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ประจำปงีบประมาณ 2566 

โรงเรียนสงิหพาห ุ“ประสานมติรอุปถัมภ”์ 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสงิหบ์รุ ี อ่างทอง 
 



 

ค ำน ำ 

 โรงเรียนสิงหพาหุ“ประสานมิตรอุปถัมภ์” จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือและแนวทางในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยก าหนดนโยบาย จุดเน้น 

โครงการ/กิจกรรม ที่ตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566 ครั้งนี้ โรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครู 

ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับบริบทของสถานศึกษา ตลอดจนน าผลการสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในปี

ที่ผ่านมา ผลการประเมินภายในและภายนอก มาใช้ประกอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566 

 ขอขอบคุณคณะครูและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ในครั้งนี้ 

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อด าเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/งาน/โครงการ จะ

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโอกาสต่อไป 
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ส่วนที ่

1 
บทนำ 



 

ส่วนที่ 1  บทน ำ 

 1. สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ 
   1.1  ข้อมูลทั่วไป 
  โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ตั้งอยู่เลขที่ 156  หมู่ 1 ถนน สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี 
 ต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  รหัสไปรษณีย์  16000  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 036-813455 
website http://www.singhapahu.ac.th  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สังกัด 
กรมสามัญศึกษา” ตั้งอยู่เลขที่ 156  หมู่ 1 ถนน สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี ต าบลจักรสีห์   อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  
ได้ประกาศตั้งในปีการศึกษา 2518 โดยอาศัยอาคารโรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร มีพระครูประสานนวกิจ  
เจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารและคณะเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนเริ่มเปิดสอนครั้งแรกในวันที่ 2 มิถุนายน 2518 มี 
นายมนตรี     ภูยาธร ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ มีนักเรียน 74 คน ครู 4 คน โดยกรมสามัญศึกษา  อนุมัติให้เปิดสอนใน
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 จ านวน 2 คน ได้อาศัยห้องเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  ซึ่งสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ที่อยู่ในวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  เป็นเวลา 5 ปี 

 ต่อมา ท่านพระครูประสานนวกิจ และท่านก านันจ าเนียร   ทองรักษ์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติ 
พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารมีความต้องการที่จะให้มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีถาวร  มั่นคง ใน
เขตชุมชน ต าบลจักรสีห์  จึงได้รวบรวมเงินจากผู้ใจบุญ จัดซื้อที่ดินแห่งใหม่ ตั้งอยู่ริมถนนสิงห์สุรี – สุพรรณบุรี  อยู่ห่าง
จากวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  ประมาณ 1 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ 50 ไร่ 1 งาน ราคา 275,000 บาท โรงเรียนได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา 3,604,000 บาท สร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 318 ค. จ านวน 1 หลัง ก่อสร้าง
บนที่ดินแห่งใหม่ของโรงเรียน  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2523 โรงเรียนได้ย้ายมาเรียน  ณ  ที่แห่งใหม่เมื่อปี
การศึกษา 2523 ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2522 เป็นต้นมา 

 ปัจจุบันโรงเรียนสิงหพาหุ “ ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” จัดการเรียนตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้นและตอนปลาย  เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
โรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” มีผู้บริหารโรงเรียน 11 คน ได้แก่ 

  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 – 2563 
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   11. ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์   พ.ศ.  2563 –  ปัจจุบัน 
 

2. คติพจน์  ปรัชญำ  สี  สัญลักษณ์ ของโรงเรียน 
  คติพจน์   “นต ถิ ปญ ญา สมา อาภา”   แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 

  ปรัชญำ   เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 

  เอกลักษณ์  โรงเรียนวิถีพุทธ 

  สีประจ ำโรงเรียน  ฟ้า  ชมพู 

  สัญลักษณ์ของโรงเรียน สิงห์คู่ชูคบเพลิง 

 
  ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน ต้นสน 

  ดอกไม้ประจ ำโรงเรียน ดอกชวนชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

 2.1 ข้อมูลนกัเรียน 
  ตำรำงท่ี 1  แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2565 

 

ระดับชั้น จ ำนวน รวม 

ชำย หญิง 

มัธยมศึกษำปีท่ี 1 33 37 70 

มัธยมศึกษำปีท่ี 2 36 24 60 

มัธยมศึกษำปีท่ี 3 45 23 68 

มัธยมศึกษำปีท่ี 4 13 33 46 

มัธยมศึกษำปีท่ี 5 21 24 45 

มัธยมศึกษำปีท่ี 6 18 23 41 

รวม 166 164 330 

 

ข้อมูล  ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2565 

 

 2.2 ข้อมูลครูและบุคลำกร 

  รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร  ครู และบุคลากร  มีดังนี้ 

1) ผู้บริหาร  ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย    กาศักดิ์ 

2) รองผู้บริหาร  นางกาญจนา    เลิศดี  

3) ครูผู้สอน  จ านวน     18  คน 

4) ครูอัตราจ้าง  จ านวน      3   คน 

5) ธุรการ  จ านวน      1   คน 

6) ลูกจ้างประจ า จ านวน       1  คน 

7) ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน      2  คน 
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 ตำรำงท่ี 1  แสดงข้อมูลข้าราชการครูจ านวนตามสายงาน  เพศ  ระดับการศึกษา  ปีการศึกษา 2565 

ที ่
ฝ่ำย /กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้/งำน 

ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตรี รวม 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชำ
ย 

หญิ
ง 

รว
ม 

1 ผู้บริหาร - - - 1 - 1 - - - 1 - 1 

2 รองผู้บริหาร - - - - 1 1 - - - - 1 1 

3 ภาษาไทย - - - - - - 1 1 2 1 1 2 
4 คณิตศาสตร์ - - - - - - - 2 2 - 2 2 

5 วิทยาศาสตร์ - - - 2 1 3 1 1 2 3 2 5 

6 สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

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

7 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

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

8 ศิลปะ - - - 1 - 1 - 1 1 1 1 2 
9 การงานอาชีพและ 

เทคโนโลยี 
- - - - - - - - - - - - 

10 ภาษาต่างประเทศ - - - - - - - 2 2 - 2 2 

11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - - - 1 1 - 1 1 

รวม - - - 4 3 7 3 9 13 7 13 20 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงข้อมูลข้าราชการครูจ าแนกตามสานงาน  เพศ  วิทยฐานะ  ปีการศึกษา 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่
ฝ่ำย /กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้/งำน 

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 

ชำ
ย 

หญิ
ง 

รว
ม 

1 ผู้บริหาร 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - 1 

2 รองผู้บริหาร - - - - 1 1 - - - - - - - 1 1 

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

4 คณิตศาสตร์ - - - - - - - 2 2 - - - - 2 2 

5 วิทยาศาสตร์ - - - 1 1 2 2 - 2 1 - 1 3 2 5 
6 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

7 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

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

8 ศิลปะ 1 - 1 - 1 1 - - - - - - 1 1 2 

9 การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี 

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

10 ภาษาต่างประเทศ - - - - - - - 1 1 - 1 1 - 2 2 

11 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

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

รวม 2 - 2 1 4 5 3 7 10 2 1 3 7 13 20 
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3.  ข้อมูลชุมชนโดยรวม 

1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชนบท  มีการพ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่โดยมีวัดเป็น

ศูนย์รวมของความศรัทธา  มีประชากรประมาณ 3,690 คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ ชุมชนวัดพระนอน

จักรสีห์ อาชีพหลักของชุมชน คือ การเกษตรและรับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีท าบุญ  วันส าคัญทางศาสนา แห่เทียนเข้าพรรษาประเพณีปารุ

ปะนัง  ลอยกระทง และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เช่น กีฬาพ้ืนบ้าน การละเล่นพ้ืนบ้าน 

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  อาชีพหลักคือ  เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับ

ถือศาสนาพุทธ 

3. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

 โอกาส 

    คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะพระราชกิตติเมธี  เจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  เจ้าคณะจังหวัด

สิงห์บุรี ในฐานะผู้อุปถัมภ์โรงเรียน  โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชานเมืองการคมนาคมสะดวก  ใกล้แหล่งบริการด้าน

เทคโนโลยี สารสนเทศ ใกล้แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งวัฒนธรรม  และสถานประกอบการที่หลากหลาย  

สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างหลากหลาย 

 อุปสรรค 

     มีการแผ่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน และครอบครัวนักเรียนมีปัญหาไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดามารดา 

ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
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ส่วนที ่

2 

การวิเคราะหป์ัจจัย

ภายในและภายนอก 



 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. สภาพแวดล้อมดี 

2. สถานศึกษามีนโยบายให้ทุกคนมีส่วนร่วม 

3. มีครูสอนตรงวิชาเอก 

4. ครูมีความรักความสามัคคี ผูกพันในวิชาชีพ 

5. ครูมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 

6. สถานศึกษามีแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน  ง่ายต่อการปฏิบัติ 

7. องค์กรขนาดเล็กง่ายต่อการปฏิบัติ 

8. บุคลากรทุ่มเท  รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน 

9. เทคโนโลยีลดภาระครู 

10. มีเทคโนโลยีประกอบการสอน 

11. มีแผนการใช้เงิน 

12. คอมพิวเตอร์เพียงพอ 

13. เบิกจ่ายคล่องตัว 

14. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 

15. บุคลากรได้รับการพัฒนาอบรม เทคนิคใหม่มาสอน 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. นักเรียนบางส่วนมาเรียนสาย  ขาดเรียน  ไม่เข้าเรียน 

2. ครูบางกลุ่มสาระฯไม่สมดุลกับภาระงาน 

3. ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องประจำ 

4. ขาดการบำรุงรักษา 

5. บุคคลต้องทำหน้าที่พิเศษอ่ืน ๆ ทำให้สอนได้ไม่เต็มที่ 

6. กิจกรรมภายนอกมากเกินไป 

7. การบริการด้านสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ 

8. ผลสัมฤทธิ์นักเรียนต่ำ 

9. ขวัญกำลังใจต่อบุคลากร 

10. ไม่มีรถโรงเรียนใช้ในกิจการนักเรียน 

11. ขาดห้องเก็บสื่อ 

12. การปฏิบัติตามระเบียบของนักเรียนไม่บรรลุ 

13. โครงการไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

14. สื่อการสอนเริ่มเก่า 
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15. ขาดคณะกรรมการตรวจสอบการใช้เงินอย่างคุ้มค่า 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

      โอกาส (Opportunities) 

1. ที่ตั้งของโรงเรียนใกล้เมืองสิงห์บุรี 

2. ใกล้วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร 

3. ทุนสนับสนุนจากวัด 

4. แหล่งประเพณี 

5. มีตลาดต้องชม (นักเรียนขายของ) 

6. นักเรียนทำงานนอกเวลา 

7. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      อุปสรรค (Threats) 

1. เทคโนโลยีสื่อโซเซียลมากนักเรียนไม่สนใจเรียน 

2. นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย 

3. นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับพ่อ แม่ 

4. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อย  ยากจน  ใช้แรงงาน ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน 

5. อุบัติเหตุหน้าโรงเรียน 
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ส่วนที ่

3 

ทิศทางของสถานศึกษา 



 

ส่วนที่ 3 ทิศทำงของสถำนศึกษำ 

 โรงเรียนก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ในกำรพัฒนำดงันี้ 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม   

น าความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล  ด้วยการ

บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

  พันธกิจ 

1. จัดการเรียนรู้  ใฝ่ผู้เรียน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และ

จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 

3. เพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนและครูในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้

ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล โดย

ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

  เป้ำประสงค์ 

1. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณภาพท้ังด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้  

ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 

ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข  และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

2. ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีความรู้ ความสามารถ  

 ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีทักษะ ใช้เทคโนโลยี   

     สารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาตน และพัฒนางาน และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มี 

 ภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษา 

4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี องค์กรมีความเข้มแข็ง มีวัฒนธรรมการ 

 ปฏิบัติงานที่สร้างสรรค์ ร่วมรับผิดชอบ และบรรยากาศการท างานแบบกัลยาณมิตร 

5. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับศักยภาพ/ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน มี 

 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ 

                เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งในและนอกโรงเรียน 

6. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมีระบบดูแล 

 ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งครบวงจร 
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7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมและบริการที่เอ้ือต่อ 

 การเรียนรู้ ของผู้เรียน และส่งเสริมคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

8. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศและมีทรัพยากรทางการบริหารที่เพียงพอเหมาะสม และ 

 ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  เปิดประสิทธิผล มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มี 

 ประสิทธิภาพทั้งในด้านบุคคล/ผู้เชี่ยวชาญ  ชุมชน/ท้องถิ่นสถานประกอบการ  สถาบันการศึกษา และ 

 องค์กรต่าง ๆ  

9. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ 

 ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เป็นที่ยอมรับ ศรัทธาเชื่อถือ     

      ของ  นักเรียนผู้ปกครองชุมชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทั่วไป 

  ยุทธศำสตร์ 

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ สิงห์บุรี  อ่ำงทอง 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. เพ่ิมโอกาสเข้าถึง บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงคลอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส

ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์พัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  
กลยุทธ์หลักที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดี    
         ต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์หลักที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามความถนัด ความ 

สนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
กลยุทธ์หลักที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ 

สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
กลยุทธ์หลักที่ 5  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

กลยุทธ์พัฒนาการศึกษาโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”(2566-2570) 
กลยุทธ์หลักที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดี    
         ต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์หลักที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามความถนัด ความ 

สนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
กลยุทธ์หลักที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ 

สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 



 

โครงสร้ำงกำรบริหำร โรงเรียนสิงหพำหุ “ประสำนมิตรอุปถัมภ์” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงบประมาณ 

1. งานส านักงานของกลุ่ม  

2. งานพัฒนาหลักสูตรและการ 
   จัดการเรียนการสอน 

3. งานพัฒนากระบวนการ    

    เรียนรู ้

4. งานรับนักเรียนทะเบียน 

   นักเรียน และจัดท าส ามะโน 

   นักเรียน 

5. งานวัดผลประเมินผลและ 

   เทียบโอนผลการเรียนรู้ 

6. งานทะเบียนวัดผล 

7. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

8. งานนิเทศการศึกษา 

9. งานแนะแนว 

10. งานพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 

11. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

  และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

12. งานวิจัยเพื่อพัฒนา 

     คุณภาพการศึกษา 

13. งานสารสนเทศกลุ่มบริหาร

วิชาการ 

14. งานโรงเรียนในฝัน 

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

และโรงเรียนประชารัฐ 

 

1. งานส านักงานของกลุ่ม 

2. งานระเบียบวินัยนักเรียน

และแก้ไขพฤติกรรม 

3. งานคณะสี 

4. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

5. งานสถานศึกษา (ป้องกัน

สารเสพติดและเอดส์) 

6. งานส่งเสริมคุณธรรม

นักเรียนและโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. 

7. งานกิจกรรมนักเรียน 

8. งานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

9. งานเครือข่ายผู้ปกครอง

นักเรียน 

10. งานโรงเรียนวิถีพุทธ 

12. งาน To Be Number 

One 

1. งานส านักงานของกลุ่ม 

2. งานอาคารสถานที่ และ

สภาพแวดล้อม 

3. งานสารสนเทศและ   

  จัดท าส ามะโนผู้เรียน 

4. งานส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยในโรงเรียน 

5. งานประชาสัมพันธ์ 

6. งานสาธารณูปโภค 

7. งานสวัสดิการร้านค้า 

8. งานโสตทัศนศึกษา 

9. งานโภชนาการและงาน

คุ้มครองผู้บริโภค 

10. งานปฏิคมและ

นันทนาการ 

11. งานประกันอุบัติเหตุ 

12. งานสมาคมศิษย์เก่า 

13. งานชุมชนสัมพันธ์ 

14. งานสถานศึกษา

พอเพียง 

15. งานลูกจ้างประจ าและ

ลูกจ้างชั่วคราว 

 

 

1. งานส านักงานของกลุ่ม 

2. งานแผนงานและ

งบประมาณ 

3. งานการเงินและบัญชี 

4. งานบริหารพัสดุและ 

    สินทรัพย์ 

5. งานบุคลากร 

6. งานจัดระบบควบคุม

ภายใน 

7. งานปัจจัยพื้นฐานและ

กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

8. งานโรงเรียนสุจริต 

 

สมาคมผู้ปกครอง  ครู และ 

สมาคมศิษย์เก่า 
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สว่นที ่

4 

รายละเอียดแผนงานโครงการ 



 

ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2566 
 

ที ่          รายการงบประมาณ ค่าการจัดการ
เรียนการสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

อ่ืนๆ 

1 เงินคงเหลือปีงบประมาณ 2565 
 

198,681 434,359.44 269,693 
(รายได้) 
291,107 

(ระดมทรัพย์) 
50,752 

(สวัสดิการน้ำ) 
 

- 

2 ประมาณรายรับ 
เงินเรียนฟรี 15 ปี  
ปีงบประมาณ 2566 
ภาคเรียนที่ 2/2565 (330 คน) 
    - ม.ต้น 198 คน   
    - ม.ปลาย 132 คน  
ภาคเรียนที่ 2/2565 (336 คน) 
    - ม.ต้น 200 คน  
    - ม.ปลาย 136 คน  

1,205,700 302,420 113,000
(ทุนการศึกษา) 

42,900  
(ประกันอุบัติเหตุ) 

25,000 (อบต.) 
4,000 (กยศ.) 

49,598 (depa) 
 

รวมเงินรับจัดสรรปีงบประมาณ 2566 1,404,381 736,779.44 767,452 78,598 
หมายเหตุ   - ค่าการจัดการเรียนการสอน  ม.ต้น 1,750 บาท/คน  ม.ปลาย 1,900 บาท/คน 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ม.ต้น 440 บาท/คน  ม.ปลาย 475 บาท/คน 
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ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 
 

ที ่          รายการงบประมาณ 
 

ค่าการจัดการ
เรียนการสอน 

ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

อ่ืนๆ 

1 รายจ่ายประจำปี 994,084    
 1.1 ค่าสาธารณูปโภค 487,084    
 1.2 ค่าจ้างบุคลากร 507,000    
2. รายจ่ายแบ่งตามฝ่ายบริหารงาน 400,495    
 2.1 งานวิชาการ  (37%) 149,003 319,945 58,752 74,598 
 2.2 งานงบประมาณ/บุคคล  (11%) 42,203   2,050 
 2.3 งานกิจการนักเรียน (12%) 48,009 416,691 11,000  
 2.4 งานบริหารทั่วไป (28%) 111,280  445,700  
 2.5 งบสำรอง (12%) 50,000    

รวมรายจ่ายปีงบประมาณ 2566 1,394,579 736,636 515,452 76,648 
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สรุปรายละเอียดประมาณการจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ (อบต/
กยศ/depa) 

รวมท้ังสิ้น หมายเหตุ 

1. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน         98,188   

  กิจกรรมที่ 1 จัดซื้ออุปกรณ์ฯคณติศาสตร์ 3,902       

  กิจกรรมที่ 2 จัดซื้ออุปกรณ์ฯวิทยาศาสตร์ 9,780       

  กิจกรรมที่ 3 จัดซื้ออุปกรณ์ฯภาษาไทย 3,477       

  กิจกรรมที่ 4 จัดซื้ออุปกรณ์ฯต่างประเทศ 12,275       

   กิจกรรมที่ 5 จัดซื้ออุปกรณ์ฯสังคมศึกษา 6,505       

  กิจกรรมที่ 6 จัดซื้ออุปกรณ์ฯสุขศกึษา 18,463       

  กิจกรรมที่ 7 จัดซื้ออุปกรณ์ฯศิลปะ 35,948       

  กิจกรรมที่ 8 จัดซื้ออุปกรณ์ฯการงานอาชีพ 5,000       

  กิจกรรมที่ 9 จัดซื้ออุปกรณ์ฯแนะแนว 2,900       

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน         0   

  กิจกรรมที่ 1 พัฒนานักเรียนหลักสูตรพเิศษ         

  กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการเรียนสตรมีศึกษา           

3. โครงการเด็กดีศรสีิงหะ         37,185   

  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมหน้าเสาธงฯ 225       

  กิจกรรมที่ 2 ภูมิใจท้องถิ่น/ความเป็นไทย   5,500 11,000   

  กิจกรรมที่ 3 สภานักเรยีน   4040     

4. โครงการเรียนการสอนเน้นผู้เรยีนเป็นสำคญั         175,626   

  กิจกรรมที่ 1 การแสดงผลงานทางวิชาการ   14,000 7,500   

  กิจกรรมที่ 2 บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 1,230       

  กิจกรรมที่ 3 สัปดาห์วิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ   2,305     

  กิจกรรมที่ 4 English on Tour   18,600     

  กิจกรรมที่ 5 English Today   1,320     

  
กิจกรรมที่ 6 การแข่งขันและการแสดง
ภายใน/ภายนอก 

  40,000     

  กิจกรรมที่ 7 คาราวานวิทย์กับ อพวช.   9,300     

  กิจกรรมที่ 8 ห้องเรียนอาชีพ (CLC)     16,000   

  กิจกรรมที่ 9  การยอมรับและอยู่รว่มกันฯ   8,451     

  กิจกรรมที่ 10 การทดสอบวัดระดบัชาติ   10,000     

  กิจกรรมที่ 11 การแข่งขันศิลปะทางคณิต   6,920     

  กิจกรรมที่ 12 การแสดงความสามารถกีฬา   20,000     

  กิจกรรมที่ 13  กีฬาส ี   20,000     
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ (อบต/
กยศ/depa) 

รวมท้ังสิ้น หมายเหตุ 

5. โครงการจัดซื้อวัสดสุำนักงานบริหารโรงเรยีน         69,627   

  กิจกรรมที่ 1 งานวิชาการ 37,873       

  กิจกรรมที่ 2 งานงบประมาณ 15,203       

  กิจกรรมที่ 3 งานกิจการนักเรียน 9,261       

  กิจกรรมที่ 4 งานท่ัวไป 7,290       

6. โครงการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 487,084       607,084   

7. โครงการจัดซื้อและบำรุงรักษาครุภณัฑ ์     112,800   112,800   

8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 85,000   290,000   375,000   

9. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 27,000       27,000   

10. โครงการจ้างบุคลากร ฯ 507,000       567,000   

11. โครงการบริการด้วยหัวใจ 13,500       13,500   

12. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนร.         10,910   

  กิจกรรมที่ 1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6,640 - -   

  
กิจกรรมที่ 2 ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจน/ยากจนพิเศษ 

2,220       

  กิจกรรมที่ 3 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา       2,050 

13. โครงการสวสัดิภาพนักเรียน 5,490   42,900   48,390   

14. โครงการโรงเรียนประชารัฐ         0   

15. โครงการโรงเรียนสุจรติ   5,000     5,000   

16. โครงการสถานศึกษาพอเพียง         51,650   

  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมครู นกัเรียน   15,000     

  กิจกรรมที่ 2 ห้องศูนย์จัดทำแหล่งเรียนรู ้ 6,650       

  กิจกรรมที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู ้   30,000     

17. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล         0   

18. โครงการสถานศึกษาสีขาว         2,498   

  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันเอดส์โลก     500     

  กิจกรรมที่ 2  ห้องเรียนสีขาว 998       

  กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันงดสูบบหุรี่โลก   500     

  กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมต่อตา้นยาเสพติด   500     

19. โครงการโรงเรียนวิธีพุทธ         113,134   

  กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมอตัลักษณ์วิถีพุทธ  8,000 18,200     

  กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติธรรมคร+ูผบ.        15,934       

