตามแผนงาน ด าเนินการตามแผนงาน 
 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1 นักเรียนมีความรูและเขาใจหลักประชาธิปไตย 

 2 มีประธานและคณะกรรมการนักเรียน 
 
 

          ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอโครงการ 
  (นางสาวคณิตา  จันทวงษ์) 

                                     ต าแหนง หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน 
 

 

 
 
 

     ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ  
                     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
                 ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ 
 



 

 

แบบเสนอโครงการตามปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

 

ชื่อโครงการ  โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแตปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองนโยบาย รัฐบาล ขอ....................... กระทรวงศึกษาธิการ ขอ....................................... 
   สพฐ. ขอ....................... สพม.5   ขอ.......................................................... 
   ร.ร. ขอ....................... ร.ร.ในฝัน  ขอ....................................................... 
ลักษณะโครงการ  ( / ) ตอเนื่อง  (   ) ใหม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กลุมบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนานักเรียนใหเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม มีคุณธรรม 

จริยธรรม และทักษะชีวิต โดยผานกระบวนการทางการศึกษา นอกจากจะด าเนินดวยการสงเสริม สนับสนุน
การเรียนแลว การปูองกันสนับสนุนและชวยเหลือ แกปัญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ก็เป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งของการพัฒนา เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมากทั้งทางดานการสื่อสาร 
เทคโนโลยีตางๆ ซึ่งนอกจากจะสงผลตอผูคนในเชิงบวกแลว ในเชิงลบก็มีเหมือนกัน เป็นตนวา ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของยาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการปรับตัวที่ไมเหมาะสม หรือปัญหาอ่ืนๆ  
ที่สงผลตอนักเรียนและทุกคนที่เก่ียวของ 

งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” มีความตระหนักและ
เห็นถึงความส าคัญที่จะตองด าเนินกิจกรรมตางๆ ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือใหครูทราบถึงปัญหา
ของนักเรียนอยางแทจริง เพื่อที่ครูจะไดน าปัญหาของเด็กมาแกไขไดถูกตอง ดังนั้นจึงใหมี กระบวนการท างาน
อยางเป็นระบบ     มีความชัดเจน จึงมีการประสานความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝุายทั้งในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา รวมทั้งมีวิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือตางๆ ที่มีคุณภาพ เพ่ือการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ความส าเร็จของงานยอมเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผลดียอมเกิดขึ้นกับทุกคนทั้งทางตรงและ
ทางออม ไมวาจะเป็น นักเรียน ครู  ผูปกครอง ชุมชน และสังคม  

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือใหมีวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรที่สงเสริมเอ้ือตอการด าเนินงานงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 
2. เพื่อใหการด าเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอยางมีระบบและมี

ประสิทธิภาพ 
 



 

 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

 1) นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมพัฒนา ดูแล ชวยเหลืออยางทั่วถึง และตรงตามสภาพที่เป็นจริง 
3.2 ด้านคุณภาพ 

  1) โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ  
  2) นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข มีทักษะในการด าเนินชีวิต และสามารถด ารงตนอยูในสังคมได
อยางเหมาะสม 
 

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
รูปแบบการด าเนินกิจกรรม 
 การด าเนินกิจกรรมเป็นกระบวนการน าแผนงานไปสูการปฏิบัติ  ซึ่งจะท าใหเกิดประสิทธิผลกับ
ผูเกี่ยวของดังนั้นประสิทธิภาพในการด าเนินงานจะตองมีแนวทางท่ีก าหนดเป็นระบบอยางชัดเจน เชน ด าเนิน
กิจกรรมตามแนวทางการบริหารโรงเรียน  โดยมุงเนนคุณภาพไดอาศัยหลักแนวคิด SBM ดังนั้นการด าเนิน
กิจกรรม เพ่ือมุงสูคุณภาพจึงอาศัยแนวทางด าเนินงานดังตอไปนี้   

1. ข้ันตอนการวางแผน ผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรม/โครงการ/ได้ด าเนินการดังนี้ 
1. ขั้นตอนการวางแผนการด าเนินตามโครงการโดยการศึกษาหาขอมูล 
2. เตรียมวางแผนเตรียมแผนงานดานสถานที่  ความพรอมของครูและอุปกรณ์ 
3. จัดท าค าสั่งแตงตั่งผูปฏิบัติงานแตละสวน 
4. วางแผนเตรียมการประเมินผล 
 

2. ข้ันตอนการปฏิบัติเพื่อให้งาน/กิจกรรม/โครงการ ได้ด าเนินการด้วนความเรียบร้อย ดังนี้ 
1. แจงใหผูด าเนินการรับทราบหนาที่ในการปฏิบัติงานของตนเอง 
2. เมื่อทราบหนาที่ของตนเอง  ควรเตรียมงานลวงหนาและคาดคะเนถึงอุปสรรคไวลวงหนา 
3. จัดเตรียมสถานที่และจัดเตรียมนักเรียนที่เก่ียวของ 

