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ค าน า 

          แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ของโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์  ได้ด าเนินจัดท าโดย
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน  ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ท่ี
ผ่านมา  และความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของโรงเรียน  พร้อมท้ังเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   รวมท้ังนโยบายของส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต  ๒  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ขอขอบพระคุณผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านไว้   ณ โอกาสนี้เป็น
อย่างสูง 

          ดังนั้น  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เล่มนี้เป็นกรอบใน
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เกี่ยวข้อง  ให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาเป็นอย่างดี 
 
       โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 

                เมษายน  ๒๕๖๓ 
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ประวัติโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
          โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ก่อต้ังเมื่อวันท่ี  ๑๕  เมษายน  ๒๕๑๗  ท่ีหมู่  ๑๐  ต าบลวังเย็น  
อ าเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยการน าของนายยงยุทธ  ธรรมรัตนานันท์  และชาวบ้าน  โดยใช้
ท่ีดินป่าสงวน  ๑๐  ไร่  และ  นายประเทือง  บุญประดับ  ได้มอบให้อีก ๑๐ ไร่ รวมพื้นท่ี ๒๐  ไร่ ได้รับ
เงินบริจาค  ๒๓,๓๑๐  บาท   โดยใช้ช่ือว่า  “โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์”  และมอบให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันท่ี ๑๕ เมษายน  ๒๕๑๗ 
          พ.ศ.  ๒๕๒๐  องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดสรรงบประมาณจ านวน  ๓๖๔,๐๐๐  
บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๑๗  จ านวน  ๑  หลัง  ๔  ห้องเรียน  ชาวบ้านบริจาคสมทบอีก  
๔๐๐,๐๐๐  บาท  เปิดสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๔   
 พ.ศ.  ๒๕๒๙  ได้งบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ  ๑๐๕/๒๖  จ านวน  ๑  
หลัง 
   พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน  ๖,๐๙๘,๐๐๐   บาท ก่อสร้างอาคารแบบ  
๒/๒๘  จ านวน  ๑  หลัง 
          ปัจจุบัน มีนางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  มีข้าราชการครูและบุ
คลกร 
ทางการศึกษา  ๑๖  คน  พนักงานราชการ  ๑  คน  ครูธุรการ  ๑  คน  ลูกจ้างนักการ  ภารโรง  ๑  คน  
เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาล  ๒   ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  โดยมีวัตถุประสงค์เตรียมความพร้อมให้
นักเรียนปฐมวัยเข้าเรียนต่อระดับประถมศึกษา  บริการทางการศึกษาให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา  
และขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

สภาพชมุชนโดยรวม 
          สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม  เส้นทางการคมนาคมเป็นถนน ลาด
ยางผ่าน  ๒  สาย  ได้แก่  สายจากส่ีแยกทุ่งสะเดา  (บริเวณหน้าอ าเภอแปลงยาว)  ผ่านไป   ต าบลหนอง
ไม้แก่น  และสายแยกจากต าบลลาดกระทิง  อ าเภอสนามชัยเขต  ผ่านไปยังบ้านโกรกแก้ววงพระจันทร์  
ชุมชนรอบโรงเรียนเป็นร้านค้าขายเครื่องอุปโภคบริโภค  มีประชากรประมาณ  ๔,๐๐๐  คน  สถานท่ี
ส าคัญใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่  วัดไทรทอง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลบ้านไทรทอง  
ส านักงานเทศบาลต าบลวังเย็น และส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้แก่น  เป็นต้น  อาชีพ
หลักของชุมชนคือเกษตรกรรม  โดยประกอบอาชีพท าไร่มันส าปะหลัง  ไร่อ้อย  ไร่สับปะรด  สวน
ยางพารา  สวนปาล์มน้ ามัน  สวนผลไม้  สวนผัก  และ  ท านา  รับจ้าง  ประชากร ส่วนใหญ่  นับถือ
ศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไปคือ  การท าบุญทุกวันพระ  การ
ท าบุญตามวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษามีการตักบาตรเทโว  



๒ 
 

และวันส าคัญอื่น ๆ  โดยมีประชาชน  ชุมชน  และโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  โดยตลอด  ผู้ปกครอง
นักเรียนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ  และมีจบการศึกษาในระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีประมาณร้อยละ  ๕.๐๐  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้ โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปีประมาณ  
๖๐,๐๐๐  บาท  จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  ๓  คน 

 
โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาสทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  วัดไทรทอง  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลไทรทอง  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  เทศบาล
ต าบลวังเย็น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้แก่น  ในภาคเอกชนได้แก่  มูลนิธิพุทธสมาคมปทุมรังษี  
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ี  กลุ่มแม่บ้านและสมาคมต่าง ๆ  สวนพระพุทธประวัติวัดโกรกแก้ววง
พระจันทร์  พลับพลาสมเด็จย่าวัดไทรทอง  สวนไม้ดอกไม้ประดับ  นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณห์หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  อ าเภอแปลงยาว  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  สวนเสือศรีราชาจังหวัดชลบุรี  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จังหวัด
ปทุมธานี  เป็นต้น 
 ข้อจ ากัดในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ครูผู้สอนจะไม่เพียงพอทุกปีการศึกษาเนื่องจาก
ครูย้ายกลับภูมิล าเนาอยู่บ่อยครั้ง  ปัญหาครอบครัวนักเรียนทางด้านการหย่าร้าง  ท้ิงให้บุตรอยู่กับปู่ ย่า 
ตา ยาย  โดยท่ีบิดา  มารดาไปมีครอบครัวใหม่ไม่กลับมาดูแลบุตร  ปล่อยให้เป็นภาระของผู้ปกครอง  
นักเรียนจึงขาดความอบอุ่นในครอบครัว  ไม่มีผู้ให้การอบรมส่ังสอนในเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่มีใคร
ดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และการเรียนของนักเรียน  เป็นต้น  ซึ่งปัญหาเหล่านี้  ทางโรงเรียนได้หาวิธีแก้ไข
ในแต่ละกรณีในเบ้ืองต้นแล้ว  แต่อาจจะไม่ต่อเนื่องจนได้ผลดีเท่าทท่ีควร 
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ข้อมูลบุคลากร 
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
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๓๔๙๒ 
๒๔๙ 
๓๑๗ 
๗๔๗ 
๙๒๗ 

๑๐๐๕ 
๑๒๗๕ 
๓๓๐๒ 
๓๔๑๖ 
๓๔๙๓ 
๓๔๙๔ 
๓๔๙๗ 
๓๔๙๘ 
๓๔๙๙ 
๓๕๐๒ 

พ.๓๐๑๓๖๒ 
จ.๒๑๐๑๓๗๗ 
จ.๑๒๐๐๔๒๖ 

 

น.ส.กัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข 
นายมนัส  แดงวิไล 
น.ส.อาภาภรณ์  เฉยกลาง 
น.ส.รดา  พิมพาวัฒน์ 
น.ส.ดวงตา  บุญประดับ 
น.ส.วนิสา  โพธิมากูล 
น.ส.กรชนก  พรทวีสุข 
นายคงสิทธ์ิ  อิทธโยภาสกุล 
น.ส.สุนิสา  บินยูซบ 
นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
น.ส.ขวัญหทัย  เหรียญทอง 
น.ส.อลิษา  กลางประพันธ์ 
นางเตือนใจ  สุนทรชัย 
นายณัฐพงษ์  พรมเหมา 
นายวิเชียร  พูลสวัสด์ิ 
นายวีระพันธ์  นางแล 
นายศุภกิจ  วิเชียร 
นายวันชัย  ปาลแดน 

 