  กิจกรรมที่ 3 ค่ายคณุธรรมนักเรียน ม.1-6   71,000     

20. โครงการโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. 4,731       4,731   

21. โครงการโรงเรียนคณุภาพประจำตำบล   1,000     1,000   
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

อื่นๆ (อบต/
กยศ/depa) 

รวมท้ังสิ้น หมายเหตุ 

22. โครงการโคกหนองนา     5,000 5,000 10,000   

23. โครงการ TO BE NUMBER ONE   10,000   10,000 20,000   

24. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ   5,000   5,000 10,000   

25. โครงการภาษาอังกฤษ   5,000   5,000 10,000   

26. โครงการช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน 50,000       50,000   

27. โครงการพัฒนาการสอน Coding ฯ         15,000   

  กิจกรรมที่ 1 อบรมขยายผล   10,000     

  กิจกรรมที่ 2 ซื้อวัสดุในการจัดอบรม 5,000       

28. โครงการค่ายลูกเสือ/เนตรนารี   167,000     167,000   

29. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   120,000     120,000   

30. โครงการค่ายวิทยาศาสตร ์   117,500     119,500   

31. โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21     30252 49,598 79,850   

รวมเป็นเงินท้ังสื้น 1,394,579 736,636 515,452 76,648 2,921,673 5,644,988 
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แบบสรุปกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2566 

โรงเรียนสิงหพำหุ “ประสำนมิตรอุปถัมภ์”  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี 

 

ที ่
 

รำยกำร/ชื่องำน/โครงกำร 

งบท่ีได้รับกำรจัดสรร 
รวมท้ังสิ้น หมำยเหตุ งบอุดหนุน 

รายหัวฯ 
งบอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ป ี
รำยได้ฯ อื่นๆ 

1. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน     98,188  
 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน    

                    กลุม่สาระคณิตศาสตร์ 
3902 

 
- - -   

 กิจกรรมที่ 2 จดัซื้ออุปกรณ์การเรยีนการสอน 

               กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ 
9,780      

 กิจกรรมที่ 3 จดัซื้ออุปกรณ์การเรยีนการสอน 

               กลุ่มสาระภาษาไทย 

3,477      

 กิจกรรมที่ 4 จดัซื้ออุปกรณ์การเรยีนการสอน 

                กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

12,275      

  กิจกรรมที่ 5 จัดซื้ออุปกรณ์การเรยีนการสอน 

                กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
6,505      

 กิจกรรมที่ 6 จดัซื้ออุปกรณ์การเรยีนการสอน 

                กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
18,463      

 กิจกรรมที่ 7 จัดซื้ออุปกรณ์การเรยีนการสอน 

                กลุ่มสาระศลิปะ 
35,948      

 กิจกรรมที่ 8 จัดซื้ออุปกรณ์การเรยีนการสอน 

               กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
5,000      

 กิจกรรมที่ 9 จดัซื้ออุปกรณ์การเรยีนการสอน 

               กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรยีน 
2,900      

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     0  
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนานักเรียนหลักสตูรพิเศษ       
 กิจกรรมที่ 2 พัฒนำกำรเรียนด้วยสตรีมศึกษำ   

               (STEAM Education) 
      

3. โครงการเด็กดศีรีสิงหะ     37,185  
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมหนา้เสาธงอย่างสร้างสรรค ์ 225      
 กิจกรรมที่ 2 ภูมิใจท้องถิ่นและความเป็นไทย  5,500 11,000    
 กิจกรรมที่ 3 สภานักเรยีน  4,040     
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ที ่
 

รำยกำร/ชื่องำน/โครงกำร 

งบท่ีได้รับกำรจัดสรร 

รวมท้ังสิ้น หมำยเหตุ งบอุดหนุน 
รายหัวฯ 

งบอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 

ปี 
รำยได้ฯ อื่นๆ 

4. โครงการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

    
175,626 

 

 กิจกรรมที่ 1 การแสดงผลงานทางวิชาการ 

                   OPEN HOUSE 

 14,000 7,500 -   

 กิจกรรมที่ 2 บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,230      
 กิจกรรมที่ 3 สปัดาห์วิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ  2,305     
 กิจกรรมที่ 4 English on Tou  18,600     
 กิจกรรมที่ 5 English Today  1,320     
 กิจกรรมที่ 6 การแข่งขันและการแสดง 

                ความสามารถภายในและนอก 
 40,000     

 กิจกรรมที่ 7 คาราวานวิทย์กับ อพวช.  9,300     
 กิจกรรมที่ 8 ห้องเรียนอาชีพ(CLC)  16,000     
 กิจกรรมที่ 9  การยอมรับและอยู่รว่มกันบน  

                    ความแตกต่างและหลากหลาย 
 8,451     

 กิจกรรมที่ 10 การทดสอบวัดระดบัชาติ  10,000     
 กิจกรรมที่ 11 การแข่งขันศิลปะทางคณิตศาสตร ์  6,920     
 กิจกรรมที่ 12 การแสดงความสามารถนักกีฬา  20,000     
 กิจกรรมที่ 13  กีฬาส ี  20,000     

5. โครงการจดัซื้อวัสดุส านักงานบรหิารโรงเรียน     69,627  
 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดสุ านักงานวิชาการ 37,873      
 กิจกรรมที่ 2 จดัซื้อวัสดสุ านักงานงบประมาณ 

                    และบุคคล 
15,203      

 กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุส านักงานกิจการ 

                    นักเรียน 
9,261      

 กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุส านักงานท่ัวไป 7,290      
6. โครงการควบคุมก ากับดูแลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 607,084    607,084  

7. โครงการจัดซื้อและบ ารุงรักษาครุภณัฑ์โรงเรียน   112,800  112,800  
8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 85,000   290,000 375,000  

9. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 27,000    27,000  
10. โครงการจ้างบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดั 

      การศึกษา 
567,000    567,000  

11. โครงการบริการด้วยหัวใจ (Service Mind) 13,500    13,500  
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ที ่
 

รำยกำร/ชื่องำน/โครงกำร 

งบท่ีได้รับกำรจัดสรร 

รวมท้ังสิ้น หมำยเหตุ งบอุดหนุน 
รายหัวฯ 

งบอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 

ปี 
รำยได้ฯ 

อื่นๆ 
 

12. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     8,860  
 กิจกรรมที่ 1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6,640 - - -   

 
กิจกรรมที่ 2 ปัจจยัพื้นฐานนักเรยีนยากจน/  

                ยากจนพิเศษ 

2,220      

 กิจกรรมที่ 3 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)     2,050  
 กิจกรรมที่ 1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  - - -   

13. โครงการสวสัดิภาพนักเรียน (Student Care)     48,390  
 กิจกรรมที่ 1 งานอนามัยโรงเรียน 5,490      
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอุบัติเหตุอุ่นใจวัยรุ่น    42,900   

14. โครงการโรงเรียนประชารัฐ     0  
15. โครงการโรงเรียนสุจรติ  5,000   5,000  
16. โครงการสถานศึกษาพอเพียง     51,650  

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมครู นกัเรียนแกนน า  15,000     
 กิจกรรมที่ 2 ห้องศูนย์และจดัท าแหล่งเรียนรู ้ 6,650      

 
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาแหล่งเรยีนรู้  ระบุ ม.  

                   นักเรยีน แกนน าคละห้อง 

 30,000     

17. โครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล     0  
18. โครงการสถานศึกษาสีขาว     2,498  

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันเอดสโ์ลก    500     
 กิจกรรมที่ 2  ห้องเรียนสีขาว 998      
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  500     
 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อตา้นยาเสพติด  500     

19. โครงการโรงเรยีนวิธีพุทธ     113,134  

 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสรมิอัตลักษณ์วิถีพุทธ 29  

                   ประการ 

8,000 18,200     

 
กิจกรรมที่ 2  อบรมปฏบิัติธรรมผูบ้ริหาร ครู        

                     และบุคลากรทางการศึกษา 

15,934      

 
กิจกรรมที่ 3 ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น       

                    มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

 71,000     

20. โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ.     4,731  
 กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนคณุธรรม มลูนิธิยุวพัฒน์ฯ 4,731      

21. โครงการโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล  1,000   1,000  
22. โครงการโคกหนองนา  5,000  5,000 10,000  

23. โครงการ TO BE NUMBER ONE  10,000  10,000 20,000  
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ที ่
 

รำยกำร/ชื่องำน/โครงกำร 

งบท่ีได้รับกำรจัดสรร 

รวมท้ังสิ้น หมำยเหตุ งบอุดหนุน 
รายหัวฯ 

งบอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 

ปี 
รำยได้ฯ 

อื่นๆ 
 

24. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
      (Zero Waste School) 

 5,000  5,000 10,000  

25. โครงการ English  5,000 - 5,000 10,000  

26. โครงการช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน 50,000    50,000  
27. โครงการพัฒนาการสอน Coding เพื่อขับเคลื่อน  
     ศูนย์นวัตกรรมการ   

    15,000  

 กิจกรรมที่ 1 อบรมขยายผล  10,000     
 กิจกรรมที่ 2 ซื้อวัสดุในการจดัอบรม 5,000      

28. โครงการค่ายลูกเสือ/เนตรนาร ี  167,000   167,000  
29. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานท่ี  120,000   120,000  

30. ค่ายวิทยาศาสตร ์  119,500   119,500  
31. โครงการโครงการพัฒนาผู้เรยีนด้านทักษะใน   

      ศตวรรษที่ 21 

30,252   49,598 79,850  
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ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน  กลยุทธ์หลักที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นใน   

ศตวรรษท่ี 21 ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ระดับชาติ  

สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง  กลยุทธ์หลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลุ่มบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุมนพัสร์  ป้องกัน 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ   98,250  บาท 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน  ในยุคของการเปลี่ยนแปลง ปีการศึกษา 2563-2564 และการเจอภาวะ
โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019  โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ได้จัดทำโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
การพัฒนาผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกระดับชั้น และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้
สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามโครงการ
ต่างๆ เช่น สะเต็มศึกษา  เพื่อส่งเสริมการเรียนแบบมีส่วนร่วมและให้นักเรียนได้ลงมือมือปฏิบัติ  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่
ขาดหายของนักเรียนอย่างเสมอภาค  โดยให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคณะกรรมการนิเทศรับผิดชอบในการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน ตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ดำเนินงานโครงการภายใต้การบริหารงานของกลุ่มบริหารวิชาการ  วางแผนงานร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นตามค่าเป้าหมายงานประกันคุณภาพการศึกษา  และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ  กลุ่มบริหารวิชาการดูแลเรื่องวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณร่วมกัน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.2. เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงบรรลุตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เกินร้อยละ 70   
2) 8 กลุ่มสาระการเรียน  มีสื่อการสอนทุกกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100 
3) 8 กลุ่มสาระการเรียน นวัตกรรมการสอนที่เป็นเลิศคิดเป็นร้อยละ 100 
3.2 ด้านคุณภาพ 
1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงตามค่าเป้าหมาย  มีสมรรถนะที่สำคัญ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เกิดจากการ
จัดการเรียนการสอน ของครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2)  ครู 8 กลุ่มสาระการเรียน มีสื่อการสอนจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน 
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4. รายละเอียดการดำเนินการ 
4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
กลุม่สาระคณิตศาสตร์ 

3,902 
  

 

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

9,780 
  

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
กลุ่มสาระภาษาไทย 

3,477   

กิจกรรมที่ 4 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

12,275   

กิจกรรมที่ 5 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา 

6,505   

กิจกรรมที่ 6 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
กลุ่มสาระสุขศึกษา และพละศึกษา 

18,463   

กิจกรรมที่ 7 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
กลุ่มสาระศิลปะ 

35,948   

กิจกรรมที่ 8 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

5,000   

กิจกรรมที่ 9 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

2,900   

รวมทั้งสิ้น 98,250   98,250 
 
4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) 

  (-ไม่มี-) 
หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ แตต่้องไม่เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
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5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
 

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการ
สอนกลุม่สาระคณิตศาสตร์ 

3,902 - - - 3,902 

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการ
สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9,780    9,780 

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการ
สอนกลุ่มสาระภาษาไทย 

3,477    3,477 

กิจกรรมที่ 4 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการ
สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

12,275    12,275 

กิจกรรมที่ 5 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการ
สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

6,505    6,505 

กิจกรรมที่ 6 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการ
สอนกลุ่มสาระสุขศึกษา และพละศึกษา 

18,463    18,463 

กิจกรรมที่ 7 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการ
สอนกลุ่มสาระศิลปะ 

35,948    35,948 

กิจกรรมที่ 8 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ 

5,000    5,000 

กิจกรรมที่ 9 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2,900    2,900 

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) 
- - - - - - 

รวม 98,250 - - - 98,250 
 
7. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Inputs) 
1) เพ่ือให้มีวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการ

เรียนการสอน 

1) ประเมินผลการจัดกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ด้วยการนิเทศติดตาม 
และปรับปรุงผลการดำเนินงาน
ระหว่างปฏิบัติงานด้วยการทำ AAR 

1) แบบประเมินโครงการ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  สูงกว่าค่าเป้าหมายของ
โรงเรียน 
 2)  การจัดการเรียนการสอน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  มีความหลากหลาย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
1) ประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ 
2) ประเมินความพึงพอใจในการ
ดำเนินกิจกรรม 
3) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่าย
บริหาร 

 
1) แบบประเมินความพึง

พอใจในการปฏิบัติงาน 
2) แบบประเมินความพึง

พอใจของผู้รับบริการ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  สามารถทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
สูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน  
 2)  ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ  มีสื่อการจดการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการครบทุกระดับชั้น
และทุกวิชา 
 

 
ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวสุมนพัสร์  ป้องกัน) 
ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวสุมนพัสร์  ป้องกัน) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
  ลงชื่อ..... ...........................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2566) 
 

กิจกรรมที่  1 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคา 

ต่อหน่วย 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
1 กระดาษA4 20 รีม 98 1960 
2 ใบมีดคัตเตอร์ 3 ชุด 30 90 
3 กระดาษปกสี A4 3 รีม 120 360 
4 กรรไกร 3 อัน 35 105 
5 ฟลิปชาร์ท 40 แผ่น 10 400 
6 ปากกาไวท์บอร์ด 1 กล่อง 198 198 
7 แฟ้มเอกสาร 3 แฟ้ม 98 294 
8 ไส้แฟ้ม 3 แพ็ค 99 297 

รวม  3,902 

 
กิจกรรมที่ 2  จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ที ่ รายการย่อย จำนวน 
(ระบุหน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 50 รีม 98 4,900 
2 ปากกาไวบอร์ด  1 โหล 250 250 
3 สารเคมี (ใช้ในการทดลอง) 1 ชุด 2,000 2,000 
4 อุปกรณ์ (ใช้ในการทดลอง) 1 ชุด 2,000 2,000 
5 สายวัดระยะ 150 เมตร 1 อัน 200 200 
6 กระดาษ ต.2ก 4 รีม 45 180 

รวม  9,780 
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กิจกรรมที่ 3 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย  
 

ที ่ รายการย่อย จำนวน 
(ระบุหน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษ 20 รีม 98 1,960 
2 ปากกาสีเมจิก 24 สี 2 ชุด 136 272 
3 ปากกาเขียนไวท์บอร์ด 1 กล่อง 250 250 
4 มีดคัตเตอร์ 3 อัน 16 48 
5 หมึกเติม Canon สีดำ 1 ขวด 350 350 
6 กรรไกร 9 นิ้ว 4 อัน 59 236 
7 สีไม้ (คอลลีน 24 สี) 2 กล่อง 110 220 
8 เทปใส 2 ม้วน 33 66 
9 กาว 2 หน้าแบบบาง 3 ม้วน 25 75 

รวม  3,477 
 
กิจกรรมที ่4 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ รายการย่อย จำนวน 
(ระบุหน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 หมึกเติมปริ้นเตอร์ 1 ชุด 1,440 1,440 
2 กระดาษ A4  30 รีม 98 2,940 
3 แผ่นเคลือบใส 4 แพ็ค 350 1,400 
4 กระดาษบรุ๊ฟ 50 แผ่น 5 250 
5 กระดาษปก A4 (210 แกรม) 6 แพ็ค 100 600 
6 กรรไกร 12 อัน 45 540 
7 สีไม้ 24 สี 12 กล่อง 100 1,200 
8 ปากกาไวท์บอร์ด pilot 36 ด้าม 25 900 
9 กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้าแบบอ่อน 10 แผ่น 7 70 
10 กระดาษสติ๊กเกอร์ใส ขนาด A4 3 แพ็ค 130 390 
11 ปากกาเมจิ ตราม้า 12 สี 12 แพ็ค 80 960 
12 กระดาษสติ๊กเกอร์ขาว A4 3 แพ็ค 135 405 
13 กาวแท่ง ตราช้าง 12 อัน 40 480 
14 เทปกาว 2 หน้าแบบบาง 5 ม้วน 20 100 
15 เทปกาว 2 หน้า แบบหนา 3 ม้วน 200 600 

รวม  12,275 
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กิจกรรมที ่5  จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
 

 
กิจกรรมที่ 6  จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา และพละศึกษา 
ลำดับที่ รายการย่อย ราคา  

(ระบุหน่วย) 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จำนวนเงิน 

1 ลูกบาสเกตบอล  10 640 6,400 
2 แฟลซไดฟ์ 1 ชิ้น 250 250 
3 ลำโพงช่วยสอน Sound Milan 15 นิ้ว 1 เครื่อง 7,000 7,000 
4 กระดาษ A4 10 รีม 98 1,960 
5 ปากกาเคมี 1 กล่อง 250 250 
6 ลูกเทเบิลเทนนิส 5 หลอด 69 345 
7 ลูกแบดมินตัน 2 หลอด 169 338 
8 ไม้แบดมินตัน 12 อัน 160 1,920 

รวม 18,463 
 

ที ่ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70g 20 ห่อ 98 1960 
2 คลิปหนีบดำเบอร์ 109 3 กล่อง 60 180 
3 กระดาษการ์ดสี A4 คละสี 110g 1 ห่อ 125 125 
4 กระดาษปอนด์ A4  70g 1 ห่อ 75 75 
5 กระดาษ กาวย่น 2 นิ้ว 3 ม้วน 35 105 
6 กระดาษฟลิปชาร์ท 100 แผ่น 5 500 
7 กระดาษโปสเตอร์สี สองหน้า(คละสี) 24 แผ่น 8 192 
8 สติกเกอร์ใส เอ4 2 ห่อ 175 350 
9 หมึกเติมเครื่องปริ้น  4 สี 280 1,120 
11 ปากกาเมจิกไพลอต (คละสี) 30 8  240 
12 หมึกเติมไวท์บอร์ด 4  ขวด 65 260 
13 ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 65*60 ซม. 6 แผ่น 35 210 
14 สีไม ้12 สี 6  กล่อง 45 270 
15 แผ่นยางหนา 1 มิล  (คละสี) 12 แผ่น 24 288 
16 ปากกาไวท์บอร์ด (คละสี) 10 ด้าม 20 200 
17 กรรไกร  ขนาด 10 นิ้ว 5 อัน 75 375 
18 กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ 1 กระปุก 55 55 
 รวมเป็นเงิน 6,505 
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กิจกรรมที่ 7  จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ 
 

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จำนวนเงิน 

(สาระดนตรีสากล) 
1 คาโป้ 10 120 1,200 
2 ลิ้น Clarinet 1 กล่อง 2,250 2,250 
3 ลิ้น Auto saxophone 1 กล่อง 2,750 2,750 
4 น้ำมัน slide oil 5 ชวด 110 550 
5 น้ำมัน Valve oil 5 ขวด 110 550 
6 เม้าท์ Clarinet 2 อัน 1,200 2,400 
7 เม้าท์ Auto saxophone 2 อัน 1,500 3,000 
8 เม้าท์ Tenor saxophone 2 อัน 1,700 3,400 
9 ซ่อมกีต้าร์ 1 5,000 5,000 
10 แฟ้มโน๊ต 15 เล่ม 110 1,650 

(สาระทัศนศิลป์) 
1 กระดาษโรเนียวขาว A4 80g. No.K36 1 ห่อ 115 115 
2 กระดาษโรเนียวสีน้ำตาล A4 No.A90 1 ห่อ 57 57 
3 กระดาษ 100 ปอนด์ A4 1 ห่อ 375 375 

5 
กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ เนื้อเรียบ 
(แผ่นใหญ่)  

12 18 216 

6 กระดาษวาดเขียน 80 ปอนด์ แผ่นใหญ่ 24 5 120 
7 กระดาษโปสเตอร์แข็งสีหน้าเดียว 12 7 84 
8 ดินสอ EE 24 25 600 
9 ดินสอสี คลอรีน 24 สี 6 120 720 
10 ชุดสีโปสเตอร์ Masterart 4 80 320 
11 สีโปสเตอร์ Sakura  20 38 760 
12 สีน้ำก้อน 12 สี Master Art กล่องพลาสติก  6 60 360 
13 ลูกกลิ้งยาง ST 6” 1 145 145 
14 ชุดพู่กันด้ามแดง เซไก (Seikai) 2 150 300 
15 ชุดพู่กัน ไอ-เพ้นท์ (i-paint) 2 120 240 
16 ปืนกาว SANKO 7065 20W แซนโก้ 7065  1 169 169 
17 กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ TOA 1 60 60 
18 กาวแท่งใส ยาว ( ใช้กับปืนยิงกาว) 1 250 250 
19 มีดคัตเตอร์ เล็ก 9มม. No.S-901 ตราช้าง 12 27 324 

27 



 

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จำนวนเงิน 

20 กรรไกรตัดกระดาษ 7นิ้ว KTV 7 42 294 
21 เทปกระดาษกาวสองหน้าบาง 6mm. 1 13 13 

(สาระดนตรีไทย) 
1 ซ่อมหนังกลองยาว + กระโปรงกลอง 10 700 7,000 
2 ปากกาไวท์บอร์ด ซิกม่าโฟวส์ 4 สี 2 100 200 
3 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด  4 65 260 

รวม 35,948 
 
กิจกรรมที่ 8 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ 

ลำดับ รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 

1 อุปกรณ์ฝึก 1 5,000 5,000 
รวม 5,000 

 
กิจกรรมที ่9 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที ่ รายการย่อย จำนวน 
(ระบุหน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษสี 5 200 1,000 
2 สีเมจิก 5 180 900 
3 ฟิวเจอร์บอร์ด 20 50 1,000 

รวม  2,900 
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โครงการ        :  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองกลยุทธ์   :  โรงเรียน    กลยุทธ์หลักที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นใน 

     ศตวรรษท่ี 21 ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
สนองกลยุทธ์   :  สพม.สิงห์บุรี  อ่างท่อง   กลยุทธ์หลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ          นางกาญจนา  เลิศดี  
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565  ถึง  30  กันยายน 2566 
งบประมาณ   -    บาท 
          
1.  หลักการและเหตุผล  
      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 วรรคสามกำหนดไว้ว่า “การศึกษาทั้งปวงต้อง
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” ประกอบกับ มาตรา ๖๕ กำหนดให้มี ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 22 กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

ดังนั้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถพิเศษ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ตอบสนองการจัดการศึกษาตามความต้องการ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตร
อุปถัมภ์” จึงเปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษข้ึนเพ่ือรองรับนักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถพิเศษ 
2.  วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รองรับการพัฒนากำลังคนและการแข่งขัน ของโลกใน 
              ยุคปัจจุบัน 
 2. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่มีความสนใจและความสามารถพิเศษ 
3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ  
  มีนักเรียนในห้องเรียนหลักสูตรพิเศษ ห้องละ 25 คน ในปีการศึกษา 2566 
          3.2 เชิงคุณภาพ 
                     นักเรียนมีศักยภาพตามความสนใจและความสามารถพิเศษ 
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4.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
 ระยะที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน  2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ  
จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  รวมงบ  

โครงการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ -     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น       

 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   

รายการ/กิจกรรม  
ประเภทเงินงบประมาณ  

รวม  
อุดหนุน  

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

รายได้
สถานศึกษา  

เงินอื่นๆ  

โครงการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ       

รวม        

 
6. สถานที่ดำเนินการ 
       โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.มีนักเรียนเข้ารับการศึกษาตามความสนใจ
และความสามารถพิเศษ ห้องละ 25คน 
2. นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจใน
การเข้าศึกษาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ร้อยละ 
90 
 

การสังเกต  
การประเมินความพึงพอใจ 
การสัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบสัมภาษณ์ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. นักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถพิเศษ มีศักยภาพ สามารถเข้าแข่งขันในระดับต่างๆได้ 
2. โรงเรียนมีความพร้อมรองรับนักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถพิเศษ 
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ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

 
ลงชื่อ....................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางสาวสุมนพัสร์   ป้องกัน) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
  ลงชื่อ................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ว่าที่ร้อยตรี.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 

(ชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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โครงการ      : โครงการเด็กดีศรีสิงหะ 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน  กลยุทธ์หลักที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นใน 

     ศตวรรษท่ี 21 ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง  กลยุทธ์หลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  26,765   บาท 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีขวัญกำลังใจในการเป็นคนดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมากขึ้นเพ่ือ
เป็นการยกย่องนักเรียนที่เป็นผู้มีความประพฤติดี และจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความ
เสียสละ อดทน ก่อประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดี ทำให้ผู้อื่นมีพฤติกรรมที่ดีตามไปด้วยจะทำให้
สังคมเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ นับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่คนดี 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ นักเรียนมีขวัญกำลังใจในการทำความดี 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 นักเรียนเข้าร่วมทุกกิจกรรมในโครงการเด็กดีศรีสิงหะ  
3.2 ด้านคุณภาพ 

1. ครูและนักเรียนเห็นความสำคัญและร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 คุณลักษณะและค่านิยม 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

   
225 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1   225 225 
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กิจกรรมที่ 2 ภูมิใจท้องถิ่นและความเป็นไทย 
- ค่าเช่าชุดการแสดง 
-  ค่าของขวัญและค่าทำบุญ 
- ค่าชุดการแสดงดนตรีไทย 
 

  
4,000 
8,500 

 
 
 

4,000 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2  12,500 4,000 16,500 

กิจกรรมที่ 3 การยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ 
               แตกต่างและหลากหลาย 

- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

   
 

4,040 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3   4,040 4,040 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  12,500 8,265 20,765 

 
4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)   

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 2 ภูมิใจท้องถิ่นและความเป็นไทย 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
- ค่าทำบุญ 

  
 

2,000 

 
4,295 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2  2,000 4,295 6,295 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  2,000 4,000 6,000 

 
หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ แตต่้องไม่เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
กิจกรรมที่ 1 คุณลักษณะและค่านิยม 225     
กิจกรรมที่ 2 ภูมิใจท้องถิ่นและความเป็นไทย  5,500 11,000   
กิจกรรมที่ 3 การยอมรับและอยู่ร่วมกันบน 
               ความแตกต่างและหลากหลาย 
 

 4,040    

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) 
กิจกรรมที่ 2 ภูมิใจท้องถิ่นและความเป็นไทย   6,000   

รวม 225 9540 17,000  26,765 
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7. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียน 
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์มากขึ้น และ
คุณลักษณะท่ีไม่พึงประสงค์น้อยลง 

 การสังเกตการณ์ประเมินผล 
- สรุปแบบสอบถาม 

รายงานผลการดำเนินงาน 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1)  นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ“ประสานมิตรอุปถัมภ์” มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์มากขึ้น และคุณลักษณะไม่พึงประสงค์น้อยลง 
 

 
ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 

             (นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ) 
                   ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ.............. ......................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 
  ลงชื่อ...... ..........................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

              (นางกาญจนา  เลิศดี) 
            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ............. ........................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการสวัสดิภาพนักเรียน (Student Care) 
ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2566) 

 
กิจกรรมที ่1 คุณลักษณะและค่านิยม 

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1 กระดาษปกสี 1 แพ็ค 225 225 
     

รวม 225 
 
กิจกรรมที่ 2 ภูมิใจท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
รายการ ส่งเสริมอนุรักษ์ไทย    

1 ค่าเช่าชุดการแสดง 10 ชุด 400 4,000 
2 ของรางวัล 10 ชุด 150 1,500 

รายการ กิจกรรมวันสำคัญ    
1 ของขวัญ (ปีใหม+่วันเด็ก)  5,000 5,000 
2 ท าบุญ 10 ชุด 200 2,000 

รายการ นาฏสัมพันธ์ (การแสดงร่วมกับชุมชน)    
1 เสื้อการแสดงดนตรีไทย (ผ้าไทย) 20 ชุด 200 4,000 

รวม 16,500 
 
 
กิจกรรมที่ 3 การยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1 เข็มสภานักเรียน 12 220 2,640 
2 ของที่ละลึก ม.3 และ ม.6  1,400 1,400 

รวม 4,040 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการสวัสดิภาพนักเรียน (Student Care) 
ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2566) 

 
กิจกรรมที่ 2 ภูมิใจท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
รายการ กิจกรรมวันสำคัญ    

1 ท าบุญ + เทียนพรรษา (วันเข้าพรรษา) 5 วัด 800 4,000 
2 ท าบุญ  (วันไหว้ครู) 10 ชุด 200 2,000 
     

รวม 6,000 
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โครงการ      : โครงการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน   กลยุทธ์หลักที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน 
         สถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม 

   ทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์หลักที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นใน 

  ศตวรรษท่ี 21 ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการ  
  แข่งขันระดับชาติ 

สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง  กลยุทธ์หลักที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  
พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์หลักที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่ 
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามความถนัด ความสนใจ และ
ได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวดวงพร พ่ึงศรี 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  175,626 บาท 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสําคัญคือการเรียนรู ้ที ่ต้องการให้เกิดขึ ้นกับผู ้เรียนมากที่สุด 

วิธีดําเนินการ คือ ให้เสรีภาพแก่ผู้เรียนในการบรรลุเป็นผู้มีปัญญาด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านประสบการณ์ตรง 
เช่น ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา การเรียนการสอนต้องมีการพัฒนาและกระตุ้นสติปัญญาให้มีความสามารถ ในการใช้
เหตุผล รู้จักคิดวิเคราะห์และใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ สามารถปรับตนให้ประสานกับสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็น
มนุษย์ธรรมชาติและความเจริญทางเทคโนโลยี เป็นการศึกษาที่พัฒนาคนให้มีชีวิตครบ ๔ ด้าน คือ ภาวิตกาย หมายถึง 
กายที่เจริญแล้วหรือพัฒนาแล้ว มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายได้อย่างดีภาวิตศีล หมายถึง มีศีลที่เจริญแล้ว
หรือพัฒนาแล้ว มีพฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนาแล้ว ดํารงอยู่ในวินัยก่อสันติสุข ภาวิตจิต หมายถึง มีจิตใจที่เจริญแล้วหรือ
พัฒนาแล้ว สมบูรณ์ด้วยคุณภาพจิต สมรรถภาพจิตและสุขภาพจิต และภาวิตปัญญา หมายถึง  มีปัญญาที่เจริญแล้ว หรือ
พัฒนาแล้ว มีปัญญาที่เป็นอิสระจากการครอบงําของกิเลส รู้เข้าใจและเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทัน จนมี
ความเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ (สุมน, ๒๕๑๘ : ๑๙ และพระราชวรมุนี, ๒๕๓๑ : ๑๑๖ อ้างถึง ในธํารง, ๒๕๔๒ : ๔๗-๔๘) 

ดังนั้น การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายเป็นภารกิจสำคัญของครูผู้สอนที่จะต้องมีการ
ดำเนินงานเป็นระเบียบแบบแผน ซึ่งเริ่มจากการวางจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานนี้จะต้องคำนึงถึงมาตรฐาน การเรียนรู้
และสอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น ครูและผู้เก่ียวข้องต้องมีความรู ้
ความเข้าใจในกระบวนการจัดการอย่างแท้จริงและชัดเจน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ในด้านการพัฒนาศักยภาพและ
ทัศนคติของนักเรียนด้วยการดำเนินงานจึงต้องได้รับความร่วมมือและการประสานงานอย่างดีจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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กระบวนการเรียนรู้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน โรงเรียนจึงต้องพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน  
2. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตนเองได้

อย่างเต็มความสามารถ  
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ  
     1. โรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายสนองตอบความต้องการของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 85  
     2. ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และมีความสามารถตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 85  
3.2 ด้านคุณภาพ  โรงเรียนมีกระบวนการเรียนสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ  

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
4.1 ระยะที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

รายการที่ 1 แสดงผลงานทางวิชาการ Open House 

- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมและของรางวัล 
- ค่าพาหนะ (ครูที่พา นร มาร่วมงาน) 
- ค่าอาหารเลี้ยงครู + แขกผู้มีเกียรติ 

 

 

 

 

 

7,500 

5,000 

 

9,000 

 

รวมงบประมาณรายการที่ 1 - 12,500 9,000 21,500 

รายการที่ 2 บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

  

 

 

1,230 

 

รวมงบประมาณรายการที่ 2 -  1,230 1230 

รายการที่ 3 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

    -  ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

  

 

 

2,305 

 

รวมงบประมาณรายการที่ 3 -  2,305 2,305 

รายการที่ 4 English Camp/English on Tour 

     -  ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

-  ค่าอาหาร (ไปอยุธยา) 

     -  ค่ารถโดยสาร 

 

- 

 

- 

6,000 

  10,000 

 

2,600 

 

รวมงบประมาณรายการที่ 4 - 16,000 2,600 18,600 

รายการที่ 5 English Today 

- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 

 

  

1,320 
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รวมงบประมาณรายการที่ 5 -  1,320 1,320 

รายการที่ 6 การแข่งขันและการแสดงความสามารถ

ภายในและนอกโรงเรียนและศิลปหัตกรรม 

- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
- ค่าอาหารและค่าเดินทาง 

  

 

10,000 

30,000 

 

 

 

รวมงบประมาณรายการที่ 6 - 40,000  40,000 

รายการที่ 7 คาราวานวิทย์กับ อพวช. 

- ค่าอาหารกลางวัน (80 คน * 60 บาท) 
ค่าเหมารถ 3 คัน 

 

 

 

 

4,800 

4,500 

  

รวมงบประมาณรายการที่ 7 - 9,300 - 9,300 

รายการที่ 8 หอ้งเรียนอาชีพ (CLC) 

- ค่ารถเดินทางในการเรียน (40 สัปดาห์ * 
400 บาท/วัน) 

  

16,000 

  

รวมงบประมาณรายการที่ 8 - 16,000  16,000 

รายการที่ 9 การยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลาย 

- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมการเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน 

- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมสายใยสัมพันธ์ 

ผูกพันน้องพ่ี 

   

 

781 

 

5,310 

2,360 

 

รวมงบประมาณรายการที่ 9 - - 8,451 8,451 

รายการที่ 10 การตรวจสอบและประเมินผลอย่าง

เป็นระบบเพื่อนำผลมาพัฒนาผู้เรียนด้วยการทดสอบ

วัดระดับชาติ 

- สนับสนุนการทดสอบระดับชาติ 

  

 

 

10,000 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายการที่ 10 - 10,000 - 10,000 

รายการที่ 11 การแข่งขันศิลปะทางคณิตศาสตร์ 

- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

   

6,920 

 

รวมงบประมาณรายการที่ 11 - - 6,920 6,920 

รายการที่ 12 แข่งขันสามารถทางนักกีฬาในและนอก 

- ค่าอาหารนักกีฬา 
- ค่าเดินทาง 

  

15000 

5,000 
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รวมงบประมาณรายการที่ 12 - 15,000 - 15,000 

รายการที่ 13 กีฬาสี  20,000   

รวมงบประมาณรายการที่ 13 - 20,000 - 20,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 143,830 31,796 175,626 

 
4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) 

หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ แต่ต้องไม่เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ระยะที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 

รายการ/กิจกรรม 

ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

รายได้

สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

 

ระยะที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 

กิจกรรมที่ 1  

การแสดงผลงานทางวิชาการและ 

Open House 

- 14,000 7,500  21,500 

กิจกรรมที่ 2  

บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1230 - - 
 1230 

กิจกรรมที่ 3 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

- 2,305 - 
 2,305 

กิจกรรมที่ 4 

English Camp/English on Tour 

- 18,600 - 
 18,600 

กิจกรรมที ่5 

English Today 

- 1,320 - 
 1,320 

กิจกรรมที่ 6 

การแข่งขันและการแสดง

ความสามารถภายในและนอก

โรงเรียน 

- 40,000 - 

 40,000 

กิจกรรมที่ 7 

คาราวานวิทย์กับ อพวช. 

- 9,300 - 
 9,300 

กิจกรรมที่ 8 

ห้องเรียนอาชีพ (CLC) 

 - 16,000 
 16,000 
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รายการ/กิจกรรม 

ประเภทเงินงบประมาณ รวม 

อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

รายได้

สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ  

 
 

กิจกรรมที่ 9 

การยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลาย 

- 8,451 - 

 8,451 

กิจกรรมที่ 10 

การทดสอบวัดระดับชาติ 

10,000 - - 
 10,000 

กิจกรรมที่ 11 

การแข่งขันศิลปะทางคณิตศาสตร์ 

- 6,920 - 
 6,920 

กิจกรรมที่ 12 

การแสดงความสามารถนักกีฬา 

- 20,000 - 
 20,000 

กิจกรรมที่ 13 

กีฬาสี 

 20,000  
 20,000 

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) 

- - - - - - 

รวม 27,230 140,896 7,500  175,626 

7. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” (ใน-นอกสถานศึกษา) 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. โรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายสนองตอบความต้องการของ
ผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 85  
2. ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และมีความสามารถ
ตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 85  
3. โรงเรียนมีกระบวนการเรียนสนองตอบ
ความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 85  

 
วัดและประเมินผลขณะปฏิบัติงาน  
1) ประเมินผลระหว่างการจัด
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์  
2) ปรับปรุงผลการดำเนินงาน
ระหว่างปฏิบัติงาน  
วัดและประเมินผลหลังปฏิบัติงาน  
1) ประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์  
2) ประเมินความพึงพอใจในการ
ดำเนินกิจกรรม  
3) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ฝ่ายบริหาร  

 
1) แบบประเมินความพึงพอใจ  
2) แบบประเมินโครงการ  
3) แบบสอบถาม  
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  
2. ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และมีความสามารถตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา  
3. โรงเรียนมีกระบวนการเรียนสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

 
 

ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวดวงพร พ่ึงศรี) 

ตำแหน่ง ครู 

 

ลงชื่อ....................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์) 

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 

 

  ลงชื่อ........ ........................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 

ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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กิจกรรมที่ 1 การแสดงผลงานทางวิชาการ OPEN HOUSE (สุกัญญา เอมพันธุ์) 

ที ่ รายการย่อย 
จำนวน 

(ระบุหน่วย) 
ราคา 

ต่อหน่วย 

จำนวน
เงิน 

(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

1 ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม และของรางวัล 1 9,000 9,000 เรียนฟรี 15 ปี 
2 ค่าพาหนะ (ครูที่พา นร มาร่วมงาน) 15 500 7,500 รายได้ 
3 อาหารเลี้ยงนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม 1 5000 5,000 เรียนฟรี 15 ปี 

รวม 21,500  
 

กิจกรรมที่ 2 บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัศวิน บุญแย้มวงษ์) 

ที ่ รายการย่อย 
จำนวน 

(ระบุหน่วย) 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
1 หมึกเติม Epson L3110 1 1,000 1,000 เรียนฟรี 15 ปี 
2 กระดาษ A4  2 115 230 เรียนฟรี 15 ปี 

รวม 1,230  
 

กิจกรรมที่ 3 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (วิกร ยิ้มย่อง) 

ที ่ รายการย่อย 
จำนวน 

(ระบุหน่วย) 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
1 กระดาษพี กลอสซี่ เปเปอร์ ๑๕๐ แกรม 1 140 140 เรียนฟรี 15 ปี 
2 สติกเกอร์ใสหลังเหลือง A๔ 1 165 165 เรียนฟรี 15 ปี 
3 วัสดุในการจัดกิจกรรม/รางวัล/ป้ายนิเทศ 1 2,000 2,000 เรียนฟรี 15 ปี 

รวม 2,305  
 

กิจกรรมที่ 4 English Camp/English on Tour (ดวงพร พ่ึงศรี) 

ที ่ รายการย่อย 
จำนวน 

(ระบุหน่วย) 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
1 วัสดุในการจัดกิจกรรม/ของรางวัล/เกียรติ

บัตร 
1 ชุด 2,600 2,600 เรียนฟรี 15 ปี 

2 ค่าอาหารเงินสด (อยุธยา) 50 120 6000 เรียนฟรี 15 ปี 
3 ค่ารถ 1 10,000 10,000 เรียนฟรี 15 ปี 

รวม 18,600  
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กิจกรรมที่ 5 English Today(ดวงพร พึ่งศรี) 

ที ่ รายการย่อย 
จำนวน 

(ระบุหน่วย) 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
1 ฟิวเจอร์บอร์ด  10 45 450 เรียนฟรี 15 ปี 
2 สติ๊กเกอร์ใส (หลังเหลือง) 2 165 330 เรียนฟรี 15 ปี 
3 เกียรติบัตร/ของรางวัล 2 250 500 เรียนฟรี 15 ปี 
4 กาวสองหน้า (บาง) 2 20 40 เรียนฟรี 15 ปี 

รวม 1,320  
 

กิจกรรมที ่6 การแข่งขันและแสดงความสามารถภายในและนอกโรงเรียน (สุมนพัสร์ ป้องกัน) 

ที ่ รายการย่อย 
จำนวน 

(ระบุหน่วย) 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
1 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 1 10,000 10,000 เรียนฟรี 15 ปี 
2 ค่าอาหารและค่าเดินทาง 1 30,000 30,000  

รวม 40,000  
 

กิจกรรมที่ 7 คาราวานวิทย์กับ อพวช. (สุทธิรัก ศรีไพโรจน์)  

ที ่ รายการย่อย 
จำนวน 

(ระบุหน่วย) 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
1 ค่าอาหารกลางวัน (80 คน * 60 บาท) 

นักเรียน ม. 1  
80  60 4,800 เรียนฟรี 15 ปี 

2 ค่าเหมารถ 3 คัน 3 1500 4,500  
รวม 9,300  

 
กิจกรรมที่ 8 ห้องเรียนอาชีพ (CLC) 

ที ่ รายการย่อย 
จำนวน 

(ระบุหน่วย) 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 

1 ค่ารถนำนักเรียนไปเทคนิค 1 16,000 16,000 เรียนฟรี 15 ปี 
รวม 16,000  
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กิจกรรมที่ 9 การยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (อาทิตย์ อ่อนสมกิจ) 

ที ่ รายการย่อย 
จำนวน 

(ระบุหน่วย) 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
รายการที่ 1 การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
1 เชือกเลือกตั้ง (ดำเหลือง) 1 250 250 เรียนฟรี 15 ปี 
2 กระดาษ A4 2 98 196 เรียนฟรี 15 ปี 
3 กระดาษแข็ง เทา-ขวา 2 20 40 เรียนฟรี 15 ปี 
4 ปากกาเมจิค  2 20 40 เรียนฟรี 15 ปี 
5 ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน สีดำ 4 20 80 เรียนฟรี 15 ปี 
6 ปากกา น้ำเงิน 1 กล่อง 175 175 เรียนฟรี 15 ปี 

รวม 781  
รายการที่ 2 ปัจฉิมนิเทศ 

1 สายสิญจน์ 4 ม้วน 250 1,000 เรียนฟรี 15 ปี 
2 เชือกฟาง 3 65 195 เรียนฟรี 15 ปี 
3 กระดาษสี 40 แผ่น 10 400 เรียนฟรี 15 ปี 
4 กระดาษกาว 2 หน้าบาง 10 30 300 เรียนฟรี 15 ปี 
5 กระดาษย่น 2 270 540 เรียนฟรี 15 ปี 
6 ลูกโป่ง 12 ห่อ 80 960 เรียนฟรี 15 ปี 
7 โฟมแผ่นเกรดA 5 แผ่น 125 625 เรียนฟรี 15 ปี 
8 สีโปสเตอร์  12 75 900 เรียนฟรี 15 ปี 
9 พู่กัน 5 12 60 เรียนฟรี 15 ปี 
10 ไหมพรม สีฟ้า ชมพู 10 15 150 เรียนฟรี 15 ปี 
11 กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ 3 60 180 เรียนฟรี 15 ปี 

รวม 5,310  
รายการที่ 3 สายใยสัมพันธ์ ผูกพันน้องพ่ี 
1 ลูกโป่ง 12 ถุง 80 960 เรียนฟรี 15 ปี 
2 สีผสมอาหาร 2 โหล 65 130 เรียนฟรี 15 ปี 
3 แป้งเด็ก 4 40 160 เรียนฟรี 15 ปี 
4 กระดาษสีแข็ง 5 สี 20 20 400 เรียนฟรี 15 ปี 
5 เชือก 2 ม้วน 80 160 เรียนฟรี 15 ปี 
6 ปากกาเมจิค 5 สี 15 20 300 เรียนฟรี 15 ปี 
7 ลิปสติค 5 20 100 เรียนฟรี 15 ปี 
8 ดินสอพอง 3 50 150 เรียนฟรี 15 ปี 

รวม 2,360  
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กิจกรรมที่ 10 การทดสอบวัดผลระดับชาติ 

ที ่ รายการย่อย 
จำนวน 

(ระบุหน่วย) 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
1 สนับสนุนการทดสอบระดับชาติ 1 10,000 10,000 เรียนฟรี 15 ปี 

รวม 10,000  
 

กิจกรรมที่ 12 การแข่งขันศิลปะทางคณิตศาสตร์ 

ที ่ รายการย่อย 
จำนวน 

(ระบุหน่วย) 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
1 กระดาษ A4 5 รีม 98 490 เรียนฟรี 15 ปี 
2 คัตเตอร์ 10 ชุด 30 300 เรียนฟรี 15 ปี 
3 ใบมีดคัตเตอร์ 10 ชุด 30 300 เรียนฟรี 15 ปี 
4 กระดาษโฟโต้180แกรม 1รีม 210 210 เรียนฟรี 15 ปี 
5 กรรไกร 10 อัน 35 350 เรียนฟรี 15 ปี 
6 กระดาษ 100 ปอนด์ A4 100 แผ่น 390 390 เรียนฟรี 15 ปี 
7 วงเวียน 30 ชุด 50 1,500 เรียนฟรี 15 ปี 
8 ดินสอ 2B 3 กล่อง 50 150 เรียนฟรี 15 ปี 
9 ยางลบ 1 แพ็ค 175 175 เรียนฟรี 15 ปี 
10 สีเมจิกแพ็ค 36 สี 3 ชุด 240 720 เรียนฟรี 15 ปี 
11 กระดาษสีแข็ง 20 แผ่น 10 200 เรียนฟรี 15 ปี 
12 กระดาษสีอ่อน 20 แผ่น 5 100 เรียนฟรี 15 ปี 
13 ตัวเบี้ย A-Matt 1ชุด 500 500 เรียนฟรี 15 ปี 
14 ฟิวเจอร์บอร์ด 10 แผ่น 40 400 เรียนฟรี 15 ปี 
15 รูบิค 5 ชุด 227 1,135 เรียนฟรี 15 ปี 