           4. ด าเนินงานใหเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไวในโครงการ 
 

3. ข้ันตอนการติดตามตรวจสอบเพื่อให้งาน/กิจกรรม/โครงการ ได้ด าเนินการด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 
1. ตรวจสอบการด าเนินงานใหเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ตรวจสอบการด าเนินงานใหเป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว 
3. ติดตามตรวจสอบโดยใชแบบประเมินที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเปูาหมาย 
4. ถามีปัญหาหรืออุปสรรคใหเตรียมด าเนินการแกไข 
 
 
 
 
 



 

 

4. ขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้งาน/กิจกรรม/โครงการ ได้ด าเนินการด้วย
ความเรียบร้อย ดังนี้ 

1. น าผลการปฏิบัติงานที่ผานมา มาวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาดังกลาว 

ส าหรับการด าเนินงานในครั้งนี้ 

2. ก ากับติดตามการด าเนินงานอยางตอเนื่อง และแกปัญหาไดทันเวลา ระหวางด าเนินงาน 

3. ส ารวจสภาพปัญหาหลังจากการด าเนินงานครั้งใหมเสร็จสิ้น และเปรียบเทียบกับขอมูล

เดิมเพ่ือไว 

เป็นแนวทางในการด าเนินงานตอไป 

4. แกไข ปรับปรุง หากมีอุปสรรคหรือปัญหาระหวางการด าเนินงาน 

5. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ปี2561 ปี2562 ผูรับ 

ผิดชอบ 

ผู
ควบคุม/ 
ก ากับ 

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

ระบบดูแล
ชวยเหลือ
นักเรียน 

            สุกัญญา กิจการ
นักเรียน 

 
6. งบประมาณ จ านวน 10,400 บาท (หนึ่งหมื่นสี่รอยบาทถวน) ประกอบดวย  
 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน 
1 คาอาหารวางประชุมเครือขาย 35 50 1,750 
2 คาน้ าดื่ม 312 4 1,248 

รวมเป็นเงิน (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) 2,998 
 

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2563 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน 
1 คาอาหารวางประชุมเครือขาย 35 50 1,750 
2 คาน้ าดื่ม 313 4 1,252 

รวมเป็นเงิน (สามพันสองบาทถ้วน) 3,002 
 
 



 

 

7. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1) นักเรียนทุกคนไดรับการ
สงเสริมพัฒนา ดูแล ชวยเหลือ
อยางทั่วถึง และตรงตามสภาพที่
เป็นจริง 

รอยละ80 ของนักเรียนที่ไดรับ
การคัดกรอง สงเสริมพัฒนาและ
ดูแลชวยเหลือ 

แบบคัดกรองตางๆ 

2) โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ 

รอยละ 80 ของเครือขาย
ผูปกครองเขารวมการประชุม 

รายงานการประชุมผูปกครอง
นักเรียน 

3) นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 
มีทักษะในการด าเนินชีวิต และ
สามารถด ารงตนอยูในสังคมได
อยางเหมาะสม 

รอยละ 80 ของนักเรียนที่รูจัก    
ตนเอง สามารถปรับตัว และอยู   
ในสังคมไดอยางมีความสุข       

การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 เพ่ือใหมีวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรที่สงเสริมเอ้ือตอการด าเนินงานงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

8.2 เพ่ือใหการด าเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอยางมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

8.3 นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมพัฒนา ดูแล ชวยเหลืออยางทั่วถึง และตรงตามสภาพที่เป็นจริง 
8.4 นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข มีทักษะในการด าเนินชีวิต และสามารถด ารงตนอยูในสังคมได

อยางเหมาะสม 
 

    
   ลงชื่อ.......................................................................ผูเสนอโครงการ  
         (นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์) 
              ต าแหนง งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 
 
   ลงชื่อ......................................................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิชาญ  การะเกตุ) 
            ผูอ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 



 

 

ส่วนที่  5     การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 

แนวทางการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 

 1. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงาน เมื่อด าเนินกิจกรรม/
งาน/โครงการ เสร็จสิ้น โดยใชรูปแบบการวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่ก าหนด
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
 2. รายงานความกาวหนาของการด าเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ ตอผูบริหาร เดือนละ 1 
ครั้ง โดยงานแผนงาน 

  3. สรุปรายงานผลการด าเนินแผนงาน/โครงการ ตอผูบริหาร  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  โดย
งานแผนงาน 

 

เอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการนิเทศก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
1. บันทึกขอความรายงานผลการด าเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ 
2. แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ 
3. แบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ 
4. แบบประเมินผลการด าเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ 
5. เอกสารหลักฐานในการด าเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ เชน ค าสั่ง รายงานการประชุม

คณะกรรมการ ภาพถาย  ฯลฯ  
 
 

 
 
 