ผู้อ านวยการ   
ครู  คศ.๓ 
ครูผูช้่วย 
ครผููช้่วย 
ครู  คศ.๒ 
ครู  คศ.๑ 
ครู  คศ.๑ 
ครู  คศ.๑ 
ครู  คศ.๑ 
ครู  คศ.๓ 
ครู  คศ.๒ 
คร ู ค.ศ.๑ 
ครู  คศ.๓ 
ครูผูช้่วย 
ครู  คศ.๓ 

พนักงานราชการ 
จนท.ธุรการ 

นักการภารโรง 

 

ศษ.ม./การบริหารการศึกษา 
ค.บ./การประถมศึกษา 
ค.บ./พลศึกษา 
ค.บ./การศึกษาปฐมวัย 
ค.บ./การประถมศึกษา 
ค.บ./การศึกษาปฐมวัย 
วท.บ./เคมี 
วท.ม./คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 
วท.บ./เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ป.บัณฑิต/บริหารการศึกษา 
ศษ.ม./การบริหารการศึกษา 
ค.บ./ภาษาอังกฤษ 
ค.บ./ภูมิศาสตร ์
ศป.บ./ดุริยางคศาสตร ์
ค.บ./ภาษาไทย 
ค.บ./การศึกษานอกระบบ 
บธ.บ./การจัดการอุตสาหกรรม 
ม.  ๓ 

 

- 
ลูกเสือ 

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

ช่างไม้  ช่างปูน 

 
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
 -  จ านวนเต็ม  ตามเกณฑ์  กคศ.   ๑๘  อัตรา 
 -  อัตราต าแหน่งท่ีปฏิบัติราชการอยู่ขณะนี้  ๑๖  อัตรา 
 -  อัตราต่ ากว่าเกณฑ์     ๒   อัตรา 

 
 
 
 
 
 



๔ 
 

ข้อมูลนักเรียน 
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 

 
 

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ครูประจ าชั้น/ที่ปรึกษา 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  ๒ ๗ ๑๐ ๑๗ นางสาวรดา  พิมพาวัฒน์ 
อนุบาล  ๓ ๑๔ ๑๑ ๒๕ นางสาววนิสา  โพธิมากูล 

รวมชัน้อนุบาล ๒๑ ๒๑ ๔๒  
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ ๑๐ ๑๒ ๒๒ นางสาวดวงตา  บุญประดับ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ ๑๘ ๑๖ ๓๔ นางสาวอาภาภรณ์  เฉยกลาง 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ ๑๘ ๑๓ ๓๑ นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ ๘ ๑๑ ๑๙ นางสาวขวัญหทัย  เหรียญทอง 

ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ ๑๒ ๗ ๑๙ 
นายมนัส  แดงวิไล 
นายวีระพนัธ์  นางแล 

ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ ๑๔ ๑๑ ๒๕ นายวิเชียร  พูลสวัสด์ิ 
รวมชั้นประถมศึกษา ๘๐ ๗๐ ๑๕๐  

มัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ ๑๙ ๑๐ ๒๙ 
นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล 
นายณัฐพงษ์  พรมเหมา 

มัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ ๑๗ ๒๔ ๔๑ 
นางสาวอลิษา  กลางประพันธ์ 
นางสาวกรชนก  พรทวีสุข 

มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ ๑๔ ๑๕ ๒๙ 
นางเตือนใจ  สุนทรชัย 
นางสาวสุนิสา  บินยูซบ 

รวมชั้นมัธยมศึกษา ๕๐ ๔๙ ๙๙  
รวมทั้งสิ้น ๑๕๑ ๑๔๐ ๒๙๑  

 
 
 
 
 
 

 
 



๕ 
 

วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 
 

ข้อมูลทั่วไป 
              ช่ือโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ต้ังอยู่เลขท่ี  ๙๘  หมู่ท่ี  ๑๐  ต าบลวังเย็น  อ าเภอแปลงยาว  
จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  เปิดสอนระดับ 
ช้ันอนุบาล  ๒   ถึง  ช้ันมัธยมศึกษา  ปีท่ี  ๓  เนื้อท่ี ขนาด  ๒๐  ไร่  - งาน   -  ตารางวา  เขตพื้นท่ี
บริการหมู่ท่ี  ๙, ๑๐, ๑๑  ต าบลวังเย็น  อ าเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ข้อมูลนักเรียน 
   เปิดสอนต้ังแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   การศึกษาปฐมวัย  จ านวนนักเรียนท้ังหมด  ๔๒  คน 
   ประถมศึกษา  จ านวนนักเรียนท้ังหมด  ๑๕๐  คน 
   มัธยมศึกษา  จ านวนนักเรียนท้ังหมด  ๙๙  คน 
  ข้อมูลครูและบุคลกรทางการศึกษา      
   การศึกษาปฐมวัย   สัดส่วนของนักเรียน : ครู = ๒๑ : ๑ 
      สัดส่วนของนักเรียน : ห้อง = ๒๑ : ๑ 
      จ านวนครูครบช้ันเรียน 
      ภาระงานสอนของครูโดยเฉล่ีย  ๒๙  ช่ัวโมง : สัปดาห์ 
   ประถมศึกษา  สัดส่วนของนักเรียน : ครู = ๒๕ : ๑ 
      สัดส่วนของนักเรียน : ห้อง = ๒๕ : ๑ 
      จ านวนครูครบช้ันเรียน 
      ภาระงานสอนของครูโดยเฉล่ีย  ๒๓.๕  ช่ัวโมง : สัปดาห์ 
   มัธยมศึกษา  สัดส่วนของนักเรียน : ครู = ๑๔.๑๔ : ๑ 
      สัดส่วนของนักเรียน : ห้อง = ๓๓  : ๑ 
      จ านวนครูครบช้ันเรียน 
      ภาระงานสอนของครูโดยเฉล่ีย  ๒๒  ช่ัวโมง : สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 
 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 
 

“ความรู้คู่ความดี” 

 
วิสัยทัศน์ (VISION)ของโรงเรียน 

โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
 

 
องค์กรแห่งการเรียนรู้  ก้าวสู่เทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่สังคม  ปลูกฝังค่านิยมความ

พอเพียง  คู่เคียงการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 

 
พันธกิจ 

โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
 
 

๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนมุ่งเน้นทักษะชีวิต 
และทักษะอาชีพ 

๒. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง 
มีคุณภาพ 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

๔. พัฒนา ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  โดยยึดหลักพุทธธรรม และด าเนิน 
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. พัฒนา ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ 

๖. บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
 
 



๗ 
 

เป้าประสงค์ 
ของโรงเรยีนไทรทองอุปถัมภ์ 

 
 

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
๒. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาถ 
๓. ครูและนักเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีในการ 

บริหารจัดการระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน 
๔. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในหลักพุทธธรรม และด าเนินชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๖. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

“มารยาทดี  สามัคคี  มีวินัย” 
 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

“บริการชุมชน  สนใจกีฬา  บรรยากาศดี” 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๘ 
 

กลยุทธ์ 
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 

 
 

๑. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๑.๑ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๑.๒ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๑.๓ จัดสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  และบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๑.๔ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬาและนันทนาการ 
๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการคิดค านวณ  และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
๑.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษาะชีวิต  และทักษะอาชีพ 

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  และด าเนิน
ชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักศาสนา ยึดหลักพุทธธรรมในการด าเนิน
ชีวิต 
 ๒.๒ ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๒.๓ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ  และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
๓.๑ พัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
๓.๒ ส่งเสริมครูและบุคคลกรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาส่ือท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
๓.๓ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  และการจัดการเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 

๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล  โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
๔.๑ ประสานความร่วมมือกับชุมชน  ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
๔.๒ บริหารโดยหลักธรรมาภิบาล  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