รวม 6920  
 

กิจกรรมที่ 12 การแสดงความสามารถนักกีฬา 

ที ่ รายการย่อย 
จำนวน 

(ระบุหน่วย) 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
1 ค่าอาหารนักกีฬา  - - 15,000 เรียนฟรี 15 ปี 
2 ค่าเดินทาง  ภายนอกจังหวัด 1 5,000 5,000 เรียนฟรี 15 ปี 

รวม 59,400  
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กิจกรรมที่ 13 กีฬาสี 

ที ่ รายการย่อย 
จำนวน 

(ระบุหน่วย) 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาสี - - 20,000 เรียนฟรี 15 ปี 

รวม 20,000  
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โครงการ      : โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานบริหารงานโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน  กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพ 

ภายในที่เข้มแข็ง 
กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

การศึกษา   
สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง  กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกัน 

คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
กลยุทธ์หลักที่ 5  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมและนวัตกรรมใน 

การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  69,627  บาท 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” มีการดำเนินการบริหารและการจัดการศึกษาตามภาระหน้าที่การ

บริหารในโรงเรียน 4 ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน และกลุ่มบริหารงานทั่วไป ซึ่งแต่ละกลุ่มงานมีภาระหน้าที่ความจำเป็นต้องมีวั สดุสำนักงานและอุปกรณ์ใช้ใน
ดำเนินงานในกรอบงานตามที่กำหนด เพ่ือบริหารจัดการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ  
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือใหการบริหารงานโรงเรียน 4 ฝ่าย มีวัสดุสำนักงานใชงานอยางเพียงพอ 
2. เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

1) ร้อยละ 95 ของกลุ่มบริหารงานโรงเรียน 4 ฝ่าย มวีสัดุส ำนกังำนใชอ้ย่ำงพอเพยีง 
 3.2 ด้านคุณภาพ 

1) กลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจ 
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4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานวิชาการ 
- ค่าวัสดุสำนักงานงานทะเบียนวัดผล 
- ค่าวัสดุสำนักงานรับนักเรียนและทะเบียน

นักเรียน 
- ค่าวัสดุสำนักงานงานวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
- ค่าวัสดุสำนักงานงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

   
25,653 
6,050 

 
1,250 

 
3,101 

 

- ค่าวัสดุสำนักงานงานพัฒนาหลักสูตร   1,819  
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1   37,873 37,873 

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุสำนักงานงบประมาณ 
และบุคคล 

- ค่าวัสดุสำนักงานงานแผนงาน 
- ค่าวัสดุสำนักงานงานการเงินและบัญชี 
- ค่าวัสดุสำนักงานงานพัสดุและสินทรัพย์ 
- ค่าวัสดุสำนักงานงานควบคุมภายใน 
- ค่าวัสดุสำนักงานงานบุคคล 

   
 

1,935 
2,405 
5,320 
1,666 
3,877 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2   15,203 15,203 

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกิจการนักเรียน 
- ค่าวัสดุสำนักงานงาน 

   
9,261 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3   9,216 9,261 

กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานทั่วไป 
- ค่าวัสดุสำนักงาน 

   
7,290 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4   7,290 7,290 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    69,627   

4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) 
  (-ไม่มี-) 
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5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานวิชาการ 37,873 - - - 37,873 
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
                งบประมาณและบุคคล 

15,203 - - - 15,203 

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
                กิจการนักเรียน 

9,261 - - - 9,261 

กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานทั่วไป 7,290 - - - 7,290 
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) 

- - - - - - 
รวม 69,627   - - - 69,627   

6. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Inputs) 
2) เพ่ือให้มีวัสดุและอุปกรณ์ในการทำงาน 

 
1) สำรวจวัสดุสำนักงาน  

 
2) แบบสำรวจวัสดุสำนักงาน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1) บุคลากรมวีัสดุและอุปกรณ์พอเพียงต่อการ

บริหารจัดการสำนักงาน 
2) การบริหารงาน 4 ฝ่าย มีการบริหารจัดการ 

คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

 
1) สำรวจความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน 
2) สำรวจความพึงพอใจของผุ้

รับบริการ 

 
3) แบบประเมินความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน 
4) แบบประเมินความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  กำรบรหิำรงำน 4 ฝ่ำย ของโรงเรยีนมกีำรจดักำรคล่องตวั รวดเรว็ และมปีระสทิธภิำพ 
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ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์) 
ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 

 
  ลงชื่อ...... ..........................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานบริหารโรงเรียน 
งานวิชาการ 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2566) 

กิจกรรม งานทะเบียนวัดผลประเมินผล 
ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 

1. กระดาษทำปก A4150g( สีฟ้า สีชมพู) 4 ห่อ 125 500 
2. หมึกHP LaserJet (78A) 2 กล่อง 3,000 6,000 
3. หมึกBrotherTN-2480 2 กล่อง 2,500 5,000 
4. กระดาษการ์ดขาว A4 180g 5 ห่อ 95 475 
5 กระดาษเอ4 150 รีม 98 9,800 
6. ค่าจัดทำเอกสาร/เข้าเล่ม 1 1,000 1,000 
7. ซองพลาสติกใส ขนาด A4 2 ห่อ 185 370 
8. กระดาษกาวสี 2 ม้วน 34 68 
9. กระดาษคำตอบ 60 ข้อ 50 ห่อ 18 900 
10. กระดาษ ต2ก 20 ห่อ 65 1,300 
11. เชือกฝ้าย(ขาวแดง) 10 ม้วน 24 240 

รวม 25,653 
 
กิจกรรม รับนักเรียนและทะเบียนนักเรียน    

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1. ป้ายไวนิล(รับสมัครนักเรียน) 1 1,700 1,700 
2. กระดาษปก(ใบสมัคร,ใบมอบตัว) 5 200 1,000 
3. กระดาษสติกเกอร์ 2 250 500 
4. ลูกแม็ก (กล่องใหญ่) 1 250 250 
5 ลวดเสียบกระดาษ 1 150 150 
6. กาว 2 100 200 
7. ตาไก่เจาะรู 2 150 300 
8. ตะกร้าใส่เอกสาร 4 120 480 
9. กระดาษเอ4  15 98 1470 

รวม 6,050 
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กิจกรรม วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1 กระดาษการ์ดสี  1 150 150 
2 หมึกเครื่องพิมพ์ canon 287 4  150 600 
3 ค่าเข้าเล่มเอกสาร 2 250 500 

รวม 1,250 
 
กิจกรรม งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70g Quality(ส้ม) 5 98 490 
2 กระดาษแบงค์ A4 55g. 2 84 168 
3 กระดาษอาร์ตมันขาว A4 210g. 50 แผ่น 1 70 70 
4 กระดาษการ์ดขาว A4 180g. 50 แผ่น  1 55 55 
5 กระดาษปกการ์ดสี A4 150g. สยามภควา 4 145 580 
6 ป้ายสติ๊กเกอร์ PVC ใส A4 ตราช้าง 1 180 180 
7 แผ่นใสทำปก A4 130 ไมครอน ออร์ก้า 1 145 145 
8 สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน A4 ตราช้าง 1 145 145 
9 ป้ายแล็บสติ๊กเกอร์ A3:13 x 19 ตราช้าง 1 28 28 
10 เครื่องเย็บกระดาษ ใส่ลวด 1 แถว No.HD-10   1 70 70 
11 เครื่องเย็บกระดาษ No.HD-50R สีเบจ MAX 1 355 355 
12 ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ No.SR-15 MESA 1 25 25 
13 แท่นประทับตรา No.4 ตราม้า (แดง,น้ำเงิน) 2 29 29 
14 หมึกเติมแท่นประทับตรา 28cc.  2 10 20 
15 ลวดเสียบกระดาษ 500 กรัม 1 139 139 
16 หมึกเติม แท้งค์ 110 มล. CANON 4 ส ี 4 90 360 
18 กาวลาเท็กซ์ 4 ออนซ์ TOA 4 13 52 
19 เทปกระดาษกาวสองหน้าบาง 6mm. 10 6 60 
20 เทปกระดาษกาวสองหน้าบาง ½ นิ้ว 5 10 50 
21 เทปกระดาษกาวสองหน้าบาง 1 นิ้ว 2 20 40 
22 ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิล 65*122 KVS 10 40 400 

รวม 3,101 
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กิจกรรม  พัฒนาหลักสูตร 

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1. กระดาษเอ 4 3 98 294 
2. กระดาษการ์ดขาว 210 แกรม 1 85 85 
3. หมึกเติมเครื่องปริ้น canon  4  สี 4 360 1,440 

รวม 1,819 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานบริหารโรงเรียน 
งานงบประมาณและบุคคล 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2566) 

กิจกรรม งานบุคคล  
ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 

1 กระดาษA4 5 รีม 98 490 
2 กระดาษกาว 5 ม้วน 60 300 
3 กระดาษปกสี A4 1 รีม 110 110 
4 ซองพลาสติกใส 2 แพ็ค 80 160 
5 แฟ้มเอกสาร 3 แฟ้ม 85 255 
6 น้ำยาลบคำผิด 2 แท่ง 62 124 
7 ปากกาน้ำเงิน 10 แท่ง 5 50 
8 ปากกาแดง 10 แท่ง 5 50 
9 กระดาษโฟโต้ A4 180 แกรม 1 รีม 210 210 
10 แม็กเย็บกระดาษHD10 1 อัน 68 68 
11 หมึกเติมปริ้นเตอร์ 1 ชุด 1,440 1,440 
12 กระดาษA4 5 รีม 98 490 
13 สันรูด 5 มม. 10 อัน 5 50 
14 สันรูด 10 มม. 10 อัน 8 80 

รวม 3,877 
 

กิจกรรม งานแผนงาน  
ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 

1 กระดาษA4 10 รีม 98 980 
2 ค่าจัดทำเอกสาร 6 เล่ม 150 900 
3 คลิปหนีบดำ 1 กล่อง 55 55 

รวม 1,935 
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กิจกรรม งานการเงินและบัญชี 
ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 

1 กระดาษA4 30 รีม 98 1,470 
2 สมุดบัญชี 3 100 300 
3 กระดาษสติ๊กเกอร์ 1 200 200 
4 กระดาษโฟโต้ 1 210 210 
5 กระดาษปกสี 1 225 225 

รวม 2,405 
กิจกรรม งานพัสดุและสินทรัพย์ 

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1 กระดาษ A4  15 รีม 98 1,470 
2 ลวดเสียบกระดาษ 2 กล่อง 45 90 
3 แฟ้มเอกสาร 2 แฟ้ม 120 240 
4 ชั้นวางเอกสาร 1 ชั้น 800 800 
5 โปรแกรมบริหารจัดการพัสดุ 1 โปรแกรม 2,500 2,500 
6 คลิปหนีบกระดาษ 2 ขา 4 กล่อง 55 220 

รวม 5,320 
 
กิจกรรม งานควบคุมภายใน 

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1 แฟ้มเอกสาร 2 แฟ้ม 105 210 
2 ใส้แฟ้ม 1 ชุด 100 100 
3 คลิปหนีบกระดาษ 2 ขา 2 กล่อง 55 110 
4 กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม 2 ห่อ 117 234 
5 กระดาษกาว 6 ม้วน 32 192 
6 สันรูด 7 มม. 4 แพ็ค 46 184 
7 กระดาษกาว 2 หน้า 12 มม. 4 ม้วน 34 136 
8 กระดาษโฟโต้ 150 แกรม 2 แพ็ค 200 400 
9 ซองใส่เอกสาร 1 แพ็ค 100 100 

รวม 1,666 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานบริหารโรงเรียน 
งานทั่วไป  

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2566) 
 

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1 กระดาษเอ 4 ( 80 แกรม) 30 98 2,940 
2 ค่าจัดส่งเอกสาร 100 3 300 
3 หมึกเติมปริ้นเตอร์ L3250 /L220 2 ชุด 2,000 2,000 
4 สมุดทะเบียนลงรับ  3 เล่ม 80 240 
5 สมุดทะเบียนส่ง 1 เล่ม 80 80 
6 สมุดเบอร์ 2  4 เล่ม 70 280 
7 สมุดเบอร์ 1 1 เล่ม 70 70 
8 กาวแท่งสติ๊กโก้ ขนาด 10 กรัม 2 แท่ง 20 40 
9 กระดาษสติ๊กเกอร์ด้าน 1 ห่อ 220 220 
10 กระดาษโฟโต้ 1 ห่อ 220 220 
11 เทปกาว 2หน้าบาง 2 ม้วน 35 70 
12 เทปโฟม 2 ม้วน 90 180 
13 แม็กซ์ No.10N 2 อัน 95 190 
14 กระดาษปกสี 2 ห่อ 95 190 
15 สมุดนิเทศ 1 เล่ม 90 90 
16 สมุดตรวจเยี่ยม 1 เล่ม 90 90 
17 สมุดตรวจราชการ 1 เล่ม 90 90 

รวม 7,290 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานบริหารโรงเรียน 

กิจการนักเรียน 
ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2566) 

 

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1 กระดาษ A4 32 รีม 98 3,136 
2 กระดาษกาว 20 ม้วน 48 960 
3 กระดาษปกสีฟ้า  3 ห่อ 120 360 
4 กระดาษปกสีชมพู 3 ห่อ 120 360 
5 เทปกาว 2 หน้าบาง 5 ม้วน 35 175 
6 หมึกเติมปริ้นเตอร์ cannon 2010 2 ชุด 1,440 2,880 
7 กรรไกร 2 45 90 
8 ปกใส 1 ห่อ 150 150 
9 ปากกาลูกลื่น  1 กล่อง 150 150 
10 แม็ก เบอร์ 10 3 อัน 95 285 
11 แม็ก เบอร์ 35 1 อัน 300 300 
12 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 1 แพ็ค 165 165 
13 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35 1 แพ็ต 250 250 

รวม 9,261 
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โครงการ      : โครงการควบคุมกำกับดูแลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน  กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพ 

ภายในที่เข้มแข็ง 
กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

การศึกษา 
สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง  กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกัน 

คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน 

คุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  487,084 บาท 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

สาธารณูปโภคเป็นบริการสาธารณะที่จัดทำเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของ
สถานศึกษา เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ดังนั้น โรงเรียนจึงต้องมีการ
บริหารจัดการ ควบคุม กำกับดูแล ให้ระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนใช้ได้อย่างมคีุณภาพ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับ
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มาใช้บริการ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคท่ีปลอดภัยพร้อมใช้งานอย่างมีคุณภาพ 
2. เพ่ือจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าสาธารณูปโภค 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มาใช้บริการได้ใช้บริการด้านสาธารณูปโภค 
2. โรงเรียนจัดสรรงบประมาณไว้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

3.2 ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้มาใช้บริการ ได้รับความสะดวกในด้าน
สาธารณูปโภค 
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4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
    ระยะท่ี 1-2 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 ค่าไฟฟ้า (40,000 บาท × 12 เดือน) 
กิจกรรมที่ 2 ค่าบริการอินเทอร์เน็ตและเวปไซต์ 
กิจกรรมที่ 3 ค่าโทรศัพท์ (107 บาท × 12 เดือน) 
กิจกรรมที่ 4 ค่าไปรษณีย์ 
กิจกรรมที่ 5 ค่าแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

 
 
 
 

480,000 
3,300 
1,284 
500 

2,000 

 
 
 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    487,084 

หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ แตต่้องไม่เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 
กิจกรรมที่ 1 ค่าไฟฟ้า  480,000 - - - 480,000 
กิจกรรมที่ 2 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 
และเวปไซต์ 

3,500 - - - 3,300 

กิจกรรมที่ 3 ค่าโทรศัพท์  1,284 - - - 1,284 
กิจกรรมที่ 4 ค่าไปรษณีย์ 500 - - - 500 
กิจกรรมที่ 5 ค่าแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 2,000 - - - 2,000 

รวม 487,084 - - - 487,084 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Inputs) 
1) ร้อยละ ระบบสาธารณูปโภค  

มีความปลอดภัย เพียงพอและ 
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

2) ร้อยละ ครูและผู้เรียน 
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณูปโภค 

 
1) สำรวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการสาธารณูปโภค 

 
1) แบบสำรวจความพึงพอใจต่อ
การให้บริการสาธารณูปโภค 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
3) ร้อยละ 100 ระบบสาธารณูปโภค 

มีความปลอดภัย เพียงพอและ เอื้อ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4)  ร้อยละ 95 ของนักเรียน ครู และ
ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการสาธารณูปโภค 

 
3) สำรวจความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการสาธารณูปโภค 

 
5) แบบสำรวจความพึงพอใจต่อ

การให้บริการสาธารณูปโภค 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  นักเรียน ครู และผู้มาใช้บริการในโรงเรียน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้บริการสาธารณูปโภค 
มีระบบสาธารณูปโภค ใช้ในการบริหารจัดการจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

 
ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์) 
ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 (นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ์) 
      ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
  ลงชื่อ........ ........................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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โครงการ      : โครงการจัดซื้อและบำรุงรักษาครุภัณฑ์โรงเรียน 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน  กลยุทธ์หลักที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี 

ความรู้ ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง  กลยุทธ์หลักที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

       ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐาน 
        วิชาชีพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพิจาริน วาสุเทพรังสรรค์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  112,800  บาท 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” มีการดำเนินการบริหารและการจัดการศึกษาตามภาระหน้าที่การ
บริหารในโรงเรียน 4 ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน และกลุ่มบริหารงานทั่วไป ซึ่งแต่ละกลุ่มงานมีภาระหน้าที่ความจำเป็นต้องมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสิ่งพิมพ์ใช้
ในดำเนินงานในกรอบงานตามที่กำหนด เพ่ือบริหารจัดการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ  

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การบริหารงานโรงเรียน 4 ฝ่าย มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพใช้งาน 
2. เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

1) ร้อยละ 80 ของกลุ่มบริหารงานโรงเรียน 4 ฝ่าย มคีรุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพใช้งาน 
 3.2 ด้านคุณภาพ 

1) กลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจ 
4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 

4.1 ระยะที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ 
- ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ 

- 
- 

105,800 
7,000 

- 
- 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 112,800 - 112,800 

หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ แตต่้องไม่เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
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5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ 
- ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ 

- - 105,800 
7,000 

-  

รวม - - 112,800 - 112,800 
6. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Inputs) 
3) เพ่ือให้มคีรุภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ทำงาน 

 
2) สำรวจครุภัณฑ ์

 
3) แบบสำรวจครุภัณฑ์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
5) บุคลากรมีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอต่อการใช้งาน 
6) การบริหารงาน 4 ฝ่าย มีการบริหารจัดการ 

คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

 
4) สำรวจความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน 
5) สำรวจความพึงพอใจของผุ้

รับบริการ 

 
6) แบบประเมินความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน 
7) แบบประเมินความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  กำรบรหิำรงำน 4 ฝ่ำย ของโรงเรยีนมกีำรจดักำรคล่องตวั รวดเรว็ และมปีระสทิธภิำพ 

 
ลงชื่อ..... ............................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวพิจาริน วาสุเทพรังสรรค์) 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 (นายอัศวิน บุญแย้มวงษ์) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
  ลงชื่อ......... .......................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อและบำรุงรักษาครุภัณฑ์โรงเรียน 
ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2566) 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวนหนว่ย รำคำตอ่หนว่ย จ ำนวนเงิน 

1 ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1 5,800 5,800 

2 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
-งานพัสดุ 
-กลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรีสากล) 
-งานห้องสมุด 

3 100,000 100,000 

3 ซ่อมปริ้นเตอร์  
- ห้องคอมพิวเตอร์ 
- งานทะเบียนวัดผลประเมินผล 
- งานพัสดุ 
- งานบุคคล 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

8 7,000 

7,000 
รวม 112,800 
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โครงการ      : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน    กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ 

    เข้มแข็ง  
สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง  กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกัน 

คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นายอัศวิน บุญแย้มวงษ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  375,000   บาท 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนเพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดีมีความรู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์ อาคารเรียนอาคารประกอบการ
บางส่วนชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน จึงควรซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพ่ือให้ได้ประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุด ทั้ง
ยังเอื้อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ เพราะสภาพแวดล้อมดี มีผล
ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจน มีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพ่ือหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ มากกว่าอยู่ท่ีบ้าน
ซึ่งสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ฉะนั้นการจัดสภาพแวดล้อม การปรับภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศที่ดี เหมาะสมและลด
ภาวะที่เป็นพิษ จึงเป็นสิ่งสำคัญท่ีทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการนี้ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

3. เพ่ือให้อาคารเรียน อาคารประกอบ สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 

4. เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
5. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนอาคารเรียนที่มั่นคง แข็งแรง สะอาด สะดวก มีความปลอดภัย 
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีความสุขกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
1. อาคารเรียนและสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและ 
   เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ 
   การจัดการเรียนรู้ 
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3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 

4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 ค่าซ่อมอาคารสถานที่ - 75,000 -  
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 - 75,000 - 75,000 

กิจกรรมที่ 2 ค่าซ่อมไฟฟ้า - 10,000 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 - 10,000 - 10,000 

กิจกรรมที่ 3 ค่าปรับปรุงห้องเรียน - - 290,000  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 - - 290,000 290,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - - 375,000 

4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)  (-ไม่มี-)      
หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ แตต่้องไม่เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1 -2 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 
กิจกรรมที่ 1 ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ 75,000 - - - 75,000 
กิจกรรมที่ 2 ค่าซ่อมไฟฟ้า 10,000 - - - 10,000 
กิจกรรมที่ 3 ค่าปรับปรุงห้องเรียน - - 290,000 - 290,000 

รวม 85,000- - 290,000- - 375,000- 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Inputs) 
1) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกที่ดี 
 
2) มีห้องพิเศษ มีอุปกรณ์เครื่องใช้ครบตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
1) แบบสำรวจความพึงพอใจในการ
ใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน  
 

 
1) แบบสำรวจความพึงพอใจ
ในการใช้อาคารสถานที่ของ
โรงเรียน  
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนมีความสุขเมื่ออยู่ในโรงเรียน 
เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรยีน 

2. นักเรียนสามารถใช้โรงเรียนเป็นแหล่ง
การเรียนรู้การแสวงหาความรู้ได้
หลากหลาย 

 
6) สำรวจความพึงพอใจในการใช้

อาคารสถานที่ของ 

 
1) แบบสำรวจความพึงพอใจ
ในการใช้อาคารสถานที่ของ
โรงเรียน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  นักเรียนรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ภายในบริเวณโรงเรียน เอ้ือต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนทุก กลุ่ม
สาระสื่ออุปกรณ์ในห้องเรียนและห้องพิเศษมีความพร้อมกับนักเรียนและครูผู้สอนและการให้บริการด้านสถานที่ แก่ชุมชน 
 

 
ลงชื่อ........... ......................ผู้เสนอโครงการ 

(นายอัศวิน บุญแย้มวงษ์) 
ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายอัศวิน บุญแย้มวงษ์) 
     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 
  ลงชื่อ..... ...........................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ“ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ“ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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โครงการ      : โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน  กลยุทธ์หลักที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี 

ความรู้ ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง  กลยุทธ์หลักที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ    

         ศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับ 
         มาตรฐานวิชาชีพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวหทัยชนก  แคอนันต์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  27,000   บาท 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การศึกษาเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเองของคนเรา และเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต 

ที่ทุกคนต้องแสวงหาและเพ่ิมพูนอย่างตลอดเวลา ดังนั้น ระบบการศึกษาจำเป็นต้องตอบสนองต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน 
การจัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์จินตนาการมากกว่าในอดีต ดังนั้น บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและบทบาทครูต้องเปลี่ยนแปลง เมือ่พิจารณาถึงภารกิจของโรงเรียน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตร คือ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษามีหลายอย่าง เช่น ระบบการบริหาร ระบบการเรียนการสอน และ
ผู้ปกครอง เป็นต้น จึงทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ มีทักษะ 
และเจตคติที่ดีการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา เช่น การนิเทศภายใน อาศัยการเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา หรืออาศัย
การเชิญบุคลากรภายนอกมาช่วยพัฒนา ในส่วนการร่วมมือร่วมใจกันนั้นจำเป็นต้องยอมรับซึ่งกันและกัน การพัฒนา
บุคลากรโดยที่บุคลากรต้องออกไปนอกสถานศึกษา มีทั้งการไปศึกษาดูงาน เพ่ือนำแบบอย่างมาปรับปรุงใช้ การไปฝึกงาน
เฉพาะด้าน การไปประชุม อบรมสัมมนา หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ และจุดมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากรทั้งหมดคือ
การให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษา ดังนั้นจึงจัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะที่ หลากหลาย
เกีย่วกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการ 
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3.2 ด้านคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ 
ดีมาก 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
4.1 ระยะที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 เดินทางไปราชการ  20,000  
 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1  20,000  20,000 
กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาครู  
                (Project Citizen) 

- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน × 50 บาท)  
ค่าอาหารว่าง (30 คน × 25 บาท × 2 มื้อ) 

 
 
 

3,000 

 
 
 
 

1,500 
1,500 

 
 

1,000 

 

กิจกรรมที่ 3 ชุมชนแห่งการเรียนรู้PLC - - - - 

กิจกรรมที่ 4 สวัสดิการครูและบุคลากร - - - - 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 3,000 3,000 1,000 7,000 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 3,000 23,000 1,000 27,000 

หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ แตต่้องไม่เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 
กิจกรรมที่ 1 เดินทางไปราชการ 20,000 - - - 20,000 
กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาครู 7,000 -   - - 7,000 

รวม 27,000 - - - 27,000 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Inputs) 
1) มีการอบรมพัฒนาบุคลากร 

 
1) ประเมินผลระหว่างการจัด
กิจกรรม 

 
1) แบบประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
7) ครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

 
1) สำรวจความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม 

 
8) แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ
พัฒนาสถานศึกษา 

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการ 
พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
 

 
ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวหทัยชนก  แคอนันต์) 
ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 

 
  ลงชื่อ........ ........................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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โครงการ      : โครงการจ้างบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน  กลยุทธ์หลักที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้  

 ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ  
สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง  กลยุทธ์หลักที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

       ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐาน 
       วิชาชีพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวหทัยชนก  แคอนันต์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  507,000 บาท 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

เป็นที่ทราบทั่วไปว่าครูและบุคลากรในสถานศึกษา เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญมากในการ จัดการศึกษา
ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดไว้ สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา การมีครูที่มีคุณวุฒิ
หรือวิชาเอกตรงกับวิชาที่สอน และการมีบุคลากรลูกจ้างที่เพียงพอกับภาระงาน ที่ต้องรับผิดชอบ ถือเป็นเรื ่องที่มี
ความสำคัญและจำเป็นมากต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จากข้อมูล จำนวนครูและบุคลากรในปีงบประมาณ 
2565 พบว่าโรงเรียนขาดแคลนอัตรากำลังครูผู้สอนใน สาขาวิชาเอก อีกท้ังมีอัตรากำลังลูกจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
ด้านการดูแลอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม ทางโรงเรียนได้นำปัญหาดังกล่าวปรึกษาหารือต่อกรรมการสถานศึกษา และต่อที่
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทั้งสององค์กรได้มีมติเห็นชอบให้โรงเรียนดำเนินการจัดจ้างบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาได้ โดยใช้งบประมาณทั้งในส่วนที่โรงเรียนมีอยู่เดิมและระดมทุนในรูปแบบเงินบำรุงการศึกษาเพื่อใช้จ้าง
บุคลากร ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียน ด้านกระบวนการ บริหารและการจัดการของผู ้บริหาร
สถานศึกษา และเป็นไปตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และมติที ่ประชุมผู ้ปกครองนักเรี ยน กลุ่ม
บริหารงานบุคคลจึงจัดทำโครงการ “จ้างบุคลากรเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา” ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีอัตราก าลังครูผู้สอนในสาขาวิชาเอกที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการพัฒนา คุณภาพการจัด
การศึกษา 

 2.2 เพ่ือให้โรงเรียนมีอัตราก าลังลูกจ้างเพียงพอกับปริมาณงานด้านการดูแลอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและการ
รักษาความปลอดภัยของโรงเรียน 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอต่อความต้องการอัตรากำลังไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
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3.2 ด้านคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ 
    ดีมาก 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างบุคลากร/ประกันสังคม  
- ค่าจ้างบุคลากร 4 คน× 9,000บาท×12เดือน 
                      1 คน x4,000 บาทx12เดือน 
- ประกันสังคม 5% 5คน× 450บาท×12เดือน 

 
480,000 

 
 

27,000 

  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 480,000 27,000  507,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 480,000 27,000  507,000 

หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ แตต่้องไม่เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างบุคลากร/ประกันสังคม 507,000    507,000 

รวม 507,000    507,000 
6. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Inputs) 
1) มีบุคลากรเพียงพอกับอัตรากำลังและ
ตรงสาขาวิชาขาดแคลน 

1) ค่าเฉลี่ยอัตรากำลัง 1) แบบฟอร์มอัตรากำลัง 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
คุณภาพผู้เรียน 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดและประเมินผลการ
เรียน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  โรงเรียนมีอัตรากำลังครูผู้สอนในสาขา วิชาเอกท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา มีอัตรากำลังลูกจ้างเพียงพอกับปริมาณงานด้านการดูแลอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและการรักษาความ
ปลอดภัยของโรงเรียน  
 

 
ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวหทัยชนก  แคอนันต์) 
ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 

 
  ลงชื่อ....... .........................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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โครงการ      : โครงการบริการด้วยหัวใจ (Service Mind) 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน   กลยุทธ์หลักที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้  

  ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง  กลยุทธ์หลักที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวหทัยชนก  แคอนันต์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  13,500   บาท 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ในการบริหารงานโรงเรียนจะต้องได้รับความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน ร่วมไปถึง
โรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษา โรงเรียนร่วมพัฒนา  หน่วยงานราชการในกระทรวง
ศึกษา หน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนวัดในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ซึ่งจะมีปฏิสัมพันธ์ด้านต่างๆ ร่วมกัน ดังนั้นโรงเรียนจึง
ต้องจัดทำโครงการขึ้นมาเพ่ือรองรับการทำงาน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อประสานการทำงานและการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

 2.2 เพื่อให้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

           2.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนสู่ชุมชน 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

1)  ให้และรับการสนับสนุนระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนร่วมพัฒนา100 %  

  2)  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ไม่น้อยกว่า90 % 

  3)  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนสู่ชุมชน 100 % 

3.2 ด้านคุณภาพ 
1)  โรงเรียนและชุมชนได้รับความพึงพอใจ และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

2)  เผยแพร่ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 

4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 งานรับนักเรียน  
- ค่าอาหารว่าง (40 คน × 25 บาท× 2มื้อ) 

 
 

 
2,000 

 
 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1  2,000  2,000 
กิจกรรมที่ 2 งานนิเทศการเรียนการสอน  

-     ค่าอาหารว่าง (20 คน × 25 บาท × 3ครั้ง) 
 

 
 

1,500 
  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2  1,500  1,500 

กิจกรรมที่ 3 งานต้อนรับคณะเยี่ยมโรงเรียน  
     -     ค่าอาหารว่าง (500 บาท × 20 ครั้ง) 

 
 

 
10,000 

 
 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3  10,000  10,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    13,500 

หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ แตต่้องไม่เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
กิจกรรมที่ 1 งานรับนักเรียน 2,000 - - - 2,000 
กิจกรรมที่ 2 งานนิเทศก์การเรียนการสอน 1,500 - - - 1,500 
กิจกรรมที่ 3 งานต้อนรับคณะเยี่ยมโรงเรียน  10,000 - - - 10,000 

รวม 13,500 - - - 13,500 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Inputs) 
1. มีการบริการและต้อนรับที่ดี 

 
1) สำรวจความพึงพอใจ  

 
1) แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก
โรงเรียนร่วมพัฒนา 
2. ชุมชนร่วมมือสนับสนุนกิจการโรงเรียน 

 
1) สำรวจความพึงพอใจ  

 
1) แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1 โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชน  

 2 บุคลากรในโรงเรียนมีประสิทธิภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 

 
 

ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวหทัยชนก  แคอนันต์) 

ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 

 
  ลงชื่อ....... .........................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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โครงการ      : โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน   กลยุทธ์หลักที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน 

     สถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม 
  ทุกรูปแบบ   

สนองกลยุทธ์ :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง   
กลยุทธ์หลักที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ มี 

ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  10,910  บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม มีคุณธรรม จริยธรรม 

และทักษะชีวิต โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา นอกจากจะดำเนินด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนแล้ว การ

ป้องกันสนับสนุนและช่วยเหลือ แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ก็เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนา เนื่องจาก

สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งทางด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว 

ในเชิงลบก็มีเหมือนกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของยาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการ

ปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรือปัญหาอื่นๆ  ที่ส่งผลต่อนักเรียนและทุกคนที่เกี่ยวข้อง 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” มีความตระหนักและเห็นถึง

ความสำคัญที่จะต้องดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ครูทราบถึงปัญหาของนักเรียนอย่าง

แท้จริง เพื ่อที ่ครูจะได้นำปัญหาของเด็กมาแก้ไขได้ถูกต้อง ดังนั ้นจึงให้มี กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ 

มีความชัดเจน จึงมีการประสานความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา รวมทั้งมีวิธีการ 

กิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ ที่มีคุณภาพ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ความสำเร็จของงานย่อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ ผลดีย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และ

สังคม  
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรที่ส่งเสริมเอ้ือต่อการดำเนินงานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. เพ่ือให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

        1) นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนา ดูแล ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพที่เป็นจริง 
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3.2 ด้านคุณภาพ 

      1) โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ  
      2) นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิต และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่าง   
                  เหมาะสม 
4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
    ระยะท่ี 1-2 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมที่ 2 ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน/
ยากจนพิเศษ 
กิจกรรมที่ 3 กองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา(กยศ.) 

 
 
 
 

6,640 
2,220 

 
2,050 

 
 
 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 10,910 - 10,910 

หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ แตต่้องไม่เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 
กิจกรรมที่ 1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6,640 - - - 6,640 
กิจกรรมที่ 2 ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน/ยากจนพิเศษ 

2,220 - - - 2,220 

กิจกรรมที่ 3 กองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา
(กยศ.) 

- - - 2,050 2,050 

รวม 8,860 - - 2,050 10,910 
 

6. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Inputs) 
1) นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

ดูแล ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตาม

สภาพที่เป็นจริง 

 

ร้อยละ80 ของนักเรียนที่ได้รับ

การคัดกรอง ส่งเสริมพัฒนาและ

ดูแลช่วยเหลือ 

 
แบบคัดกรองต่างๆ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
2) โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ 

 

ร้อยละ 80 ของเครือข่าย

ผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุม 

 
รายงานการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรที่ส่งเสริมเอ้ือต่อการดำเนินงานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

8.2 เพ่ือให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

8.3 นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนา ดูแล ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพที่เป็นจริง 

8.4 นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิต และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 

 
ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 

             (นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์) 
                    ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 (นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ์) 
      ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
  ลงชื่อ........ ........................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2566) 

กิจกรรม  กิจกรรมที่ 1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 

1 กระดาษ A4 50 รีม 98 4,900 
2 กระดาษปก 4 รีม 250 1,000 
3 คลิปหนีบดำ 100 ตัว 5  500 
4 ลวดเสียบ 2 กระปุก 120 240 

รวม 6,640 
 

กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ 

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1 กระดาษ A4 10 รีม 98 980 
2 กระดาษปก 2 รีม 250 500 
3 คลิปหนีบดำ 100 ตัว 5 500 
4 ลวดเสียบ 2 กระปุก 120 240 

รวม 2,220 
 

กิจกรรม กิจกรรมที่ 3 กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1. กระดาษ A4 10 98 980 
2. หมึกปริ้นเตอร์ 4 สี DCP T310 1 ชุด 950 950 
3. ค่าจัดส่งเอกสาร 4 30 120 

รวม 2,050 
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โครงการ      : โครงการสวัสดิภาพนักเรียน (Student Care) 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน  กลยุทธ์หลักที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นใน 

ศตวรรษท่ี 21 ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวที
การแข่งขันระดับชาติ   

สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง กลยุทธ์หลักท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่  
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับ
โอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวศุภรัตน์  เพ็ชรทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  48,390 บาท 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 กำรเสรมิสร้ำงสวสัดิภำพกบักำรศกึษำ เป็นสิง่ที่จะต้องด ำเนินกำรควบคู่กนัไป กำรพฒันำเด็กและ
เยำวชน จงึอยู่ทีก่ระบวนกำรจดักำรศกึษำ  ภำยใต้ควำมร่วมมอืจำกทุกฝ่ำยทีเ่กี่ยวขอ้ง นับตัง้แต่ระดบัครอบครวั 
โรงเรยีน ชุมชนและองคก์รในทอ้งถิน่ ซึ่งจะต้องมกีำรประสำนควำมร่วมมอื ประสำนประโยชน์ทีเ่อื้อต่อกำรพฒันำ
เดก็ใหม้สีุขภำพกำย สุขภำพจติที่ด ีสำมำรถด ำรงชวีติอยู่ในสงัคมอย่ำงมคีวำมสุขและปลอดภยั ซึ่งโรงเรียนก็เป็น
สถาบันหนึ่งของสังคม  มีหน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาคนให้มีสุขภาพและศักยภาพที่ดี  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข นอกจากการให้การศึกษาแล้ว  การส่งเสริมสวัสดิการในโรงเรียน   เป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชนที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า การส่งเสริมสวัสดิภาพแก่นักเรียน ช่วยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  โดยกำหนดแนวทางให้โรงเรียนดำเนินการโครงการสวัสดิภาพนักเรียน (Student Care) ดังนี้ 1) 
กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน 2) กิจกรรมประกันอุ่นใจวัยเรียน 3) กิจกรรมงานโภชนาการ 4) กิจกรรมสวัสดิการร้านค้า 
 
2. วัตถุประสงค์ 

6. เพ่ือดำเนินการงานอนามัยโรงเรียน  
7. เพ่ือดำเนินการจัดทำประกันชีวิตกับนักเรียนทุกคน  
8. เพ่ือดำเนินการงานโภชนาการให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  
9. เพ่ือดำเนินบริการกับนักเรียนทุกระดับชั้น 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 นักเรียนทุกคนได้รับบริการด้านสุขอนามัย 
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2. ร้อยละ 100 นักเรียนทุกคนได้รับการทำประกันอุบัติเหตุ 

3. ร้อยละ 100 นักเรียนทุกคนได้รับบริการและถูกหลักโภชนาการ 
4. ร้อยละ 100 นักเรียนทุกคนได้รับบริการจากสวัสดิการร้านค้า 

3.2 ด้านคุณภาพ 
1. โรงเรียนดำเนินกิจกรรมครบทั้ง 4 กิจกรรม 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
- ค่าเวชภัณฑ์ 

 
 

 
 

 
5,490 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1   5,490 5,490 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประกันอุ่นใจวัยเรียน  - 42,900 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 - 42,900 - 42,900 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมงานโภชนาการ       - - -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 - - - - 

กิจกรรมที่ 4  สวัสดิการร้านค้า - - -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4 - - - - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  42,900 5,490 48,390 

          4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)  (ไม่มี) 
หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ แตต่้องไม่เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
- ค่าเวชภัณฑ์ 

5,490   - 5,490 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประกันอุ่นใจวัยเรียน - - 42,900 - 42,900 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมงานโภชนาการ       - - - - - 
กิจกรรมที่ 4  สวัสดิการร้านค้า - - - - - 

รวม 5,490 - 42,900 - 48,390 
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6. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Inputs) 
1) การบริการด้านอนามัย 
2) นักเรียนทำประกันชีวิตทุกคน 
3) นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการ 
4) การบริการสวัสดิการร้านค้า  

 
1) สำรวจความพึงพอใจ 
 
 

 
1) สำรวจความพึงพอใจ 2)   
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
8) นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร

ทางการศึกษาได้รับบริการด้านสวัสดิ
ภาพ 

 
7) สำรวจความพึงพอใจ 

 
9) แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาได้รับบริการด้านสวัสดิภาพ 

 
ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวศุภรัตน์  เพ็ชรทอง) 
                    ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ์) 
       ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 
  ลงชื่อ.......... ......................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

             (นางกาญจนา  เลิศดี) 
            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 
         โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

           (ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
                ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการสวัสดิภาพนักเรียน (Student Care) 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2566) 

 
กิจกรรม งานอนามัย 

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1 ยาพาราเซตามอล 2 กล่อง 250 500 
2 อุปกรณ์ทำแผล 1 ชุด 1,000 1,000 
3 แป้งโยคี 1 โหล 600 600 
4 คารามาย 1 โหล 480 480 
5 ยาลดกรดแบบเม็ด 2  โหล 120 240 
6 ยาแก้ปวดท้องประจำเดือน 1 โหล 600 600 
7 ยาธาตุน้ำขาว 10 ขวด 58 580 
8 เกลือแร่ท้องเสีย 1 กล่อง  180 180 
9 ยาฆ่าเชื้อท้องเสีย 6 แผง 50 300 
10 ยาธาตุน้ำแดง 3 ขวด 50 150 
11 แอมโมเนีย 4 ขวด 20 80 
12 ยาทาแก้ปวดเมื่อย 6 หลอด 130 780 

รวม 5,490 
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โครงการ      : โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน   
 กลยุทธ์หลักที่ 4   ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

กลยุทธ์หลักที่ 5   สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง   
 กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
       2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
            หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
       2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
            เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
       2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
            จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววราภรณ์   ทรงเจริญ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  -   บาท 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
โครงการนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทนอกจากนี้ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญและเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพงานอาชีพต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง สำรวจความสนใจ ความถนัด และ
มองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต เพื่อวางแผนในการศึกษาต่อหรือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ และได้ร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมคนให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านทักษะฝมีือ 
ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านลักษณะนิสัยให้สามารถทำงานหรือการศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแผนงานขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา โครงการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ยุคใหม่  
          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงได้ดำเนินการตามนโยบายเพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้  มีทักษะการทำงาน  เพ่ือการวางแผนในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึง
ได้จัดทำโครงการ การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำในศตวรรษที่ 21โดยบูรณาการ  การจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทำ, การศึกษาในศตวรรษท่ี 21, และกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ โดยนำกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  และ  AAR ( After action Review) มา

85 



 

ใช้ในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยกิจกรรมของโครงการจัดในลักษณะของการจัดทำธุรกิจพอเพียง ตามความสนใจ ความสามารถ 
และความถนัดของผู้เรียน  

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

   1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” พึงพอใจใน
การดำเนินงานของโรงเรียน ร้อยละ 80 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
   1) นักเรียน ได้รับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ได้เรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงทุกห้องเรยีน 
    
4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 

4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 ITA Online     
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1     

กิจกรรมที่ 2 ปลูกรู้อาชีพ     

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น     

4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) 
  (-ไม่มี-) 
หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ แตต่้องไม่เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
กิจกรรมที่ 1 ITA Online  - - -  

กิจกรรมที่ 2 ปลูกรู้อาชีพ  - - -  
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) 

- - - - - - 
รวม  - - -  
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6. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Inputs) 
1) เพ่ือให้มีวัสดุและอุปกรณ์ในการทำงาน 

 
1) สำรวจวัสดุสำนักงาน  

 
1) แบบสำรวจวัสดุสำนักงาน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1) บุคลากรมวีัสดุและอุปกรณ์พอเพียงต่อ

การบริหารจัดการสำนักงาน 
2) การบริหารงาน 4 ฝ่าย มีการบริหาร

จัดการ คล่องตัว รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ  

 
1) สำรวจความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน 
2) สำรวจความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ 

 
1) แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน 

2) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  กำรจดักำรเรยีนกำรสอนมคีุณภำพ มสีือ่เทคโนโลยเีพยีงพอต่อควำมตอ้งกำรของครแูละนกัเรยีนเพือ่
พฒันำคุณภำพของนกัเรยีน 
  2)  การจัดกิจกรรมบริษัทมีคุณภาพ มีผลงานและสามารถแลกเปลี่ยนในเวทีระดับโรงเรียนได้ 
 

 
ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาววราภรณ์   ทรงเจริญ) 
ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวสุมนพัสร์   ป้องกัน) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
  ลงชื่อ........... .....................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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โครงการ      : โครงการโรงเรียนสุจริต 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน    
 กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง  
 กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  5,000   บาท 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติให้  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” เพื่อปลูกจิตสำนึก
ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักเรียน ครู ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  โดยกำหนดแนวทางให้โรงเรียน
ดำเนินการโครงการโรงเรียนสุจริต ดังนี้ 1) กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 2) กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ 
ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต 3) กิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจ STRONG. 4) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
5) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) และ 6) กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค์ 

10. เพ่ือดำเนินจัดกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)  
11. เพ่ือดำเนินจัดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต  
12. เพ่ือดำเนินจัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจ STRONG.  
13. เพ่ือดำเนินจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี สาขา โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
14. เพ่ือดำเนินการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ของครู และผู้บริหาร 
15. เพ่ือดำเนินการกิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ระดับชั้นเรียน  
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2. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ระดับชั้นเรียน 
3. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจ STRONG. ระดับโรงเรียน 
4. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีกิจกรรมบริษัทสร้างการดี สาขา โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
5. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ของครู และผู้บริหาร 
6. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีกิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบูรณาการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.2 ด้านคุณภาพ 
1. โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแนวทางของโรงเรียนสุจริตครบทั้ง 6 กิจกรรม 
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง  
                (Project Citizen) 

- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

   
 

5,000 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1   5,000 5,000 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์  
               ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต  

- -   

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 - - - - 

กิจกรรมที่ 3 ค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย  
                หวัใจ STRONG.  

- - -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3     

กิจกรรมที่ 4 บริษัทสร้างการดี - - -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4 - - - - 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)   
                ของครู และผู้บริหาร 

- - -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 5 - - - - 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตร 
                ต้านทุจริตศึกษา 

- - -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 6 - - - - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    5,000 

4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)  (-ไม่มี-)      
หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ แตต่้องไม่เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
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5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง  
                (Project Citizen) 

- 5,000 - - 5,000 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์  
               ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 3 ค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย  
                หวัใจ STRONG 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 4 บริษัทสร้างการดี - - - - - 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมถอดบทเรียน  
        (Best Practice) ของครูและผู้บริหาร 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนวัตกรรม 
         การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

- - - - - 

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) 
- - - - - - 

รวม - 5,000 - - 5,000 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Inputs) 
1) ผลงานระดับชั้นเรียนกิจกรรมสร้าง
สำนึกพลเมือง (Project Citizen)  
 
2) ผลงานระดับชั้นเรียนกิจกรรมสื่อ
สร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต 
  
3) กิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย 
หัวใจ STRONG. 