 

 

 



๙ 
 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก   
ด้านโอกาส 
๑. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 

๑.๑ ความเช่ือมั่นต่อบุคลากรในโรงเรียน  ท าให้โรงเรียนเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
๑.๒ ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ท าให้โรงเรียนจัดการศึกษาดีขึ้น 

เช่น  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  เป็นต้น 
๑.๓ ชุมชนเห็นความส าคัญของการศึกษาส่งผลให้นักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   

ได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
๑.๔ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาของวัดในชุมชน  เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศาสน และ 

ศิลปวัฒนธรรม  ท าให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และศีลธรรม 
๒. ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี

๒.๑ ประชากรในชุมชนใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิติประจ าวัน ส่งผลให้โรงเรียนจัด 
ประสบการณ์และการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๒ การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนได้รับความ 
ท่ีหลากหลาย  มีการศึกษาก้าวหน้า 

๒.๓ มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

๓. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
๓.๑ ประชาชนในท้องถิ่นได้จัดให้มีกองทุนหมู่บ้าน เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนในการประกอบ
อาชีพ ท าให้ 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีข้ึน นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน 
๓.๒ ชุมชนร่วมระดมทุนทรัพย์ช่วยสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน ท าให้โรงเรียนมีการพฒันา 

ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานในอนาคต 
๔. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย 

๔.๑ การปฏิรูปการศึกษาท าให้ครูกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ ส่งผลให้เกิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

๔.๒ ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความส าคัญของโรงเรียน ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงิน  
วัสดุอุปกรณ์ ท าให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมปีระสิทธิภาพ 

๔.๓ การกระจายอ านาจของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.  ๒๕๔๕  ท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  
 
 



๑๐ 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก   
ด้านอุปสรรค 
๑. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 

๑.๑ ผู้ปกครองบางส่วนมีอาชีพไม่มั่นคง ต้องย้ายถ่ินฐานเพื่อไปท ากินท่ีอื่น ส่งผลให้นักเรียน 
เรียนไม่ต่อเนื่อง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง 

๑.๒ ผู้ปกครองบางส่วนด่ืมสุรา เล่นการพนัน ทะเลาะเบาะแว้ง ครอบครัวแตกแยก ส่งผลให้นักร 
เรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าว 

๑.๓ การหย่าร้างของผู้ปกครองท าให้นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับคนอื่น ขาดการดูแลเอาใจใส่ ท าให้ 
มีผลการเรียนต่ าและมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

๑.๔ ผู้ปกครองมีพื้นฐานความรู้ค่อนข้างน้อย ท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการศึกษา 
๒. ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี

๒.๑ การใช้เทคโนโลยีบางอย่างมีผลกระทบต่อค่าสาธารณูปโภค โรงเรียนจึงมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 
๒.๒ โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์น้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน 
๒.๓ เทคโนโลยีมีส่ือภาพบางชนิดไม่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ส่งผลให้น าแบบอย่างท่ีไม่ดีไปฏิบัติ 

๓. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
๓.๑ ในสภาพวะเศรษฐกิจปัจจุบัน งบประมาณจากต้นสังกัดท่ีได้รับมาไม่เพียงพอกับความต้องการ 
๓.๒ นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว ก่อให้เกิดภาระท่ีโรงเรียน 

ต้องรับผิดชอบช่วยเหลือ 
๔. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย 

๔.๑ นโยบายการจัดการศึกษาเปล่ียนแปลงบ่อย ปรับตัวไม่ทัน ไม่ทราบทิศทางท่ีแน่นอน ท าให้ 
โรงเรียนไม่สามารถท่ีจะปรับตัวและเตรียมการได้ทัน 

๔.๒ ระเบียบบางเรื่องก่อให้เกิดปัญหาต่อการปฏิบัติตนของครู ท าให้การพัฒนานักเรียนท าได้ใน 
ข้อจ ากัดตามระเบียบ  เช่น  ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ (ห้ามเฆี่ยนตี) ท าให้นักเรียนขาดระเบียบวินัย 
 
สภาพแวดล้อมภายใน   

ด้านจุดแข็ง 
๑. ด้านโครงสร้างและนโยบาย 

๑.๑ โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานท่ีถูกต้อง ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไป 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๒ โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและภารกิจท่ีชัดเจน ผู้บริหารแบ่งงานให้บุคลากร
อย่างชัดเจน ท าให้โรงเรียนมีทิศทางในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๓ โรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะครูทุกคนแสดงความคิดเห็นของตนเอง เพื่อน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน  ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพดีขึ้น 
 ๑.๔ โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการทางราชการทุกปี และมีการรายงานพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ทุกปี เพื่อเสนอโครงการใหม่ ๆ 
  



๑๑ 
 

๒. ด้านการผลิตและบริการ 
๒.๑ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ใช้บริการด้านอาคารสถานท่ี การให้ค าปรึกษาบุคลากร และ 

วัสดุอุปกรณ์ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือ ความร่วมมือสนับสนุนการด าเนินการ 
๒.๒ การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ 

ท้ังกายและใจ 
๒.๓ โรงเรียนจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๓ ระดับคือ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

ตอนต้น เพื่อสนองความต้องการของสังคม และชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนครบทุกคน 
๒.๔ โรงเรียนจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี ฐานะยากจน ความประพฤติดี  

เป็นประจ าทุกปี 
๒.๕ การให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียน ท าให้นักเรียนมีแนวทางการศึกษาต่อทีชัดเจน 

๓. ด้านบุคลากร 
๓.๑ ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาตาม 

แนวปฏิรูปการเรียนรู้ มีความกระตือรือรน้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้โครงการต่าง ๆ ด าเนินไปอย่าง
รวดเร็ว เป็นที่ยอมรับของชุมชน 

๓.๒ การปฏิบัติตนของผู้บริหาร สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรในโรงเรียน ส่งผลให้
บุคลากรปฏิบัติงาน 

ได้อย่างมีความสุข และเกิดประสิทธิภาพ 
๓.๓ บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหาร ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ท าให้โรงเรียน 

ไม่ประสบปัญหาอันเกิดจากบุคลากร 
๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในการศึกษา เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 

๔. ด้านการเงิน 
๔.๑ โรงเรียนวิเคราะห์ภารกิจ การใช้เงินให้ตรงวัตถุประสงค์ และเกิดประโยยน์คุ้มค่าท่ีสุด จึง 

สามารถใช้งบประมาณพัฒนางานได้มาก 
๔.๒ โรงเรียนจัดท าบัญชีการเงินอย่างเป็นระบบ ท าให้สะดวกในการค้นหาและตรวจสอบ  

น าไปใช้ประโยชน์ต่อการศึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๓ การบริหารการเงินของโรงเรียนเป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ท าให้ชุมชนเกิดความ 

เช่ือมั่น  ศรัทธาและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
๕. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

๕.๑ โรงเรียนจัดบริเวณสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมได้สวยงาม ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
๕.๒ โรงเรียนด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า 

ด้วยการพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕  ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๕.๓ โรงเรียนจัดท าทะเบียนรับ จ่าย วัสดุครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ท าให้ได้ใช้ 

วัสดุครุภัณฑ์ตามความต้องการ  
๖. ด้านการบริหารจัดการ 

๖.๑ โรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา ท าให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร ส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้สูงขึ้น 
 



๑๒ 
 

๖.๒ ขุมชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ ของโรงเรียน ท าให้ 
เกิดความเช่ือมั่นในการบริหารงานของโรงเรียน 

๖.๓ โรงเรียนด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ท าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 
 