 
1) จำนวนผลงานระดับชั้นเรียน
กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง 
(Project Citizen)  
2) จำนวนผลงานระดับชั้นเรียน
กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์
สั้นต่อต้านการทุจริต  

 
1) แบบตัดสินผลงานกิจกรรม
สร้างสำนึกพลเมือง (Project 
Citizen)  
2) แบบตัดสินผลงานกิจกรรม
สื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้น
ต่อต้านการทุจริต  
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3) สำรวจความพึ่งพอใจในการ
กิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชน
ไทย หัวใจ STRONG.  

3) สำรวจความพึ่งพอใจในการ
กิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้นำ
เยาวชนไทย หัวใจ STRONG. 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
4) ผลงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
 
5) ผลงานกิจกรรมถอดบทเรียน (Best 
Practice) 
 
6) มีการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

4) ประเมินผลงานกิจกรรมบริษัท
สร้างการดี  
5) ประเมินผลงานกิจกรรมถอด
บทเรียน (Best Practice) 
 
6) นิเทศติดตามการใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา 

4) แบบประเมินผลงาน
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
5) แบบประเมินผลงาน
กิจกรรมถอดบทเรียน  
(Best Practice) 
6) แบบนิเทศติดตามการใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
9) นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร

ทางการศึกษามีจิตสำนึกความซื่อสัตย์
สุจริต 

 
8) สำรวจเจตคติ จิตสำนึกความ

ซื่อสัตย์สุจริต 

 
10) แบบประเมินเจตคติ 

จิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต 
 

 
ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์) 
ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 

 
  ลงชื่อ......... .......................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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ชื่อโครงการ โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน    

กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง   
กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

สอดคล้องกับโรงเรียนมาตรฐานสากล : หมวดที่ 3  นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางพัชราภรณ์  โพธิ์ดี 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  51,650  บาท 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งภายในประเทศและประเทศต่างๆ ทั่วโลก สภาพของเศรษฐกิจทั่วไปภัยธรรมชาติ 
สภาวะวิกฤติของชั้นบรรยากาศของโลก การขาดแคลนอาหาร สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย ปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากการ
กระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น การปลูกและปลูกจิตสำนึกให้เกิดภูมิคุ้มกันสำหรับอนาคต ทั้งด้านความคิดและสร้างมาตรฐาน 
Model ทางความคิดใหม่เพ่ือนพลังความคิด ดั่งแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพล อดุลยเดช ทรงมีพระราช
ดำรัส เกี่ยวกับหลักคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง    โรงเรียนสิงห
พาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” เป็นสถานศึกษาที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ตั้งแต่ปี 2552 และยังเป็น
สถานศึกษาพอเพียงอีกด้วย อีกท้ังยังส่งเสริมให้นักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียนทุกคนเกิดอุปนิสัยพอเพียง   

ในการนี้โรงเรียนจะพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้สู่ความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ให้กับนักเรียน  เป็นการสานต่องานที่ต้องขับเคลื่อนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนให้กับนักเรียน 
ตลอดจนชุมชนและประเทศชาติดั่งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช 
2. วัตถปุระสงค์ 

2.1.เพ่ือปลูกฝังอุปนิสัยพอเพียงให้กับนักเรียนและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
2.2.เพ่ือให้นักเรียนเกิดแนวคิดและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติได้จริง 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

1) นักเรียน 100 คน  สามารถเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงใน
สถานศึกษา 
2)  นักเรียนและครูเกินร้อยละ 90 สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
1)  นักเรียนและครูดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้ 
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4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมครู นักเรียนแกนนำ  
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าอาหารกลางวัน (90 คน × 50 บาท)  
- ค่าอาหารว่าง (90 คน × 25 บาท × 2 มื้อ) 

 
 

3,000 

 
 
 

3,500 
4,500 

 
4,000 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 3,000 8,000 4,000 15,000 
กิจกรรมที่ 2 ห้องศูนย์และจัดทำแหล่งเรียนรู้ 

- ป้ายอิ้งเจ็ท แบบฟิวเจอร์บอร์ด ติดผนังห้อง 
- ป้ายห้องศูนย์พอเพียง 
- โต๊ะ Model โคกหนองนา 
- สีวาดผนัง 
- ป้ายพลาสติกตั้งโต๊ะ  

   
1,800 
3,000 
1,500 
250 
100 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2   15,000 15,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    30,000 

4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)   

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
     - ค่าเข้าชม (100 คน × 50 บาท) 
     - ค่าอาหารกลางวัน (100 คน × 50 บาท)  
     -    ค่ารถบัส  

 
 
 

20,000 

 
5,000 
5,000 

 

  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 20,000 10,000  30,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    30,000 

หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ แตต่้องไม่เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
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5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมครู นักเรียน
แกนนำ  

 15,000    

กิจกรรมที่ 2 ห้องศูนย์และจัดทำแหล่ง
เรียนรู้ 

6,650     

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) 
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้  30,000    

รวม 6,650 45,000 - - 51,650 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Inputs) 
1) ผลงานกิจกรรมอบรมครู นักเรียนแกน
นำ  
2) ผลงานห้องศูนย์และจัดทำแหล่งเรียนรู้ 
3) ผลงานศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 

 
1) ประเมินผลระหว่างการจัด
กิจกรรมด้วยการทำ AAR   
2) ปรับปรุงผลการดำเนินงาน
ระหว่างปฏิบัติงาน 
3) ประเมินห้องศูนย์และแหล่ง
เรียนรู้  

 
1) แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการดำเนินกิจกรรม 
2) แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนและครูน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติและเป็น
แกนนำของโรงเรียนได้ 

 
1.สำรวจเจตคติ จิตสำนึกการน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงนักเรียนและครูเกิดแนวคิด
และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติและเป็นแกน
นำของโรงเรียนได้ 

 
1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  นักเรียนและครูน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติและเป็นแกนนำของโรงเรียนได้ 
 

 
ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 

               (นางพัชราภรณ์    โพธิ์ดี) 
ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ์) 
     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
  ลงชื่อ....... .........................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

             (นางกาญจนา  เลิศดี) 
            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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ชื่อโครงการ  โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน    

กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง   
กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

สอดคล้องกับโรงเรียนมาตรฐานสากล : หมวดที่ 3  นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายวิกร   ยิ้มย่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  -   บาท 
1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายให้โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class 
Standard School) เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน การพัฒนายกระดับการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศ 
มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ คือ พัฒนาผู ้เร ียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก จัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
 เพื่อให้สนองต่อนโยบาย โรงเรียนสิงหพาหุ“ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนา
โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลขึ้น เพ่ือมุ่งพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ครูและบุคลากร การ
บริหารจัดการ และโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่เน้นกลยุทธ์และตอบโจทย์กิจกรรมของโครงการโรงเรียนในฝัน 
 2. เพื่อให้ครู ผู้บริหาร และสถานศึกษา มีและจัดทำนวัตกรรม/ผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือBest Practices  
3. เป้าหมาย 
   3.1 ด้านปริมาณ   
   1. ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรของโรงเรียนสิงหพาหุ“ประสานมิตรอุปถัมภ์” ทุกคนได้รับการพัฒนาและ
สามารถจัดทำ Best Practices ของตนเองได้ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
  1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน ได้รับการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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4. รายละเอียดการดำเนินการ 
4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาครู - -   
รวมงบประมาณทั้งสิ้น - -   

4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)   
-ไม่มี- 

หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ แตต่้องไม่เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
 
5. ประเภทการดำเนินการจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมพัฒนาครู  - - -  
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)   
-      
รวม  - - -  

 
6. การวัดและการประเมินผล 
 วัดและประเมินผลขณะปฏิบัติงาน 
  1) ประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ 
  2) ปรับปรุงผลการดำเนินงานระหว่างปฏิบัติงาน 

วัดและประเมินผลหลังปฏิบัติงาน 
  1) ประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ 
  2) ประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรม 
  3) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  1)  ครู ผู้บริหาร และสถานศึกษา มีและจัดทำนวัตกรรม/ผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือBest Practices  
จนกระท้ังสามารถวางกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนได้ 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  1)  แบบประเมินความพึงพอใจ 
  2)  แบบประเมินโครงการ 
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7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  ครู ผู้บริหาร และสถานศึกษา มีและจัดทำนวัตกรรม/ผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือBest Practices  ทั้งของ
ตนเองและจัดทำในระดับโรงเรียนได้ 
. 

 
ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 

                 (นายวิกร  ยิ้มยอ่ง) 
                    ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (นางสาวสุมนพัสร์  ป้องกัน) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
  ลงชื่อ............ ....................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

             (นางกาญจนา  เลิศดี) 
            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 
         โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

           (ว่าทีร่้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
                ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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 โครงการ    : โครงการสถานศึกษาสีขาว 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน   

กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา   

สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง   
กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายอาทิตย์   อ่อนสมกิจ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  2,498 บาท 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

สภาพสังคมปัจจุบันเด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด  เนื่องจากเป็นวัยที่เอ้ือต่อการเข้าไป

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการ

ค้นหา  สร้างตัวตน  สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าทำสิ่งท้าทาย นอกจากนี้ นักค้ายาเสพ

ติดต่างมองว่า เยาวชนส่วนใหญ่มีเงิน จึงมีความมั่นใจว่าการค้ายาเสพติดกับเยาวชนนั้น จะทำให้มีลูกค้าอยู่สม่ำเสมอ จาก

สถิติค้ายาเสพติดและติดเชื้อเอดส์พบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นผู้ติดเชื้อเอด ส์เริ่มมีอายุ

น้อยลง ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องเรียนรู้วิธีป้องกันยาเสพติดและเอดส์ในเด็กและเยาวชน โดยกำหนดแนวทางให้

โรงเรียนดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ดังนี้ 1) กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2) กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 3) 

กิจกรรมเอดส์โลก 4) กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 

2. วัตถุประสงค์ 
1 นักเรียนรู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ   
2 นักเรียนรู้จักวิธี ป้องกันโรค ป้องกันปัญหาทางเพศ  
3 เพ่ือคุมประพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดและเอดส์ 

 4 เพ่ือส่งต่อนักเรียนที่ใช้สารเสพติดไปบำบัด 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
1.  นักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ได้ร่วมกิจกรรม  ร้อยละ  96 

 2.  นักเรียนร้อยละ 96 รู้จักการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี้ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคเอดส์   
3.2 ด้านคุณภาพ 

1  นักเรียนปลอดภัยจากสารเสพติดและเอดส์  
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2  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 

4.1 ระยะที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันเอดส์โลก   
      -   ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

- -  
500 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 - - 500 500 

กิจกรรมที่ 2  ห้องเรียนสีขาว 
     -   ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

- -  
998 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 - - 998 998 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
 

 
 

 
500 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3   500 500 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 
     -   ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

-   
500 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4   500 500 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - 2,498 2,498 

หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ แตต่้องไม่เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันเอดส์โลก   
      -   ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
500 

- - - 
 

500 
กิจกรรมที่ 2  ห้องเรียนสีขาว 
     -   ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

998 - - - 998 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
500 

- - - 
 

500 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพ
ติด 
     -   ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

500 - - - 500 

รวม 2,498 - - - 2,498 
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6. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Inputs) 
1)  ผลงานห้องเรียนสีขาวทุกห้องหเรียน 
 

 
1) สำรวจความพึ่งพอใจ 
 

 
1) สำรวจความพึ่งพอใจ  
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1) นักเรียนเกิดความตระหนักในพิษภัย
สารเสพติดและอบายมุขต่าง ป้องกันโรค มี
พฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์ 

 
1) แบบรายงานพฤติกรรม 

 
1) แบบรายงานพฤติกรรม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  นักเรียนเกิดความตระหนักในพิษภัยสารเสพติดและอบายมุขต่าง ป้องกันโรค มีพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์ 
 

 
ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 

            (นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ) 
                    ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 
  ลงชื่อ.......... ......................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

             (นางกาญจนา  เลิศดี) 
            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 
         โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

           (ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
                ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2566) 

 
กิจกรรมวันเอดส์โลก 

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1 กระดาษสี 15 แผ่น 10 150 
2 เกียรติบัตร 1 ห่อ  150 150 
3 ภาพชุดความรู้เกี่ยวกับเอดส์ 10 แผ่น 20 200 

รวม 500 
 
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1 กระดาษปก(ขาว) 1 ห่อ 98 98 
2 กระดาษ A4 1 รีม 100 100 
3 แล็คซีน 2 ม้วน 50 100 
4 ค่าเข้าเล่มเอกสาร + ถ่ายเอกสาร 3 เล่ม 200 600 

รวม 998 
 
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 

1 กระดาษปกขาว 1 ห่อ 200 200 
2 กระดาษสติ๊กเกอร์ 15 แผ่น 20 300 

รวม 500 
 
กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1 กระดาษ100 ปอน 1 ห่อ  250 250 
2 กระดาษเกียรติบัตร 1 ห่อ 250 250 

รวม 500 
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โครงการ      : โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน   
 กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง   

กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจุฑามาศ   วิชิต 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  113,134 บาท 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนวิถีพุทธเป็นสถานศึกษาระบบปกติที่นำหลักพุทธธรรมหรือองค์ความรู้ที่เป็นคำสอนในพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา โดยมีจุดเน้นที่สำคัญคือการนำหลักธรรมมาใช้พัฒนาผู้เรียนทั้งการเรียนการสอน หรือ
จัดเป็นระบบวิถีชีวิตในสถานศึกษาของผู้เรียนส่วนใหญ่ โดยนำไปสู่จุดเน้นของการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถ กินเป็น อยู่
เป็น ดูเป็น และฟังเป็น คือใช้ปัญญาและเกิดประโยชน์แท้จริงต่อชีวิต การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เป็น
กัลยาณมิตร เอื้อในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบคอบ ด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญา การพัฒนาผู้เรียนดังกล่าวจัดผ่ าน
ระบบไตรสิกขาที่ผู้เรียนได้ศึกษาปฏิบัติอบรม ทั้งศีลหรือพฤติกรรมหรือวินัยในการดำเนินชีวิตที่ดีงามสำหรับตนเองและ
สังคม สมาธิหรือด้านพัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพ มีสมรรถภาพ มีจิตใจที่ตั้งมั่นเข้มแข็งและสงบสุข และปัญญาที่มีความรู้ที่
ถูกต้อง มีศักยภาพในการคิด การแก้ปัญหาที่แยบคาย โดยมีครูและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกัลยาณมิตรที่สำคัญ ที่รักและ
ปรารถนาดีที่จะพัฒนาผู้เรียนอย่างดีที่สุดด้วยคววามเพียรพยายาม จึงเห็นสมควรจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

16. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม 12 ประการ 
17. เพ่ือให้นักเรียน ครูและผู้บริหารเข้าสอบธรรมศึกษา 
18. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมปฏิบัติธรรม 
19. เพ่ือให้นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม 
20. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนรอบด้าน ทั้งศีล สมาธิ และปัญญา 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธร้อยละ 100 
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2. นักเรียน ครู ผู้บริหารได้รับหนังสือสวดมนต์ประจำวัน/บทสวดมนตส์รภญัญะ/บทสวดมนตแ์ปลวดั
พระนอนจกัรสหีฯ์/ค ำปฏญิำณต่ำงๆ รอ้ยละ 100 
3. นักเรียน ครู ผู้บริหารได้รับสมุดบันทึกความดีและผ้าปูรองนั่งร้อยละ 100 

3.2 ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนทุกคนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
2. นกัเรยีนน ำหลกัไตรสกิขำ คอืศลี สมำธ ิปัญญำ บูรณำกำรผ่ำนกำรพฒันำ “กนิ อยู่ ด ูฟัง” 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ  
29 ประการ 

- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมจัดทำป้ายพุทธ
สุภาษิตและรูปชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ติดประจำห้องเรียน 

- ค่าพิมป้ายพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม 
พระราชดำรัส สำหรับติดตามที่ต่างๆ 
บริเวณโรงเรียน 

- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมสมุดบันทึกความดี
และผ้าปูรองนั่งลานธรรม 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 

3,000 
 

 
18,200 

 
 

5,000 
 
 
- 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 - 21,200 5,000 26,200 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 

- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
-    ค่าตอบแทนวิทยากร (3000 บาท x 2 วัน) 
-     ค่ายานพาหนะพระวิทยากร  
- ค่าอาหาร (30 คน × 50 บาท x 4 มื้อ)        
-     ค่าอาหารว่าง (30 คน × 25 บาท × 5 มื้อ) 

 
 
 

6,000 
1,000 

 
 
 
 
 

3,000 
3,000 

 
 

2,934 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 7,000 6,000 2,934 15,934 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (3000 บาท x 2 วัน) 
-     ค่ายานพาหนะพระวิทยากร 
- ค่าอาหาร (350 คน × 50 บาท x 4 มื้อ)  

 
 
 

6,000 
1,000 

 
 
 
 
 

30,000 

 
 

4,000 
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- ค่าอาหารว่าง (350 คน × 25 บาท × 5 มื้อ) 30,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 7,000 60,000 4,000 71,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    113,134 

หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ แต่ต้องไม่เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ 

5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ 
วิถีพุทธ 29 ประการ 

8,000 18,200 - - 26,200 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 

15,934 - - - 15,934 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

- 71,000 - - 71,000 

รวม 23,934 89,200 - - 113,134 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Inputs) 
1) ร้อยละ 90 ของนักเรียน ครู และ
ผู้บริหารเข้าสอบธรรมศึกษา 
2) ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าอบรมปฏิบัติ
ธรรม 
3) ร้อยละ 90 ของนักเรียนในการเข้าค่าย
คุณธรรม 

 
1) จำนวนนักเรียน ครูและผู้บริหาร
ที่เข้าสอบธรรมศึกษา 
2) จำนวนผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าอบรม
ปฏิบัติธรรม  
3) จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6 ที่เข้าค่ายคุณธรรม 

 
1) แบบสำรวจจำนวนนักเรียน 
ครูและผู้บริหารที่เข้าสอบ
ธรรมศึกษา 
2) แบบสำรวจความพึงพอใจ
ในการกิจกรรมค่ายคุณธรรม
สำหรับผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3) แบบสำรวจความพึงพอใจ
ในการกิจกรรมค่ายคุณธรรม
สำหรับนักเรียน  
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ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1) นักเรียน ครู ผู้บริหาร มีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยม 12 ประการ 
 

 
9) สำรวจเจตคติด้านคุณธรรม 

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์และค่านิยม 12 
ประการ 

 
2) แบบประเมินเจตคติด้าน

คุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และค่านิยม 12 ประการ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม 12 ประการ 
 2) นักเรียน ครูและผู้บริหารเข้าสอบธรรมศึกษา 
 3) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมปฏิบัติธรรม 
 4) นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม 
 5) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนรอบด้าน ทั้งศีล สมาธิ และปัญญา 
 

 
ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวจุฑามาศ   วิชิต) 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายอาทิตย์   อ่อนสมกิจ) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 
  ลงชื่อ......... .......................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
กิจกรรม 1 ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ 29 ประการ 

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
ระยะ 1 

1 ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 130 x 245 15 160 2400 
2 กระดาษโปสเตอร์อ่อนสองหน้า 65 5 325 
3 กระดาษโฟโต้ 2 150 300 
4 กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม 2 110 220 
5 กระดาษการ์ดขาว 150 แกรม 1 95 95 
6 สติกเกอร์ใสหลังเหลือง A4 2 165 330 
7 พลาสติกใสคลุม   285 
8 แผ่นใสทำปก A4 130 แกรม 1 145 145 
9 กระดาษเกียรติบัตร B5 180 แกรม 6 160 900 
10 ค่าพิมพ์ป้ายพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม  

พระราชดำรัส  
6 500 3,000 

รวม 8,000 
ระยะ 2 

11 สมุดบันทึกความดี ระยะ 2 370 35 12,950 
12 ผ้าปูรองนั่ง ระยะ 2 150 35 5,250 

รวม  18,200 
 
กิจกรรม 2 อบรมปฏิบัติธรรมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1 ป้ายไวนิล 1 1,000 1,000 
2 ถุงขยะขนาดใหญ่ 2 65 65 
3 ยากันยุง 10 85 850 
4 ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว 20 12 240 
5 ปากกาน้ำเงิน 30 5 150 
6 กระดาษปรุ๊ฟ 6 4 24 
7 ปากกาเมจิก 10 7 70 
8 กระดาษเกียรติบัตร B5 2 160 320 
9 กระดาษเกียรติบัตร A4 1 215 215 
10 ค่าตอบวิทยากรและค่าพาหนะวิทยากร   7000 
11 ค่าอาหารและอาหารว่าง   6,000 

รวม 15,934 

107 



 

กิจกรรม 3 ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  
ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 1 1,000 1,000 
2 ถุงขยะขนาดใหญ่ 2 65 130 
3 ยากันยุง 10 85 850 
4 ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว 48 12 576 
5 ปากกาน้ำเงิน 150 5 750 
6 กระดาษปรุ๊ฟ 37 4 148 
7 ปากกาเมจิก 48 7 336 
8 สีเทียน 12 สี 15 14 210 
9 ค่าตอบวิทยากรและค่าพาหนะวิทยากร - - 7000 
10 ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 60,000 

รวม 71,000 
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โครงการ      : โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน    
 กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง   
 กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจุฑามาศ   วิชิต 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  4,731  บาท 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญจึงเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นในแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชเพราะเห็นว่าเป็นแนวทางการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเพื่อให้บรรลุคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อให้การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้กำหนดนโยบายและ
แผนพัฒนางานคุณธรรมโดยบูรณาการการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

การดำเนินการตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” มุ่งเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกคน ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยดำเนินการตามขั้นตอนของ โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม จัดทำโครงงาน 1 ห้องเรียน 1 ความดีที่อยากทำ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนคิด ตัดสินใจและลงมือทำ
ในสิ่งที่สนใจอยากจะแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง และบูรณาการองค์ความรู้จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม/บริษัท) หรือต่อ
ยอดจากโครงงานของนักเรียนที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ หรือโครงงานที่สอดคล้องตามคุณลักษณะ ตัวชี้วัดของโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ภายใต้แผนงานต่างๆ ทั้งด้านงานวิชาการ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรรมเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมตามนโยบายงานด้านระเบียบวินัย งานกิจการนักเรียน มาดำเนินการภายใต้เป้าหมายเดียวกันของ
โรงเรียน ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดำเนินการล้วนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนทั้งสิ้น อีกท้ังยังเป็นประโยชน์ใน
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งงบประมาณ บุคลากร ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ  
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน และลด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้น้อยลง 

2. เพ่ือบูรณาการและสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
และคุณภาพ 

3. เพ่ือให้นักเรียน คณะครู และผู้บริหารทำโครงงานคุณธรรม 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนเข้าร่วมและดำเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ร้อยละ 100 
2. ผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมและดำเนินตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ร้อยละ 100 

3.2 ด้านคุณภาพ 
1. ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร แบะนักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน และลดพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ให้น้อยลง 
2. โรงเรยีนมวีธิบีูรณำกำรและสรำ้งองคค์วำมรู/้นวตักรรมกำรเสรมิสรำ้งคุณธรรมจรยิธรรมทีม่ี
ประสทิธผิล ประสทิธภิำพ และคุณภำพ 
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ฯ 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม  

โครงงาน 1 ห้องเรียน 1 ความดีที่อยากทำ 

 
- 

 
- 
 

 
4,731 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 - - 4,731 4,731 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น    4,731 

หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ แต่ต้องไม่เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) (-ไม่มี-) 
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5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนคุณธรรม  
                มูลนิธิยวุพัฒน์ฯ 

- 4,731 - - 4,731 

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) 
- - - - - - 

รวม - 4,731 - - 4,731 
 

6. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Inputs) 
1) ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์มากข้ึน และ
คุณลักษณะไม่พึงประสงค์ลดลง 

 
1) สำรวจเจตคติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
2) สำรวจพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 

 
1) แบบประเมินเจตคติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2) แบบสังเกตพฤติกรรมบ่งชี้
เชิงบวก 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1) ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์มากข้ึน และ
คุณลักษณะไม่พึงประสงค์ลดลง 

 
1) สำรวจเจตคติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
1) แบบประเมินเจตคติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้น้อยลง 
2. โรงเรียนสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และ

คุณภาพ 
3. เพ่ือให้นักเรียน คณะครู และผู้บริหารทำโครงงานคุณธรรม 
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ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวจุฑามาศ   วิชิต) 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายอาทิตย์   อ่อนสมกิจ) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 
  ลงชื่อ........... .....................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2566) 
 

กิจกรรม โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ฯ 
ลำดับ รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 

1 กระดาษการ์ดหอมพ้ืนมุก (ทำปก) A4  4 85 340 
2 แฟ้มคลิป 2 ห่วง มีปกหน้า A4 10 55 550 
3 ซองใส่เอกสาร 11 รูป A4 20ไส้ 10 16 160 
4 กระเป๋าแฟ้มหูหิ้วมีล็อค 15 45 675 
5 สีไม้ 24 สี 14 100 1,400 
6 สีเทียนขนาดกลาง 12 สี 14 14 196 
7 ปากกาเมจิกคละสี 12 สีมาสเตอร์อาร์ต 14 75 1,050 
8 ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว 30 12 360 

รวม 4,731 
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โครงการ      : โครงการโรงเรียนประจำตำบล 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน    
 กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง   
 กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายเทวินทร์  มั่นใจ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ 1,000   บาท 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนจึงเป็นความสำคัญสูงสุดในการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโรงเรียนใน
ท้องถิ่นชนบทซึ่งนักเรียน  ส่วนใหญ่มักด้อยโอกาสในการได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักในความสำคัญดังกล่าว  จึง
กำหนดนโยบายการพัฒนา “โรงเรียนคุณภาพ” ในท้องถิ่นชนบทเพื่อให้มีความเพียบพร้อมที่จะเป็นต้นแบบ หรือศูนย์
สาธิตการให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  ตลอดจนเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน  ทำให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ  เชื่อมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติงานของโรงเรียนและไม่จำเป็นต้องส่งบุตรหลาน
ไปเรียนในเมือง  นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยโรงเรียนและชุมชนสามารถจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์
บริการและเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหม้ีความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ  อาชีพ  และการพัฒนา
สุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ  เป็นศูนย์พัฒนาครูสำหรับ
โรงเรียนต่าง ๆที่อยู่ใกล้เคียง และมีกิจกรรมบริการชุมชน  

2. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมจากชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  นำไปสู่ความเข้มแข็งของโรงเรียน 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ภายในโรงเรียน 
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีความสุขกับแหล่งเรียนรู้ที่ดีและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
1. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดี พร้อมให้บริการแก่ชุมชนและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
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2.  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 

4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนในการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
-   การประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้และการจัด
กิจกรรมเชิญชวน 

 
 
- 
- 

 
 
- 

1,000 

 
 
- 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 1,000 - 1,000 
4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)   
(-ไม่มี-)      

หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ แตต่้องไม่เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1 -2 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และเชิญชวน 
ในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

- 1,000 - - 1,000 

รวม - 1,000 - - 1,000 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Inputs) 
1) โรงเรียนมแีหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมพร้อม
ให้บริการแก่นักเรียนและชุมชน 

 
1) สำรวจความพึงพอใจในการใช้
แหล่งเรียนรู้ 

 
1) แบบสำรวจความพึงพอใจ
ในการใช้แหล่งเรียนรู้ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนและชุมชนมีความสุขในการใช้
บริการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพ่ือการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและ
ชุมชน 

2. นักเรียนและชุมชนสามารถใช้โรงเรียน
เป็นแหล่งการเรียนรู้การแสวงหาความรู้ได้
หลากหลาย 

 
10) ส

ำรวจความพึงพอใจในการใช้
แหล่งเรียนรู้ 

 
1) แบบสำรวจความพึงพอใจ
ในการใช้แหล่งเรียนรู้ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีความพร้อมในการให้บริการแก่นักเรียนและชุมชนได้อย่างเหมาะสม
สะดวกสบาย นักเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้
อย่างมีประ 
 

 
ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 

(นายเทวินทร์  มั่นใจ) 
ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวสุมนพสัร์ ป้องกัน) 
     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
  ลงชื่อ......... .......................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ“ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ“ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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โครงการ   :  โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ โคกหนองนา  
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน    
 กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง   
 กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ          นางกาญจนา  เลิศดี  
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565  ถึง  30  กันยายน 2566 
งบประมาณ   10,000    บาท 
          
1.  หลักการและเหตุผล  
      พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ให้ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดให้
รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ ไว้ในมาตรา 25 ดังนี้ “มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการ
ดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ 
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูลและ
แหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ” 

การเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพราะเป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติให้ทำได้ คิด
เป็น ทำเป็น รักการอ่าน การเขียน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการฝึกทักษะ ฝึกกระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถจดจำองค์ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดไป  

ดังนั้น โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ให้ความสำคัญในการจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน และมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ขอ
ความอนุเคราะห์ในการจัดทำแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ตามรอยศาสตร์พระราชา โคกหนองนา จากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจักรสีห์ และโรงเรียนเป็นผู้ดูแลและพัฒนาต่อยอดต่อไป 

 

2.  วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตามศาสตร์พระราชา โคกหนองนา          

3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ  
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  นักเรียนร้อยละ 80 เข้าใช้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ โคกหนองนา 
          3.2 เชิงคุณภาพ 
                     มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
 ระยะที ่1-2 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน  2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ  
จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  รวมงบ  

1. พัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ โคกหนองนา  - 5,000 - 5,000 
2. จัดหาอาหารและเครื่องดื่ม - 5,000 - 5,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   - 10,000 - 10,000 

 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   

รายการ/กิจกรรม  
ประเภทเงินงบประมาณ  

รวม  
อุดหนุน  

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

รายได้
สถานศึกษา  

เงินอื่นๆ  

พัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ โคกหนองนา  - - - 5,000 5,000  

จัดหาอาหารและเครื่องดื่ม - - 5,000 - 5,000  

รวม  - - 5,000 5,000 10,000  

 
6. สถานที่ดำเนินการ 
       โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจใน
การเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐ 
 

การสังเกต  
การประเมินความพึงพอใจ 
การสัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบสัมภาษณ์ 

 
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 1. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตามศาสตร์พระราชา โคกหนองนา 
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ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

 
ลงชื่อ....................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางสาวสุมนพัสร์   ป้องกัน) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 

 
  ลงชื่อ................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ว่าที่ร้อยตรี.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 

(ชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ โคกหนองนา 
Rระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)  
þระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2566)  

  
 
ลำดับ  รายการ  จำนวนหน่วย  ราคาต่อหน่วย  จำนวนเงิน  

1 พัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ โคกหนองนา  1 5,000 5,000 
2 จัดหาอาหารและเครื่องดื่ม 1 5,000 5,000 

รวม  10,000 
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โครงการ      : TO BE NUMBER ONE 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน   
 กลยุทธ์หลักที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ มี 

ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์หลักที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามความ 

ถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ   
สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง   
 กลยุทธ์หลักที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ มี 

ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์หลักที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามความ 

ถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายสุริยา   คชอินทร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  20,000   บาท 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นความพยายามปฏิรูปการ
เรียนรู้เพื่อไปให้ถึงผู้เรียนโดยตรงคือ ให้ผู้เรียนเก่ง ดี มีความสุข ตามมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จุดมุ่งหมายในมาตรา 6 ได้    กำหนดว่า มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ในด้านต่างๆ ของการศึกษา คือ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ (1) และคุณธรรม และมุ่งให้คนไทยมีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (2)  ซึ่งในปัจจุบันปัญหายาเสพติดกำลังแพร่
ระบาดอย่างหนักโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่กำลังจะโตขึ้นไปเป็นอนาคตที่ดีของชาติ เนื่องจากปัจจุบันมีความสะดวก
ที่จะเข้าถึงสื่อข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น ซึ่งรวมถึงข่าวสารที่มีลักษณะขัดต่อศีลธรรมและบรรทัดฐานทางสังคมที่จะเป็นการชัก
นำให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการลอกเลียนแบบในพฤติกรรมนั้นๆรวมถึง  การเสพยาเสพติดด้วย  ยาเสพติด
จึงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ในการแก้ปัญหานั้นเราไม่อาจจะแก้ไขได้โดยปัจจัยภายนอก
อย่างเดียว  หากต้องแก้ไขปัจจัยภายในซึ่งหมายถึงตัวเด็กเองด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  ที่มีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนักและทรงห่วงใยในปัญหานี้มาก   จึงทรงพระ
กรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพื่อให้ง่ายต่อการ
รณรงค์ว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE  เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยทรงมีพระประสงค์
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มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือวัยรุ่นและเยาวชน  โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่
ข้องแวะกับยาเสพติด   

ดังนั้นเพ่ือเป็นการสนองพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ดังกล่าวข้างต้น 
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  จึงจัดทำโครงการ To Be Number One  โดยจัดกิจกรรม กีฬาต้านยาเสพติด 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมาเล่นกีฬา การประกวดร้องเพลง การแสดง และการจัดนิทรรศการเพื่อให้วัยรุ่นยุคใหม่ไม่พ่ึงยา 
นอกจากนี้ทำให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิต สุขภาพกายท่ีดีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้เยาวชนมีความกล้า
แสดงออก เป็นผู้นำโดยพานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE  ศึกษาดูงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  ของ
โรงเรียนอ่ืน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมาจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และนอกจากนี้ใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียนสิงหพาหุ“ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดอบรมนักเรียนแกนนำ To be Number One การประกวดร้องเพลงและการแสดง  
2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานกิจกรรม To be Number One ของโรงเรียนและจัดนิทรรศการให้ความรู้ 
     แก่ผู้เรียนภายในโรงเรียน 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 
1) นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน มาใช้เวลาว่าง ร้องเพลงและการแสดง ทำให้มีสุขภาพจิต สุขภาพกายท่ี 
    ดีห่างไกลยาเสพติด 
2) นักเรียนแกนนำ มีความรู้ ความเข้าใจ ในกิจกรรม To be Number One และเป็นผู้นำให้กับผู้อ่ืน 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
1) นักเรียนจำนวน 336 คน และบุคลากรจำนวน 31 คน เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด                
    การแข่งขัน และประกวดการแสดง 
2) นักเรียนแกนนำ จำนวน 20 คน  

4. รายละเอียดการดำเนินการ 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 ชีวิตวิถีใหม่ สุขกายสบายใจ 
              TO BE NUMBER ONE 

- 10,000 10,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  10,000 10,000 20,000 

5. ประเภทการดำเนินการจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

อบต. 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
กิจกรรมที่ 1 ชีวิตวิถีใหม่ สุขกายสบายใจ 
              TO BE NUMBER ONE 

- 10,000 - 10,000 20,000 
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ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)  
- - - - - - 

รวม - 10,000 - 10,000 20,000 
 
6. การวัดและการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Inputs) 
1) นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 
มาใช้เวลาว่าง ร้องเพลงและการแสดง 
ทำให้มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี
ห่างไกลยาเสพติด 
2) นักเรียนแกนนำ มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในกิจกรรม To be Number One และ
เป็นผู้นำให้กับผู้อื่น 

 

 
1.ประเมินความพึงพอใจในการ
ดำเนินกิจกรรม 
 

 
1.แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1) นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร

ทางการศึกษาได้รับบริการด้านสวัสดิ
ภาพ 

 
1. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ฝ่ายบริหาร 

 
1. แบบประเมินโครงการ 

 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) นักเรียนใช้เวลาว่างเล่นกีฬา ร้องเพลง และการแสดง ทำให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี 
          2) นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเป็นผู้นำที่ดีในการดำเนินโครงการ To be Number One 

 และจัดนิทรรศการเผยแพร่ให้ผู้เรียนมีความรู้  
 

 
ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 

(นายสุริยา  คชอินทร์) 
ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

              (นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 
  ลงชื่อ............ ....................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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โครงการ      : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน    

 กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง   

 กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ  นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ์ 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 

งบประมาณ  10,000   บาท 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจาก ขยะ ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของชุมชนและโรงเรียน

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและโรงเรียน อาทิเช่น เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำ

โรคเช่นแมลงวันแมลงสาบยุงฯลฯเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคมีกลิ่นเหม็นก่อให้เกิดความรำคาญทำลายสุนทรียภาพ

ด้านสิ่งแวดล้อมเกิดสภาพไม่น่าดูสกปรกน่ารังเกียจขยะทำให้น้ำเสียที่มีความสกปรกสูงมากเกิดกลิ่นรบกวนเ ป็นแหล่ง

สะสมเชื้อโรคส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุขให้ความหมายว่าขยะมูลฝอยคือเศษกระดาษเศษผ้าเศษอาหารเศษสินค้า

ถุงพลาสติกภาชนะใส่อาหารมูลสัตว์เถ้าหรือซากสัตว์รวมถึงสิ่งอื่นสิ่งใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืนๆ 

องค์การอนามัยโลก(World Health Organization: WHO) ได้ให้ความหมายแกข่ยะมูลฝอยไว้ว่าคือสิ่งของจาก

บ้านเรือนที่ประชาชนไม่ต้องการแล้วมีผู้นำไปใช้ประโยชน์จนสุดท้ายไม่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วและถูกทิ้งให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไปกำจัดจัดเก็บและขนส่งนั่นหมายความว่าสิ่งของที่เราทิ้งจากที่บ้านถ้ายังมีคนนำไปใช้ประโยชน์ต่อ

ได้สิ่งนั้นก็จะยังไม่ใช่ขยะจากความหมายดังกล่าวได้รับการตอกย้ำด้วยแนวคิดที่เห็นคุณค่าจากขยะดังเช่น“พอเพียง = 

enough” “ขยะคือทรัพยากร” การใช้ทรัพยากรอย่างพอดีเห็นคุณค่าบวกกับการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านกับวัสดุเหลือใช้ที่

มีรอบบ้านเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาขยะนอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนแม่บทการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือเป็นการ

สร้างจิตสำนึก และรณรงค์การคัดแยกขยะประเภทขยะมูลฝอยที่ต้นทางให้แก่นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและ

สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดและจากที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จึงขอความร่วมมือจากทาง

โรงเรียนทุกโรงเรียนให้จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษาด้วย 
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โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  316  คน เปิดทำ

การสอนตั้งแต่ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงจัดทำ

โครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ” ขึ้นทั้งนี้โดยมวีัตถุประสงค์เพ่ือปลูกจิตสำนึกการลดคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ในโรงเรียนการรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องสร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการปลูกฝังคัดแยกขยะและการนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

2.2 เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้นักเรียนและบุคลากรใน

สถานศึกษาในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 

3. เป้าหมาย 

     3.1  ด้านปริมาณ 

            ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 30 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 6 จำนวน 300 คน  เข้า

ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 

      3.2  ด้านคุณภาพ 

 นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการของการลดการคัดแยกขยะและการนำ

ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมจากโครงการโรงเรียนปลอด

ขยะที่โรงเรียนจัดทำข้ึน 

 

4. รายละเอียดการดำเนินการ 

    โครงการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เป็นโครงการที่สอดคล้องแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและมาตรฐาน

การศึกษาด้านผู้บริหารมาตรฐานที่ 12.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา

ตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนปลอดยะ  
(Zero Waste School) 

- 5,000 5,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  5,000 5,000 10,000 

 

5. แนวทางการดำเนินการ 

 5.1  เสนอโครงการและขออนุมัติ 

 5.2   แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน ประชุมวางแผนดำเนินการ กำหนดกิจกรรมและมอบหมายหน้าที่ 

 5.3.  จัดเตรียมเอกสาร  วัสดุที่จำเป็น 

 5.4  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ 
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5.5  ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด มีกิจกรรมดังนี้ 

1.)  กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องขยะ โดยจัดทำป้ายนิเทศ แผ่นพับเผยแพร่ความรู้   

2.) กิจกรรม 5 ส. การเก็บกวาดเช็ดถูให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  

3.) กิจกรรมการสร้างนักเรียนแกนนำ การคัดแยกขยะ และเครือข่ายตาข่ายวิเศษจัดตั้งธนาคารขยะ 

4.)  กิจกรรมประกวดคลิบวิดีโอสั้น 

5.) กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีโรงเรียนปลอดขยะ 

6.) กิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล 

7.) กิจกรรมตอบคำถาม 

5.6  ติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

5.7  สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

6. ประเภทการดำเนินการจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

     7.1 ขอรับเงินอุดหนุนจาก องค์การบริการส่วนตำบลจักรสีห์ จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณ

การค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

     7.2 งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) (เฉพาะองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และส่วนราชการ ยกเว้นเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้เป็นการเฉพาะตามกฎหมายซึ่งต้องตั้ง

งบประมาณอุดหนุนให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ7) 

 รายการ/กิจกรรม 

ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

อบต. 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนปลอดยะ  
(Zero Waste School) 

5,000 - - 5,000 10,000 

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) 
- - - - - - 

รวม 5,000 - - 5,000 10,000 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการ

ประเมิน 
เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 

1. บุคลากรและนักเรียนทุกคนมีความตระหนักในเรื่องขยะสามารถแยกขยะมูลฝอย 

2.  มีอุปกรณ์และสถานที่รองรับขยะท่ีเพียงพอ ปริมาณขยะลดลง 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการของการ

ลดการคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และนำมาใช้ใน

ชีวิตประจำวันรวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมจากโครงการโรงเรียนปลอดขยะที่

โรงเรียนจัดทำขึ้น 

 

 สังเกต 

 ตรวจสอบ 

 

การติดตาม 

 

 แบบสังเกต 

 ภาพถ่าย 

 แบบบันทึก 

 

แบบรายงาน

โครงการ 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1.  นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ มีจิตสำนึกและมีความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยและ

สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งท่ียั่งยืน 

 

 2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการของการลดการคัดแยกขยะและการ

นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมจากโครงการโรงเรียน

ปลอดขยะที่โรงเรียนจัดทำข้ึน 

 

 
ลงชื่อ............. ....................ผู้เสนอโครงการ 

(นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ์) 
ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ....................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

           (นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ์) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
  ลงชื่อ............. ...................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 

โครงการโรงเรียนปลอดยะ (Zero Waste School) 

******************* 

1.รายการประมาณการขอรับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ 

ลำดับที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท) 

1 ค่าอาหารนักเรียนและครู เข้าร่วมกิจกรรม ระดับชั้นละ 10 คน 5,000 

รวม 5,000 

 

2.รายการประมาณการเงินอุดหนุนของโรงเรียน 

ลำดับที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 ค่าของรางวัลในการตอบคำถาม 1,000 

2 ค่ารางวัลประกวดบอร์ดขยะระดับ ม.ต้น 1,000 

3 ค่ารางวัลประกวดบอร์ดขยะระดับ ม.ปลาย 1,000 

4 ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 2,000 

รวม 5,000 
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โครงการ      : โครงการ English อบต. 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน   
 กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง   
 กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพิจาริน วาสุเทพรังสรรค์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  10,000   บาท 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมวันคริสต์มาสเป็นกิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ทำให้
นักเรียนได้รับความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน จะทำให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดังนั้น การจัดกิจกรรม 
ประเพณีที ่ส ่งเสริมผู ้ เร ียนให้ร ู ้จ ักประเพณี ว ัฒนธรรมของเจ้าของภาษาจะเป็นการบูรณาการเร ียนรู ้ท ี ่สร ้าง  
เจตคติที่ดีต่อผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกการคัดแยกขยะและการนำขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษาอีกด้วย 
2. วัตถุประสงค์ 

21. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และประเพณีในวันคริสต์มาส 
22. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ 
23. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนให้มีจิตสำนึกในการการคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 
          ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
a. ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และประเพณีในวันคริสต์มาส 
2. นักเรียนสามารถแสดงความสามารถ มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ 
3. นักเรียนมีจิตสำนึกในการการคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา 
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4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
- เงินรางวัล 

- 
- 

- 
3,000 

7,000 
- 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 3,000 7,000 10,000 

5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

อบต. 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
โครงการ English อบต. - 5,000 - 5,000 10,000 

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) 
- - - - - - 

รวม - 5,000 - 5,000 10,000 
6. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Inputs) 
1) กิจกรรมอบรมวันคริสต์มาส 

1) ผลงานนักเรียน 
 

1) แบบประเมินผลงาน
นักเรียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1)  นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2) นักเรียนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ 
และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

 
1) ประเมินทัศนคติ  
2) ประเมินทัศนคติ  

 

 
1) แบบประเมินทัศนคติ  

2) แบบประเมินทัศนคติ  
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และประเพณีในวันคริสต์มาส 
2. นักเรียนสามารถแสดงความสามารถ มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ 
3. นักเรียนมีจิตสำนึกในการการคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา 
 

 
ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวพิจาริน วาสุเทพรังสรรค์) 
ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวดวงพร พ่ึงศรี) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
  ลงชื่อ...... ..........................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ English อบต. 
ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2566) 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวนหนว่ย รำคำตอ่หนว่ย จ ำนวนเงิน 

1 กระดาษปรุ๊ฟสร้างแบบ 20 แผ่น 5 100 
2 ปากกาเมจิ 12 สี 10 แพ็ค 75 750 
3 ปากกาเคมี 2 หัว 15 แท่ง 12 180 
4 กาว 4 กระปุก 60 240 
5 กรรไกร  20 ด้าม 55 1,100 
6 มีดคัตเตอร์ 20 อัน 38 760 
7 ใบมีดคัตเตอร์ 4 ชุด 20 80 
8 เทปกาวสองหน้าแบบบาง 12 มม. 10 ม้วน 34 340 
9 สีไม้ 12 สี 5 กล่อง 70 350 
10 เชือก 4 ม้วน 40 160 
11 กระดาษโปสเตอร์สี สองหน้า แบบอ่อน 40 แผ่น 7 280 
12 กระดาษโปสเตอร์สี สองหน้า แบบแข็ง 40 แผ่น 10 400 
13 โฟม 2 แผ่น 150 300 
14 ลวด 1 ม้วน 40 40 
15 สีโปสเตอร์ 5 ขวด 40 200 
16 พู่กัน 2 อัน 30 60 
17 มงกุฎ 3 อัน 20 60 
18 สายสะพาย 3 เส้น 30 90 
19 ขนม 28 แพ็ค 55 1,540 
20 เงินรางวัล 3 รางวัล 1,000 3,000 

รวม 10,000 
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โครงการ      : โครงการช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน    
 กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง   
 กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