สภาพแวดล้อมภายใน   

ด้านจุดอ่อน 
๑. ด้านโครงสร้างและนโยบาย 

๑.๑ โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการไว้ ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ เนื่องจากงานเร่งด่วนเพื่อ 
ตอบสนองหน่วยงานระดับสูง ท าให้งานไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

๑.๒ นโยบายการกระจายอ านาจให้ครูรับผิดขอบงานอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่การเรียนการสอน ท าให้ 
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูลดลง 

๑.๓ การแบ่งงานรับผิดชอบซ้ าซ้อนกันหลายฝ่าย ท าให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัวและล่าช้า 
๒. ด้านการผลิตและบริการ 

๒.๑ โรงเรียนยงัไม่ด าเนินการส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ส่งผลให้นักเรียนขาด 
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

๒.๒ การบริการห้องสมุดยังไม่เพียงพอกับความต้องการของครู นักเรียน ส่งผลให้ครูและนักเรียน 
ไม่สะดวกในการค้นคว้าหาความรู้ 

๓. ด้านบุคลากร 
๓.๑ บุคลากราต้องรับผิดชอบต่องานหลายหน้าท่ี มีเวลาในการเตรียมการสอนน้อย ส่งผลให้การ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ไม่เต็มท่ี 
๓.๒ ผู้บริหารมีภาระงานท่ีต้องติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก ขาดการก ากับ ติดตาม  

ดูแลงานให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้งานโครงการไม่ต่อเนื่อง 
๓.๓ ขาดบุคลากรบางสาขาวิชา เป็นผลให้ประสิทธิภาพด้านการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนลดลง 

๔. ด้านการเงิน 
๔.๑ งบประมาณจากต้นสังกัด ถูกก าหนดกรอบการใช้เงินไม่ตรงกับปัญหา และความต้องการ 

ของโรงเรียน การแก้ปัญหาไม่ตรงจุดและไม่สนองต่อการพัฒนาของโรงเรียนอย่างแท้จริง 
๔.๒ โรงเรียนอยู่ในเขตชนบท มีรายได้น้อย ท าให้มีการระดมทุนและทรัพยากรจากชุมชนได้น้อย  

ส่งผลกระทบให้โรงเรียนขาดงบประมาณในการพัฒนา 
๕. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

๕.๑ จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน ส่งผลให้ 
นักเรียนได้รับประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีไม่ท่ัวถึง 

๕.๒ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการ 
๕.๓ ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนมีกรใช้งานมานานขาดการดูแล ท าให้เส่ือมสภาพและช ารุด  

ส่งผลกระทบต่อการจัดกระบวนการเรียนรู ้
๕.๔ การจัดซื้อ จัดจ้าง ยังติดกับระเบียบ ไม่คล่องตัวในการด าเนินงาน มีผลท าให้ได้วัสดุ  

อุปกรณ์ล่าช้า และคุณภาพไม่ดี 



๑๓ 
 

๖. ด้านการบริหารจัดการ 
๖.๑ ระบบการจัดสรรงบประมาณ มีข้ันตอนในการด าเนินงานมาก ท าให้ขาดความคล่องตัวใน 

การบริหารจัดการ 
๖.๒ โรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศไม่สมบูรณ์ ท าให้ขาดข้อมูลในการน าไปวิเคราะห์ 

ทางการบริหารจัดการ 
 
 
 

 
งบประมาณการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ๒๕๖๓ 

 
 

งบประมาณการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ๒๕๖๓ 

งบประมาณ งบการจัดการเรียนการสอน งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวม 

งบเหลือจ่ายปี  ๒๕๖๒ ๑๙๔,๐๗๙.๘๑ ๒๗๔,๖๖๐.๓๙ ๔๖๘,๗๔๐.๒๐ 
งบประมาณปี  ๒๕๖๓ ๗๔๐,๘๐๐.๐๐ ๑๖๔,๐๕๕.๐๐ ๙๐๔,๘๕๕.๐๐ 
ยอดต้ังงบประมาณ ๙๓๔,๘๗๙.๘๑ ๔๓๘,๗๑๕.๑๙ ๑,๓๗๓,๕๙๕.๒๐ 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ปีกากรศึกษา  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 

     
 
           
                     

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ชุมชน / เทศบาล / ผู้ปกครอง 
 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
๑. นายวิเชียร  พูลสวัสด์ิ 
๒. นายมนัส  แดงวิไล 
๓. นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
๔. น.ส.ดวงตา  บุญประดับ 
๕. น.ส.อลิษา  กลางประพันธ์ 
๖. น.ส.ขวัญหทัย  เหรียญทอง 
๗. น.ส.สุนิสา  บินยูซบ 
๘. นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล 
๙. นายวีระพันธ์  นางแล 
๑๐. นายณัฐพงษ์  พรมเหมา 
๑๑. น.ส.กรชนก  พรทวีสุข 
๑๒. น.ส.วนิสา  โพธิมากูล 
๑๓. น.ส.อาภาภรณ์  เฉยกลาง 
๑๔. น.ส.รดา พิมพาวัฒน์ 
๑๕. นายศุภกิจ  วิเชียร 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๑. นางเตือนใจ  สุนทรชัย 
๒. น.ส.สุนิสา  บินยูซบ 
๓. นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
๔. น.ส.ขวัญหทัย  เหรียญทอง 
๕. น.ส.กรชนก  พรทวีสุข 
๖. น.ส.ดวงตา  บุญประดับ 

กลุ่มบริหารบุคคล 
๑. นายมนัส  แดงวิไล 
๒. นายวิเชียร  พูลสวัสด์ิ 
๓. นางเตือนใจ  สุนทรชัย 
๔. นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 

 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
๑. นายมนัส  แดงวิไล 
๒. นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล 
๓. น.ส.ขวัญหท้ย  เหรียญทอง 
๔. น.ส.สุนิสา  บินยูซบ 
๕. น.ส.อลิษา  กลางประพันธ์ 
๖. น.ส.วนิสา  โพธิมากูล 

ภารกิจ – แผนงาน / โครงการ 
 

ภารกิจ – แผนงาน / โครงการ 
 

นักเรียนมีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร 
เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข 

 



๑๕ 
 

ชื่อโครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
สนองนโยบาย  การประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  ๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ (๑ – ๕)   
กลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  ๑ (๑.๑,๑.๕)  ๓ (๓.๒,๓.๓)  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
ผู้รับผิดชอบ  นางเตือนใจ  สุนทรชัย  
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – มีนาคม  ๒๕๖๔ 
****************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมี
เป้าหมายให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ให้มีความรู้  ความสามารถ  และพัฒนาไปสู่
ศักยภาพสูงสุดของตน  โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร  การคิดค านวณ  
คิดวิเคราห์อย่างมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวน 

๒.๒  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายและ
เปล่ียนความ 

คิดเห็น  และแก้ไขปัญหาได้ 
๒.๓  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๒.๔  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร 
๒.๕  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ 

๓.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๓.๑  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การส่ือสารและการคิดค านวน  ร้อยละ ๘๐  
 ๓.๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมึวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียน
ความคิเห็น  และแก้ปัญหาได้  ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๓  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้  ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร  ร้อยละ ๘๐ 

 ๓.๕  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๖  ผู้เกี่ยวข้อง  (ผู้ปกครอง  นักเรียน  ครู)  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  ร้อยละ  ๘๐ 
  
 
 



๑๖ 
 

เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร  การคิดค านวณ  คิดวิเคราะห์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร  และสร้างนวัตกรรม  รวมท้ังมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด   