กลยุทธ์หลักที่ 5  สถานศึกษาใช้หลักธรรมและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวปรียานุช   พัฒนะ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  50,000   บาท 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันมีอุบัติเหตุฉุกเฉิน สาธารณภัย ภัยพิบัติ เกิดขึ้นมากมายได้ทุกพื้นที่ของประเทศและของโลกยังพบว่า
แนวโน้มการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ มีเพิ่มขึ้น เช่น อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ มือเท้าปากทั้งนี้สาเหตุมาจากปัจจัย
หลายประการได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้วยประชากรและพฤติกรรมมนุษย์ การเดินทางเคลื่อนย้ายของประชา กร การ
เปลี่ยนแปลงของตัวเชื้อโรค ภาวะโลกร้อนทำให้การแพร่ระบาดของโรคเป็นไปได้รวดเร็วและกว้างขวาง ซึ่ง โรงเรียนสิงห
พาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ก็เป็นหนึ่งในประเทศท่ีตระหนักถึงภัยพิบัติจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและผลกระทบ
จากโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน และบุคลากร ของ
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายด้านสาธารณสุข  งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียน  จึงได้ดำเนินโครงการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ 
เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง และให้ความรู้แก่นักเรียน และบุคลากร เพ่ือลดผลกระทบจาก
การเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมและดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ
อย่างรวดเร็วตามความต้องการของพ้ืนที่  

2.2 เพ่ือลดอัตราป่วย ภาวะแทรกซ้อนและผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
1)  โรงเรียนมีการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ     
     อย่างรวดเร็ว 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
1)  โรงเรียนสามารถป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2)  โรงเรียนสารมารถลดอัตราป่วย ภาวะแทรกซ้อนและผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ 
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4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
4.1 ระยะที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  50,000   
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  50,000  50,000 

5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 50,000 - - - 50,000 

รวม 50,000 - - - 50,000 
 

6. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  

 

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Inputs) 
1) เพ่ือให้มีวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในเวลา

ฉุกเฉิน 

 
1) ประเมินผลระหว่างการจัด

กิจกรรมตามวัตถุประสงค์  

 
1) แบบประเมินความพึง

พอใจในการดำเนิน
กิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1)บุคลากรและนักเรียนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 

2)มีการบริหารจัดการ คล่องตัว รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ  

 
1)สำรวจความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
2)สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

 
1)แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน 

2)แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1)  ลดอัตราป่วย ภาวะแทรกซ้อนและผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ 
2)  มีความพร้อมและดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติอย่าง

รวดเร็วตามความต้องการของพ้ืนที่ 
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ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวปรียานุช   พัฒนะ) 
                    ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 

 
  ลงชื่อ................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

              (นางกาญจนา  เลิศดี) 
             ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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โครงการ      : โครงการพัฒนาการสอน Coding เพ่ือขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน   
 กลยุทธ์หลักที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามความ 

ถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ  
สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง   

กลยุทธ์หลักที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามความ 
ถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ  

กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  15,000   บาท 
 

1. หลักการและเหตุผล 
                โครงการ ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมแห่งศตวรรษ ที ่21 ของโรงเรียนสิงหพาหุ ประสานมิตรอุปถัมภ์

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ซึ่งมีจำนวนนักเรียน 313 คน  โครงการนี้ได้จัดทำขึ้นเพ่ือ

สนองนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการด้านการศึกษาและพัฒนากำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 ก้าวทันเทคโนโลยีและ

โลกยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย โดยโครงการจะ

เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ด้าน Coding และ Programing จากศูนย์การเรียนรู้

นี้และพัฒนากิจกรรมสำหรับนักเรียนและครู ให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝึกทักษะด้านวิศวกรรมและสามารถนำ

ความรู้มาทดลองและพัฒนาชิ้นงานได้ รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจ และสนใจที่จะมีอาชีพ เป็นวิศวกรหรือนวัตกรในอนาคต

ตามท่ีประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมาย            

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้าน Coding 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

  1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” พึงพอใจในการ
ดำเนินงานของโรงเรียน ร้อยละ 80 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) นักเรียน ได้รับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ได้เรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงทุกห้องเรียน 
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4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมขยายผลให้นักเรียน     
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1  10,000  10,000 

กิจกรรมที่ 2 วัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม     

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2  5,000  5,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    15,000 

4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) 
  (-ไม่มี-) 
หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ แตต่้องไม่เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
 

5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
กิจกรรมที่ 1 อบรมขยายผลให้นักเรียน - 10,000 - -  
กิจกรรมที่ 2 วัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 5,000 - - -  
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) 

- - - - - - 
รวม 5,000 10,000 - - 15,000 

 

6. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Inputs) 
1) เพ่ือให้มีวัสดุและอุปกรณ์ในการทำงาน 

 
1) สำรวจวัสดุสำนักงาน  

 
1) แบบสำรวจวัสดุสำนักงาน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1) บุคลากรมวีัสดุและอุปกรณ์พอเพียงต่อการ
บริหารจัดการสำนักงาน 

2) การบริหารงาน 4 ฝ่าย มีการบริหารจัดการ 
คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

1) สำรวจความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน 
2) สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

1) แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน 

2) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  กำรจดักำรเรยีนกำรสอนมคีุณภำพ มสีือ่เทคโนโลยเีพยีงพอต่อควำมตอ้งกำรของครแูละนกัเรยีนเพือ่
พฒันำคุณภำพของนกัเรยีน 
  2)  การจัดกิจกรรมบริษัทมีคุณภาพ มีผลงานและสามารถแลกเปลี่ยนในเวทีระดับโรงเรียนได้ 
 

 
ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 

(นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ์) 
ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวสุมนพัสร์   ป้องกัน) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
  ลงชื่อ........... .....................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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โครงการ      : โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน    

กลยุทธ์หลักที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ มี 
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์หลักที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามความ 
ถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 

สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง   
กลยุทธ์หลักที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ มี 

ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์หลักที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามความ 

ถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  167,000  บาท 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ 3 กิจกรรม คือ
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ กิจกรรมลูกเสือเนตร
นารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ปกครองหลักสูตรและวิชาชีพลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้เขียนไว้ว่าในข้อ 273 ว่า การเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้กำกับกลุ่ม
หรือผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่ง
คืน การเดินทางไกลและแรมคืน เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่แ ละทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพ่ิมเติมและในการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของ สมศ. กล่าวถึงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย ซึ ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือมี
ความสำคัญต่อผู้เรียนมาก โรงเรียนสิงหพาหุ“ประสานมิตรอุปถัมภ์”จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงการนี้
ขึ้น  

 
2. วัตถุประสงค์ 

24. เพ่ือให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพ่ึงพาตนเอง 
25. เพ่ือให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
26. เพ่ือให้บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
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27. เพ่ือให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม 
28. เพ่ือให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศชาติ 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 ของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เข้าค่ายพักแรม 2 คืน 3 วัน  
3.2 ด้านคุณภาพ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับ 
    ผู้อื่น 
2. ลูกเสือ-เนตรนารี ได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 
3. ลูกเสือ-เนตรนารี รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความม่ันคงของ  
   ประเทศชาติ 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี
คุณธรรมต้านภัยยาเสพติด                 

• ค่าใช้จ่ายเข้าค่าย 3 วัน 2 คืน (170 คน x 
653 บาท) 

• ค่ารถในการเดนิทาง (4 คัน x 12,000 
บาท) 

 
 
 

 
 
119,000 

 
48,000 

 
 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1  167,000  167,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  167,000  167,000 

4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)  (-ไม่มี-)      
หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ แตต่้องไม่เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี 
              คุณธรรมต้านภัยยาเสพติด 

 167,000    

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) 
- - - - - - 

รวม  167,000   167,000 
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6. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนมีทักษะในการสังเกต  
2. จดจำ เชื่อฟัง และพ่ึงพาตนเอง 
3. นักเรียนมีระเบียบวินัย 
4. นักเรียนรู้จักบำเพ็ญเพ่ือ

สาธารณประโยชน์ 

5. นักเรียนสามารถทำกิจกรรมต่างๆ 
ตามความเหมาะสม 

- ประเมินจากการสังเกต 
- ประเมินจากการสังเกต 

- แบบรายงานผลการสังเกต 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2. ลูกเสือ-เนตรนารี ได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 
3. ลูกเสือ-เนตรนารี รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศชาติ 

 
 

ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ) 
                   ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวสุมนพัสร์  ป้องกัน) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
  ลงชื่อ........ ........................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

              (นางกาญจนา  เลิศดี) 
            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

141 



 

โครงการ      : โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน    
 กลยุทธ์หลักที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ มี 

ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์หลักที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามความ 

ถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง   
 กลยุทธ์หลักที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ มี 

ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์หลักที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามความ 

ถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววราภรณ์   ทรงเจริญ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  120,000   บาท 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคล ย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที ่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่ เก็บค่าใช้จ่าย” 
คณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายเร่งด่วนที่จะลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนข้อ 1.3.1 ว่า “ให้ ทุกคนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาฟรี 15 ปี โดยสนับสนุนตำราหลักให้แก่สถานศึกษา จัดให้มีชุดนักเรียน และ อุปกรณ์การเรียนฟรี ให้ทันปี
การศึกษา 2556 และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ สถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้ปกครอง”       ซึ่ง
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่กำหนดให้สถานศึกษาจัดในส่วนที่ เป็นกิจกรรมทัศนศึกษานั้นเป็นกิจกรรมศึกษาตาม
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับ นักเรียนที่เรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน และเพื่อให้ 
นักเรียนมี ความรู้และประสบการณ์ อย่างกว้างขวาง โดยกำหนดให้ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาปีละ 1 ครั้ง 

 โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมี คุณภาพขึ้นเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง 
เต็มตามศักยภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพ่ิมเติมจากการเรียนในห้องเรียน 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและ          
 การดำเนินชีวิตประจาวัน 
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3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
3.2 ด้านคุณภาพ 

    นักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและการ ดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข  
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่     
รวมงบประมาณกิจกรรม 120,000   120,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 120,000   120,000 

4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)  (-ไม่มี-)      
หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ แตต่้องไม่เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
กิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ - 120,000 - - 120,000 
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) 

- - - - - - 
รวม - 120,000 - - 120,000 

 
6. สถานที่ดำเนินการ 
  หน่วยงานแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Inputs) 
1) กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
    นอกสถานที่ 

 
1) สำรวจความพึงพอใจในการเข้า 
    ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
    แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  

 
1) แบบสำรวจความพึงพอใจ  
    ในการร่วมกิจกรรม 
    ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
    นอกสถานที่ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 

แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยนำ

ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการ
ทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและการ 
ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ความสุข 

 
1) สำรวจความพึงพอใจในการเข้า 
    ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 

แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  

 
1) แบบสำรวจความพึงพอใจ  
    ในการร่วมกิจกรรม 
    ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 นอกสถานที่ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 
  8.2 นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง 
 

 
ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาววราภรณ์   ทรงเจริญ) 
ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวสุมนพัสร์   ป้องกัน) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 

 
  ลงชื่อ........ ........................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ว่าที่ร้อยตรี.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(ชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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โครงการ      : โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 
สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน   
 กลยุทธ์หลักที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ มี 

ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์หลักที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามความ 

ถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง   
 กลยุทธ์หลักที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ มี 

ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์หลักที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามความ 

ถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจุฑามาศ  วิชิต 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  117,500   บาท 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคล ย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และให้ ทุก
คนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ซึ่งกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่กำหนดให้สถานศึกษาจัด  ในส่วนที่เป็นกิจกรรม
ทางวิชาการเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เรียนเพ่ิมเติมนอกจากการเรียนในห้องเรียน  

 โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพ่ือตอบสนองนโยบายเรียนฟรี 15 
ปีอย่างมี คุณภาพขึ้นเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
เต็มตามศักยภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพ่ิมเติมนอกห้องเรียน 
2.2 เพื ่อให้นักเรียนสามารถนำความรู ้ และประสบการณ์ที ่ได้จากค่ายวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเรียนและ          

การดำเนินชีวิตประจำวัน 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 
  นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
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3.2 ด้านคุณภาพ 
    นักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าค่ายมาใช้ในการเรียนและการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข  
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ 
  - ค่ารถพานักเรียนเข้าค่าย 
  - ค่าอาหารที่พัก ลงทะเบียนรายหัวนักเรียน + ครู 

  
30,000 
87,500 

  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  117,500  117,500 

4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) 
  (-ไม่มี-)      

หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ แตต่้องไม่เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ - 117,500 - - 117,500 
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) 

- - - - - - 
รวม - 117,500 - - 117,500 

 
6. สถานที่ดำเนินการ 
  หน่วยงานแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Inputs) 
1) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

 
1) สำรวจความพึงพอใจในการเข้า 
    ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

 
1) แบบสำรวจความพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ โดยนำความรู้และ

 
1) สำรวจความพึงพอใจในการเข้า 

ร่วมกิจกรรมค่าวิทยาศาสตร์ 

 
1) แบบสำรวจความพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
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ประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการเรียน
และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่าง
มีความสุข 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 
  8.2 นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง 
 

 
ลงชื่อ............. ....................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวจุฑามาศ  วิชิต) 
ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวสุมนพัสร์   ป้องกัน) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 

 
  ลงชื่อ........... .....................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ว่าที่ร้อยตรี.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(ชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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โครงการ      : โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะในศตวรรษท่ี 21 
  Developing 21st century skills in students 

สนองกลยุทธ์ :  โรงเรียน   
กลยุทธ์หลักที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และ 

ทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

สนองกลยุทธ์ :  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง   
กลยุทธ์หลักที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และ 

ทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์หลักที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุมนพัสร์  ป้องกัน 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2565 - 30 กันยายน  2566 
งบประมาณ  80,000   บาท 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
                        การพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละนวัตกรรม ได้อย่างเพียงพอและเป็นกำลังในการ
ขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 และในสังคมโลกในขณะนี้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารซึ่ง
มีส่วนช่วยให้เกิด การเปลี่ยนถ่ายทอดข้อมูลใหม่ๆ หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาอย่าง ไม่มีที่สิ้นสุด ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า 
การไหลบ่าของ ข่าวสารข้อมูล วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมเจริญก้าวหน้า เกิด
การค้าที่ แข่งขันกันทั่วโลก ดังนั้น โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงใหเความสำคัญกับการเตรียมผู้เรียนในวันนี้ให้มี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ให้เยาวชนเหล่านั้นสามารถดำรงชีวิตในสังคมโลกที่มีการ เปลี่ยนแปลงได้  
จากนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบ Coding ที่จะให้ผู้เรียนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความคิดที่เป็นระบบระเบียบ(Organized Thinking) มีความสามารถเข้าใจภาษา
ดิจิทัล (Digital Literacy) เกิดนวัตกรรมที่จะนำไปใช้ได้จริง(Innovation)   สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ (Newness) 
และเตรียมผู้เรียนเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) พร้อมที่จะให้ผู้เรียนเผชิญหน้ากับสภาพ สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ในอนาคต การตื่นตัวและเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 
 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

   ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศ 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
    ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศ 
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3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

1) นักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ ประสานมิตรอุปถัมภ์   จำนวน 330 คน/ปี 
2) นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายศูนย“์ศูนย์การเรยีนรู้นวัตกรรมแห่งศตวรรษ ที ่21” จำนวน 110 คน/ปี 

3.2 ด้านคุณภาพ 
1) โรงเรียนสามารถขยายเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้แบบ Digital Coding และ Programing ให้กับ 
    โรงเรียนกลุ่มท่ีสนใจ ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในจังหวัดสิงห์บุรี อย่างน้อย 11 โรงเรียน 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
4.1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

  79,850  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   79,850 79,850 

 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รายการ/กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะใน 
                ศตวรรษท่ี 21 

- - 30,251.88 
 

49,598.12 
 

 

รวม - - 30,251.88 49,598.12 79,850.00 
 
7. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Inputs) 
1) โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน
ด้านวิทยาการคำนวณ หรือด้านโค้ดดิ้ง 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึง
มีการเตรียมความพร้อมครู บุคลากร
ทางการศึกษา ที่ผ่านการอบรม เข้าใจใน
การจัดการเรียนการสอน 

2) นักเรียนในโรงเรียนให้มีความเข้าใจ 
พร้อมมีทักษะด้านดิจิทัลสู่ศตวรรษที่ 21 
โดยแบ่งตามระดับชั้น ระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 -6 
 

1) ประเมนิผลหลงักำรจดั
กจิกรรมตำมวตัถุประสงค ์ 
2) ประเมนิควำมพงึพอใจในกำร
ด ำเนินกจิกรรม  
3) รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนต่อ
ฝ่ำยบรหิำร  

1) แบบประเมนิควำมพงึ
พอใจ  
2) แบบประเมนิโครงกำร  
3) แบบสอบถำม  
  

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1)  ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะที่สำคัญในศตวรรษท่ี 21  ก็จะก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่จะนำไปใช้ได้ 
    จริง (Innovation)  ก็จะสามารถสร้างรายได้จากองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนา สนบัสนุนให้ผู้เรียนมี   
    ความคิดริเริ่มใหม่ๆ (Newness) และเตรียมผู้เรียนเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) พร้อมที่จะให้ 
    ผู้เรียนเผชิญหนา้กับสภาพ สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในอนาคต 

 
 

ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาวสุมนพัสร์  ป้องกัน) 
                    ตำแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 

 
  ลงชื่อ........... .....................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางกาญจนา  เลิศดี) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

(ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 
ช่วงท่ี 1-2 (ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 – ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2566) 

 

ท่ี รายการย่อย 

จ านว
น 

(ระบุ
หน่วย) 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

1 LEGO  Mindstorms Series 51515 Robot Inventor 1   16,680.00  16,680.00  อุดหนุน+depa 
2 LEGO Education 45560 Expansion set 1    7,490.00  7,490.00  อุดหนุน+depa 

3 คอมพิวเตอร์ Acer Aspire C-24 1   15,890.00 15,890.00  อุดหนุน+depa 

4 Hp-s15  CoreI7  1   20,990.00 20,990.00  อุดหนุน+depa 

5 SHIDU แบบพกพาเสียงพูดเครื่องขยายเสียง
ไมโครโฟนไร้สาย Hifi สเตอริโอ AUX ลำโพง
วิทยุสำหรับครู M500 

3 2400 

 

  7,200.00  อุดหนุน+depa 

6 Banana Socket 2mm  ตัวเมีย -ตัวผู้ 40 100   4,000.00  อุดหนุน+depa 
7 สาย Banana 2mm to จั้มเปอร์ ตัวเมีย -ตัวผู้ 40 120   4,800.00  อุดหนุน+depa 

8 PANASONIC Eneloop เครื่องชาร์จเร็ว 1.5 
ชม. พร้อมถ่านชาร์จ Eneloop AA 4 ก้อ 

2 1400   2,800.00  

 

อุดหนุน+depa 

รวม 79,850.00  
 
 

ลงชื่อ ................................... ผูเ้สนอรำยกำร              ลงชื่อ ........................................... ผูเ้สนอกจิกรรม 
        (นางสาวสุมนพัสร์  ป้องกัน)                  (นางสาวสุมนพัสร์  ป้องกัน) 
        
 

 
 

 

 

 

 

151 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สว่นที ่

5 

การนเิทศ กำกบั ตดิตาม  

ประเมนิผลและรายงาน 



 

ส่วนที่ 5 การนิเทศ  กำกบั ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 แนวทางการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

1. นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อดำเนินกิจกรรม/งาน/

โครงการ เสร็จสิ้น โดยใช้รูปแบบการวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่กำหนดใน

แผนปฏิบัติการประจำปี โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

2. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานกิจกรรม/งาน/โครงการ ต่อผู้บริหาร เดือนละ 1 ครั้ง โดย

งานแผนงาน 

3. สรุปรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ ต่อผู้บริหาร เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยงานแผนงาน 

 

 เอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการนิเทศกำกับ  ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

1. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ 

2. แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ  

3. แบบนิเทศ  กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ 

4. แบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ 

5. เอกสารหลักฐานในการดำเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ เช่น คำสั่ง รายงานการประชุม 

คณะกรรมการ ภาพถ่าย ฯลฯ 
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ภาคผนวก 
 



 

 

คำสั่งโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”์ 

ที่    /2565 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 

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

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้น 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ดำเนินการบริหาร

งบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  เป็นไปตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ของสถานศึกษาเป็น

เครื่องมือที่สำคัญในการที่จะทำให้บุคลากรทุกฝ่าย ได้นำไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่  ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงการและงาน

ต่าง ๆ ได้ดำเนินการให้บรรลุ ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึง

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการดำเนินการตามโครงการ งานประกอบแผนปฏิบัติการของฝ่าย กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ งานต่าง ๆ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 

1.1  ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์   ประธานกรรมการ 

1.2   นางกาญจนา  เลิศดี   รองประธานกรรมการ 

1.3   นางสาวสุมนพัสร์  ป้องกัน   กรรมการ 

1.4   นางสาวสุทธิรัก      ศรีไพโรจน์  กรรมการ 

1.5   นายอัศวิน   บุญแย้มวงษ์  กรรมการ 

1.6   นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ  กรรมการ 

1.7   นางสาวปรียานุช   พัฒนะ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการ

ดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

 

 



 

2. คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณฝ่ายต่าง ๆ  ประกอบด้วย 

2.1   ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  กาศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 

2.2.   นางกาญจนา  เลิศดี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

2.3    นางสาวสุมนพัสร์  ป้องกัน  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ      กรรมการ 

2.4    นายอัศวิน   บุญแย้มวงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    กรรมการ 

2.5    นางสาวสุทธิรัก      ศรีไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคลากร  

กรรมการ 

2.6    นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 

2.7    นางสาวหทัยชนก  แคอนันต์   กรรมการ 

2.8    นางสาวศุภรัตน ์  เพ็ชรทอง   กรรมการ 

2.9    นางสาวพัชราภรณ์  โพธิ์ดี    กรรมการ 

2.10   นางสาวสุนารี  รุ่งม ี    กรรมการ 

2.11   นางสาววราภรณ์   ทรงเจริญ   กรรมการ 

2.12   นายสุเมธ   มานะกรโกวิท   กรรมการ 

2.13   นายเทวินทร์  มั่นใจ    กรรมการ 

2.14   นางสาวสุกัญญา    เอมพันธุ์    กรรมการ 

2.15   นายวิกร   ยิ้มย่อง    กรรมการ 

2.16   นายสุริยา   คชอินทร์   กรรมการ 

2.17   นางสาวจุฑามาศ  วิชิต    กรรมการ 

2.18   นางสาวดวงพร  พ่ึงศรี    กรรมการ 

2.19   นางสาวพิจาริน  วาสุเทพรังสรรค์   กรรมการ 

2.20   นางสาวปรียานุช  พัฒนะ    กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่  ร่วมประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในส่วน งบวิชาการ งบบริหารทั่วไป และงบกิจกรรม 

   พัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

3. คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 

  3.1   นางสาวปรียานุช  พัฒนะ    ประธานกรรมการ 

 3.2   นายอัศวิน   บุญแย้มวงษ์   รองประธานกรรมการ 

 3.3   นางสาววราภรณ ์  ทรงเจริญ   กรรมการ 

 3.4   นางสาวศศิรินทร์  พลอยนัด   กรรมการ 

3.5   นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   1. ร่วมประชุมพิจารณา ปรับรวมโครงการ งาน กิจกรรม ให้เป็นหมวดหมู่ เมื่อได้รับพิจารณาจัดสรร 

        เรียบร้อยแล้ว 

 



 

2. จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและใช้  

    ประกอบการดำเนินของฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน ในเวลาที่กำหนด 

 ขอให้ครูที่ได้รับการแต่งตั้งตามรายชื่อดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลัง สติปัญญา 

ความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทางโรงเรียนสืบไป 

 

  สั่ง  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2565 

 

 

 

       ว่าที่ร้อยตรี 

         ( ชาญชัย   กาศักดิ์ ) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