๔.   กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 ๔.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔.๒  ประชุมวางแผนและแต่งต้ังคณะกรรมการการด าเนินการ 
 ๔.๓  ด าเนินกิจกรรมดังนี ้
  ๔.๓.๑  กิจกรรมรักการอ่าน  (นางเตือนใจ สุนทรชัย)   
  ๔.๓.๒  กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  วันคริสต์มาส  (นางสาวอลิษา  กลางประพันธ์) 
  ๔.๓.๓  กิจกรรมวันวิชาการ  (นางสาวดวงตา  บุญประดับ) 
  ๔.๓.๔  กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ  (นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล) 
  ๔.๓.๕  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  (นางสาวกรชนก  พรทวีสุข) 
  ๔.๓.๖  กิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  (นางสาวสุนิสา  บินยูซบ) 
  ๔.๓.๗  กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  (นางสาวสุนิสา  บินยูซบ) 
  ๔.๓.๘  กิจกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  (นางสาวสุนิสา  บินยูซบ) 
  ๔.๓.๙  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (นางเตือนใจ  สุนทรชัย) 
  ๔.๓.๑๐ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  (นางเตือนใจ  สุนทรชัย) 
  ๔.๓.๑๑ กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนทดแทนในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคระบาดโควิด  ๑๙ 
  ๔.๓.๑๐ กิจกรรมาจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่เช้ือของโรค
ระบาดโควิด ๑๙ 

๕.  งบประมาณ     
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติและก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- - - - พ.ค.๖๒ 

๒. ประชุมวางแผนและแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินกิจกรรม 

- - - - พ.ค.๖๒ 

๓. ด าเนินกิจกรรมดังน้ี 
   ๓.๑  กิจกรรมรักการอ่าน 
   ๓.๒  กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ , วัน
คริสต์มาส 
   ๓.๓  กิจกรรมวันวิชาการ 
   ๓.๔  กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
   ๓.๕  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
   ๓.๖  กิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๙,๐๐๐ 

๓๐.๐๐๐ 
๗.๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๙,๐๐๐ 

๓๐.๐๐๐ 
๗.๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
พ.ค.๖๓–มี.ค.๖๔ 

ธ.ค.๖๓  
 

ก.ค.-ส.ค.๖๓ 
ก.ค.-ส.ค.๖๓ 

ส.ค.๖๓ 
พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ 



๑๗ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

   ๓.๗  กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
   ๓.๘  กิจกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู ้
   ๓.๙  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   ๓.๑๐ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
  ๓.๑๑  กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียน
ทดแทนในช่วงสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรค
ระบาดโควิด ๑๙ 
  ๓.๑๒  กิจกรรมจัดการเรียนการสอนทางไกลใน
สถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคระบาดโควิด ๑๙ 

๕,๐๐๐ 
 

๑๘.๐๐๐ 
๒.๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

- 
 
- 
- 
- 
-  
 
 
- 

- 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 

๕,๐๐๐ 
 

๑๘.๐๐๐ 
๒.๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

พ.ย.-ธ.ค.๖๓ 
 

พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ 

พ.ค.-มิ.ย.๖๓ 
พ.ค.-มิ.ย.๖๓ 

 
 

พ.ค.-มิ.ย.๖๓ 

๔. สรุปและประเมินผล - - - - มี.ค.๖๔ 
รวม ๑๕๙,๕๐๐ - - ๑๕๙,๕๐๐  

 

๖.  แหล่งงบประมาณ  ค่าจัดการเรียนการสอน  ๗๙,๕๐๐  บาท  ,  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๘๐,๐๐๐  บาท 

๗.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๗.๑  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การส่ือสารและการคิดค านวณ  ร้อยละ  ๘๐ 
๗.๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น  และแก้ปัญหาได้  ร้อยละ  ๘๐ 
๗.๓  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้   
๗.๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร   
๗.๕  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกลุ่มสาระ   
๗.๖  ผู้เกี่ยวข้อง  (ผู้ปกครอง  นักเรียน  ครู)  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม   

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร  การคิดค านวณ  คิดวิเคราะห์  

คิดอย่างมีวิจารณญาณ  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร  และสร้างนวัตกรรมรวมท้ังมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษาก าหนด 
    

 
  ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
    (นางเตือนใจ  สุนทรชัย) 
           ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 

 
  ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 



๑๘ 
 

ชื่อโครงการ  รักงาน  รักอาชีพ  มีเจตคติที่ดีในการท างาน 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
สนองนโยบาย  การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ (๖)   
กลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  ๑ (๑.๖)  ๒ (๒.๓) 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
ผู้รับผิดชอบ             นางสาวอลิษา  กลางประพันธ ์
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ - มีนาคม  ๒๕๖๔ 
****************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้
ก าหนดการจักการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้ประสบการณ์ในการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ให้ผู้เรียนประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนรู้โดยครูผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้เยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข และเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอน
จึงต้องให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการท างาน สามารถเป็นพื้นฐานในการเลือก
ศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และเป็นการฝึก
การท างานร่วมกันกับผู้อื่นมีเจตคติท่ีดีต่องานท่ีท า และสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริมาประยุกต์ใช้ในการท างานได้ 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะในการท างาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๒.๒  เพื่อให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
๒.๓  เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน  
๒.๔  เพื่อให้ผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างานได้ 

๓.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   ๓.๑  เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะในการท างาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ผ่านเกณฑ์ตามท่ี 

โรงเรียนก าหนดร้อยละ ๘๐ 
   ๓.๒  เพื่อให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได้  ผ่านเกณฑ์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด ร้อยละ  ๘๐ 
   ๓.๓  เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน ผ่านเกณฑ์ตามท่ีโรงเรียนก าหนดร้อยละ  ๘๐ 
   ๓.๔  เพื่อให้ผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างาน  ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียนก าหนดร้อยละ  ๘๐ 
 
 



๑๙ 
 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น  และมีเจตคติท่ีดีต่อการ างาน  พร้อม

น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างาน 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
๔.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 
๔.๒  ประชุมวางแผนและแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 
๔.๓  ด าเนินกิจกรรมดังนี ้

๔.๓.๑  กิจกรรมฝึกอาชีพ 
-  ช้ีแจงกิจกรรมและแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 
-  จัดหาอาชีพท่ีนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ 
-  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพ 
- จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้นักเรียนโดยการน าหลักปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างาน                 

๔.๓.๒  กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 
-  ช้ีแจงกิจกรรมและแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 

           -  ให้นักเรียนเลือกสินค้ามาจ าหน่ายตามความสนใจ 
          -  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจ าหน่ายสินค้าให้กับนักเรียน 

       -  จัดตลาดนัดอาชีพเพื่อให้นักเรียนได้จ าหน่ายสินค้า   
๔.๔  สรุปและประเมินผล 

๕.  งบประมาณ 
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- - - - พ.ค. ๖๓ 

๒.  ประชุมวางแผนและแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินกิจกรรม 

- - - - พ.ค. ๖๓ 

๓.  ด าเนินกิจกรรม  ดังน้ี 
  ๓.๑ กิจกรรมฝึกอาชีพ 
  ๓.๒  กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
พ.ค.๖๓–มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓–มี.ค.๖๔ 

๔. สรุปและประเมินผล - - - - มี.ค. ๖๔ 
รวม ๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐  

 
๖.  แหล่งงบประมาณ  ค่าจัดการเรียนการสอน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

๗.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๗.๑  ร้อยละและระดับคุณภาพของผู้เรียนท่ีฝึกทักษะในการท างาน  และภูมิใจในผลงาน 

ของตนเอง 



๒๐ 
 

๗.๒  ร้อยละและระดับคุณภาพของผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
๗.๓  ร้อยละและระดับคุณภาพของผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน   
๗.๔  ร้อยละและระดับคุณภาพของผู้เรียนท่ีน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างาน 
๗.๕  ผู้เกี่ยวข้อง  (ผู้ปกครอง  นักเรียน  ครู)  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  ภูมิใจในผลงานของตนเอง  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  มีเจต
คติท่ีดีต่อการ 

ท างาน  และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างาน 
         

 
 

   ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวอลิษา  กลางประพันธ์) 
              ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 
 
 
   ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ชื่อโครงการ         ไทรทองรักสิ่งแวดล้อม  รักโลก   
แผนงาน  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
สนองนโยบาย การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  ๒  ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๕ 
กลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  ๑ (๑.๓) 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
ผู้รับผิดชอบ             นายณัฐพงษ์  พรมเหมา 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – มีนาคม  ๒๕๖๔ 
****************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันนี้ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม  ถือเป็นปัญหาในระดับโลกมีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์
และส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะล้นเมือง  มลพิษทางดิน น้ า และอากาศ รวมถึงวิกฤต
ด้านพลังงาน และปัญหาใหญ่ท่ีคนท้ังโลกก าลังเผชิญอยู่คือภาวะโลกร้อน  ท่ีท าให้เกิดภัยธรรมชาติท่ี
รุนแรงส่ิงมีชีวิตจ านวนมากได้รับผลกระทบจนอาจจะสูญพันธุ์  ซึ่งการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในปัจจุบันยัง
ขาดความรู้ ขาดความตระหนักและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน จึงส่งผลท าให้เกิดปัญหาทางส่ิงแวดล้อม
มากมายดังกล่าว  เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วท่ีทุกคนควรหันมาร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟู รักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง 
 ดังนั้นโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จึงได้มีโครงการ “ไทรทองรักสิ่งแวดล้อม  รักโลก” ท่ีให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เช่นกิจกรรมด้านการจัดการขยะในโรงเรียน  การอนุรักษ์พลังงาน 
การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้  เป็นต้น  โดยการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังจิตส านึกการอนุรักษ์
พร้อมกับการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมในโรงเรียน การเริ่มฝึกปฏิบัติท่ีเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ แม้จะเป็น
แค่สองมือเล็กๆ แต่ถ้ามีหลายๆมือช่วยกัน ก็จะสามารถรักษาโลกใบใหญ่ใบนี้ไว้ได้ต่อไป 

๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาส่ิงแวดล้อม 
 ๒.๒  เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  
 ๒.๓  เพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๓.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๓.๑  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และตระหนักถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัดผ่านเกณฑ์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  ร้อยละ  ๘๐ 
 ๓.๒  เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมผ่านเกณฑ์ตามท่ีโรงเรียน
ก าหนด          ร้อยละ  ๘๐    
 ๓.๓  เพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้ในขีวิตประจ าวันได้ผ่านเกณฑ์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  ร้อยละ  ๘๐ 
  
 



๒๒ 
 

เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนมีความรู้และตระหนักถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงานในโรงเรียน  ได้ฝึกปฏิบัติเพื่อ
การรักษาส่ิงแวดล้อมและให้พลังงานอย่างประหยดัในโรงเรียน  พร้อมน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 ๔.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔.๒  ประชุมวางแผนและแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 
 ๔.๓  ด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  ดังนี้ 

      ๔.๓.๑  กิจกรรมรักส่ิงแวดล้อม  ลดโลกร้อน 
      -  ลดการใช้พลังงาน 
  -  การคัดแยกขยะและการน าขยะมารีไซเคิล 
        -  กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่ และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในโรงเรียน     
๔.๔  สรุปและประเมินผล 
 

5.  งบประมาณ     
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- - - - พ.ค. ๖๓ 

๒.  ประชุมวางแผนและแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินกิจกรรม 

- - - - พ.ค. ๖๓ 

๓.  ด าเนินกิจกรรม  ดังน้ี 
  ๓.๑ กิจกรรมรักสิง่แวดล้อม  ลดโลกร้อน 
       - ลดการใช้พลังงาน 
       - การคัดแยกขยะ และการน าขยะมา     
รีไซเคิล                 
       - กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ เช่น     
วันพ่อ  วันแม่  และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในโรงเรียน 

 
๑๐,๐๐๐ 

 

 
- 
 

 
- 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 

 
พ.ค.๖๓–มี.ค.๖๔ 

 
 
 

๔  สรุปและประเมินผล - - - - มี.ค. ๖๔ 
รวม ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐  

 
๖.  แหล่งงบประมาณ  ค่าจัดการเรียนการสอน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

๗.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๗.๑  ผู้เรียนมีความรู้และตระหนักในการอนุรักษพ์ลังงานและรักษาส่ิงแวดล้อม 
 ๗.๒  ผู้เรียนมีการฝึกปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานและรักษาส่ิงแวดล้อม    
 ๗.๓  ผู้เรียนสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้   
 ๗.๔  ผู้เกี่ยวข้อง  (ผู้ปกครอง  นักเรียน  ครู)  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

 



๒๓ 
 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีความรู้และตระหนักถึงการใช้พลังงานอยา่งประหยัดและคุ้มค่า  ช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง  จนสามารถในไปปฏิบัติสู่ใน
ชีวิตประจ าวันได้   
 
 
     

                                                      ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
               (นายณัฐพงษ์  พรมเหมา) 
              ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 
 
 
   ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ชื่อโครงการ         ส่งเสริมการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
สนองนโยบาย           การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษามาตรฐานที่ ๑ และ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ (๑.๒) และ (๓.๑) 
กลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  ๒            
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
ผู้รับผิดชอบ             นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – มีนาคม  ๒๕๖๔ 
****************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับเยาวชนในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นอย่าง
มากในเรื่องการขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและการเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ขาดความซื่อสัตย์สุจริต ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  และจิตสาธารณะ ขาดความอดทน ขาดทักษะใน
การท างาน ขาดความขยันหมั่นเพียร ประหยัด  อดออม รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ซึ่ง
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้หวังท่ีจะพัฒนาประเทศชาติ  โดยเริ่มจากเยาวชนท่ีมีคุณภาพ การศึกษา
จึงเป็นประเด็นส าคัญในการพัฒนาเยาวชน ตามกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการในการจัดการศึกษาท่ีต้องพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นมนุษย์  
ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์เห็นว่า จะต้องมีแนวทางและวิธีการอย่าง
หลากหลายท่ีจะช่วยกันส่งเสริมและด าเนินการพัฒนานักเรียนในด้านระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี ความซื่อสัตย์สุจริต ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  การมีจิตสาธารณะความอดทน ขาดทักษะในการท างาน 
ขาดความขยันหมั่นเพียร ประหยัด  อดออม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม รวมถึงความมี
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธธรรมไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นักเรียนมีวัตรปฏิบัติในการกิน 
อยู่ ดู และฟังเป็น ครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนจะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นบุคคลท่ีต้อง 
“สอนให้รู้ ท าให้ดู อยู่ให้เห็น” รวมท้ังโรงเรียนจะต้องมีกระบวนการด าเนินงานบริหารจัดการ และการ
น ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับโรงเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๕ รูปแบบของนวัตกรรมทาง
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยน ากรอบแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธมาใช้ในการ
บริหารและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนอันจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ตามหลักพุทธธรรมไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 



๒๕ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๒.๒  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามหลักพุทธธรรมไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 

คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ตลอดจนการรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
สังคม 

๒.๓  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิถีชีวิตท่ีสอดคล้องตามหลัก
พุทธธรรมไตรสิกขา และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีกับผู้เรียน และชุมชน 

๒.๔  ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
๒.๕  ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ปกครอง นักเรียน ครู) มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
๒.๖  เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง วัด ชุมชน และหน่วยงานอื่น

ให้ความร่วมมือ มีปฏิสัมพันธ์เป็นกัลยาณมิตรท่ีดีต่อกัน 
 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๓.๑  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๒  ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ รักความเป็นไทย รักษา

วัฒนธรรมอันดีของสังคม และน าหลักพุทธธรรมไตรสิกขามาใช้ในการด าเนินชีวิต ร้อยละ ๘๐ 
๓.๓  ครู และบุคลากรทางการศึกษามีวิถีชีวิตท่ีสอดคล้องตามหลักพุทธธรรมไตรสิกขา และ 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีกับผู้เรียน และชุมชนชุมชน ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๔  ผู้ปกครองและชุมชนรักโรงเรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียนร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ได้รับ

การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา สามารถน าหลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี 
๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 ๔.๑  กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  (นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล) 
 ๔.๒  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์  (นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล) 

๔.๓  กิจกรรมออมทรัพย์  (นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล)  
๔.๔  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  (นายมนัส  แดงวิไล) 
๔.๕  กิจกรรมสุขธรรมประจ าสัปดาห์ (นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล) 
๔.๖  กิจกรรมวันพระสร้างบุญ  (นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล) 
๔.๗  กิจกรรมธรรมะดีประจ าวัน (นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล) 
๔.๘  กิจกรรมโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล) 
๕.๙  กิจกรรมจิตอาสา “สานต่อค าพ่อสอน” (ครูวิเชียร พูลสวัสด์ิ) 

 



๒๖ 
 

๕.  งบประมาณ     
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. ขออนุมัติโครงการ - - - - พ.ค. ๖๓ 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ - - - - พ.ค. ๖๓ 
๓. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
    - กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
    - กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์     
    - กิจกรรมออมทรัพย์  
    - กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
    - กิจกรรมสุขธรรมประจ าสัปดาห ์
    - กิจกรรมวันพระสร้างบุญ 
    - กิจกรรมธรรมะดีประจ าวัน 
    - กิจกรรมโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 
    - กิจกรรมจิตอาสา “สานต่อค าพ่อสอน” 

 
๔๗,๕๐๐ 
๑๓,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๖๑,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

- 
- 
- 

 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
๔๕,๓๒๐ 

- 
 
- 

๖๑,๐๐๐ 
- 

 
๒,๑๘๐ 
๑๓,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

- 
๑๕,๐๐๐ 

 
ก.ค.๖๓–ก.ย. ๖๓ 
พ.ค.๖๓-ก.พ.๖๔ 
ก.ค.๖๓-ธ.ค.๖๓  

 มิ.ย.๖๓-ก.พ.๖๔ 
พ.ค.๖๓-ก.พ.๖๔ 
พ.ค.๖๒-ก.พ.๖๔ 
พ.ค.๖๒-ก.พ.๖๔ 
พ.ค.๖๒-ก.พ.๖๔ 
พ.ค.๖๒-ก.พ.๖๔ 
พ.ค.๖๒-ก.พ.๖๔ 

๔. รายงานผลโครงการ - - - - มี.ค. ๖๔ 
รวม ๑๓๗,๐๐๐  ๑๐๖,๓๒๐ ๓๐,๖๘๐  

 
๖.  แหล่งงบประมาณ  ค่าจัดการเรียนการสอน  ๑๓,๕๐๐  บาท , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๓,๕๐๐  บาท 

๗.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๗.๑  ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

 ๗.๒  ร้อยละของผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ รักความเป็นไทย 
รักษาวัฒนธรรมอันดีของสังคม และน าหลักพุทธธรรมไตรสิกขามาใช้ในการด าเนินชีวิต 
           ๗.๓  ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขจากการมีวิถีชีวิตท่ี
สอดคล้องตามหลักพุทธธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีกับผู้เรียน 
 ๗.๔  ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนรักโรงเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน 
 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๘.๒  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามหลักพุทธธรรมไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา คุณธรรม 

จริยธรรม จิตสาธารณะ ตลอดจนการรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม 
๒.๓  ครู และบุคลากรทางการศึกษามีวิถีชีวิตท่ีสอดคล้องตามหลักพุทธธรรมไตรสิกขา และ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีกับผู้เรียน และชุมชน 
๒.๔  ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
๒.๕  ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ปกครอง นักเรียน ครู) มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 



๒๗ 
 

๒.๖  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง วัด ชุมชน และหน่วยงานอื่นให้ความ
ร่วมมือ มีปฏิสัมพันธ์เป็นกัลยาณมิตรท่ีดีต่อกัน 
 
 
 

   ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล) 
              ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 
 
 
   ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

ชื่อโครงการ   การส่งเสริมสวัสดิการและสุขภาพผู้เรียนและการป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
สนองนโยบาย  การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๔   
กลยยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  ๑.๖ , ๔.๑ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวกรชนก  พรทวีสุข 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
****************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนนั้นเป็นส่ิงส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง  
และมีทักษะการเรียนรู้  และการดูแลสุขภาพร่างกายเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องท้ังทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจให้
สดใส  และร่าเริงอยู่เสมอ 

๓.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

๓.๑  ผู้เรียนมีสุขภาพดีท้ังทางร่างกายและจิตใจ  ร้อยละ  ๘๐ 
 ๓.๒  ผู้เรียนมีความประพฤติและเจตคติท่ีดีต่อตนเองและสังคม  ร้อยละ  ๘๐ 
 ๓.๓  ผู้เรียนมีการเรียนรู้และวิธีป้องกันตนจากส่ิงเสพติดและการท้องก่อนวัยอันควร ร้อยละ  ๘๐    
 เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ และมีเจตคติท่ีดีตามวุฒิภาวะท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย  

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 ๔.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 ๔.๒ การแต่งต้ังคณะกรรมการการด าเนินงานและการประเมินโครงการ 
 ๔.๓ ร่วมวางแผนการด าเนินกิจกรรมและโครงการตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้  ดังนี้ 
  ๔.๓.๑  กิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้เรียนในเบ้ืองต้น 
  ๔.๓.๒  กิจกรรมการป้องกันส่ิงเสพติดและปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

๕.  งบประมาณ     
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ - - - - พ.ค. ๖๓ 
๒.  การแต่งต้ังคณะกรรมการการด าเนินงานและ
การประเมินโครงการ 

- - - - พ.ค. ๖๓ 

๓. ร่วมวางแผนการด าเนินกิจกรรมและโครงการ
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้  ดังน้ี 
    ๓.๑ กิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้เรียนใน
เบื้องต้น            
    ๓.๒ กิจกรรมการป้องกันสิ่งเสพติดและปัญหา
การท้องก่อนวัยอันควร 

 
 

๙,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 
 

 
 

๙,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

 
 

พ.ค.๖๓–มี.ค.๖๔ 
 

พ.ค.๖๓–มี.ค.๖๔ 
 

๔. รายงานผลโครงการ - - - - มี.ค. ๖๔ 
รวม ๑๒,๐๐๐ - - ๑๒,๐๐๐  

 
๖.  แหล่งงบประมาณ  ค่าจัดการเรียนการสอน  ๑๒,๐๐๐  บาท 

๗.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๗.๑  ผู้เรียนมีสุขภาพดีท้ังทางร่างกายและจิตใจ   
 ๗.๒  ผู้เรียนมีความประพฤติและเจตคติท่ีดีต่อตนเองและสังคม   
 ๗.๓  ผู้เรียนมีการเรียนรู้และวิธีป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดและการท้องก่อนวัยอันควร   
 ๗.๔  ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ปกครอง นักเรียน ครู) มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองท่ีดีขึ้นตามวุฒิภาวะและเหมาะสมกับช่วงวัยทั้งทางร่างกาย อารมณ์ 
และจิตใจการเรียนรู้การใช้ทักษะเพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตในเบ้ืองต้น 
 
 
 

   ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวกรชนก  พรทวีสุข) 
               ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 
 
 
   ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์

 



๓๐ 
 

ชื่อโครงการ   กีฬาสัมพันธ์เพือ่สุขภาพและความสามัคค ี
แผนงาน  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
สนองนโยบาย  การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒ , ๔   
กลยยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  ๑ (๑.๔) 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอาภาภรณ์  เฉยกลาง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – มีนาคม  ๒๕๖๔ 
****************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๒๒  กระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดการจัดการศึกษายึดหลักว่า  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
กระบวนการจัดการศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  เพื่อให้ผู้เรียนได้กล้าแสดงออก แสดงความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีดี มีสุขภาพ
แข็งแรงท้ังทางร่างกายและจิตใจ การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียน ท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรงท้ัง
ร่างกาย จิตใจ มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ และคัดเลือกนักกีฬาของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนอ าเภอ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  

๒.๒  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
๒.๓  เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนกล้าคิดและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๓.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา  ร้อยละ ๙๐ 

๓.๒ ผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๓ ผู้เรียนกล้าคิดและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ร้อยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์  มีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  

มีความสามัคคีกล้าคิดและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
 
๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 ๔.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 

๔.๒  ประชุมวางแผนและแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๔.๓  ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

๔.๓.๑  กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย 



๓๑ 
 

๔.๓.๒  กิจกรรมไทรทองเกมส์ 
๔.๓.๓  กิจกรรมสานฝันกีฬา 

๔.๔ สรุปและประเมินผล 

๕.  งบประมาณ     
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    และก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- - - - พ.ค. ๖๓ 

๒. ประชุมวางแผนและแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

- - - - พ.ค. ๖๓ 

๓. ด าเนินกิจกรรมดังน้ี 
    ๓.๑  กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย 
    ๓.๒  กิจกรรมไทรทองเกมส ์
    ๓.๓  กิจกรรมสานฝันกีฬา 

 
๒,๐๐๐ 
๒๘,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 

๓,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๒๘,๐๐๐ 
๑๗,๐๐๐ 

 
มิ.ย.-มี.ค.๖๔ 
มิ.ย.-ก.ย.๖๓ 

มิ.ย.๖๓-มี.ค.๖๔ 
๔. รายงานผลโครงการ - - - - มี.ค. ๖๔ 

รวม ๕๐,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐  
 
๖. แหล่งงบประมาณ  ค่าจัดการเรียนการสอน  ๕๐,๐๐๐  บาท 

๗. ตัวชี้วัดและความส าเร็จ 
 ๓.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา   

๓.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกนั  
๓.๓ ร้อยละของผู้เรียนกล้าคิดและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
๓.๔ ผู้เกี่ยวขอ้ง (ผู้ปกครอง นักเรียน ครู) มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา มีความสามัคคี กล้าคิดและ
กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 
 

   ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวอาภาภรณ์  เฉยกลาง) 
             ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
 

 
   ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์



๓๒ 
 

ชื่อโครงการ  พัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
สนองนโยบาย  การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่  ๒  ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ , ๒.๕  
กลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  ๑.๓ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
ผู้รับผิดชอบ  นายวีระพันธ์  นางแล 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – มีนาคม  ๒๕๖๔ 
****************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) 
หมวด ๔  แนวจัดการศึกษา มาตรา ๒๒ กล่าวว่า กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตลอดท้ังควรมีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ เรื่องการ
จัดการ การบ ารุงรักษา   และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน อีกท้ังสภาพแวดล้อมในสังคมโลกปัจจุบันก าลังประสบปัญหาวิกฤตภาวะโลกร้อน ธรรมชาติถูก
ท าลายโดยมนุษย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่สถานศึกษายังเป็นสถานท่ีให้ความรู้ และสร้าง
จิตส านึกในเรื่องดังกล่าว จึงควรมีบทบาทในการด าเนินการปลูกป่าและอนุรักษ์พัฒนาส่ิงแวดล้อมต่อ
นักเรียน โรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
 ๒.๒ เพื่อให้บริการเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 ๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักรักษาและพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน 

๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๓.๑  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความสะดวก  
พอเพียงอยู่ในสภาพการใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๒  โรงเรียนจัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๓  ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการรักษาและพัฒนส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน  ร้อยละ  ๑๐๐  
 เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย ได้รับบริการเทคโนโลยีท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้  และผู้เรียนรู้จักรักษาและพัฒนาส่ิงแวดล้อมเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 
 



๓๓ 
 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 ๔.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 

๔.๒  ประชุมช้ีแจงก าหนดกิจกรรมและแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๔.๓ ด าเนินกิจกรรม ดังนี ้

๔.๓.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์  อาคารสถานท่ีในโรงเรียน 
 - ติดต้ังเครื่องปรับอากาศห้องเรียนปฐมวัย 
 - ติดต้ังเครื่องปรับอากาศห้องประชุมใหญ่ 
 - ปูกระเบ้ืองอาคาร  ๑ 
 - ซ่อมแซม ปรับปรุงห้องน้ าปฐมวัย 
 - ซ่อมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ 
 - ปรับภูมิทัศน์อาคารสถานท่ี 
 - ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
 - ด าเนินการกิจกรรม  ๕  ส. 
 - จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซม บ ารุงครุภัณฑ์ 
๔.๓.๒ กิจกรรมช าระค่าสาธารณูปโภค 
 - บริการสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า 
 - บริการสาธารณูปโภคค่าอินเตอร์เน็ต 

๔.๔ สรุปและประเมินผล 

๕.  งบประมาณ     
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลาการ
ปฏิบติั ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  และก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- - - - พ.ค. ๖๓ 

๒. ประชุมวางแผนและแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินกิจกรรม 

- - - - มิ.ย. ๖๓ 

๓. ด าเนินกิจกรรมดังน้ี 
  ๓.๑ ปรับปรงุภูมิทศัน์ อาคาร สถานที่ใน
โรงเรียน 
   - ติดต้ังเครื่องปรับอากาศห้องเรียนปฐมวัย 
   - ติดต้ังเครื่องปรับอากาศห้องประชุมใหญ ่
   - ปูกระเบื้องอาคาร  ๑ 
   - ซ่อมแซม ปรับปรุงห้องน้ าปฐมวัย 
   - ซ่อมหลังคาอาคารอเนกประสงค ์
   - ปรับภูมิทัศน์อาคาร สถานที่ 
   - ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
   - กิจกรรม ๕ ส. 
   - จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซม บ ารุงครุภัณฑ์        
 
 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
๑๓๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๔๕,๐๐๐ 
๑๔,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
๑๓๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๔๕,๐๐๐ 
๑๔,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

 
 
 

เม.ย.-พ.ค. ๖๓ 
เม.ย.-พ.ค. ๖๓ 
เม.ย.-พ.ค. ๖๓ 
เม.ย.-พ.ค. ๖๓ 
เม.ย.-พ.ค. ๖๓ 

พ.ค.๖๓–มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓–มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓–มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓–มี.ค.๖๔ 

 
 



๓๔ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลาการ
ปฏิบติั ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 ๓.๒ กิจกรรมช าระค่าสาธารณูปโภค 
   - บริการสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า 
    - บริการสาธารณูปโภคค่าอินเตอร์เน็ต 

๑๔๕,๐๐๐ 
๒๓,๐๐๐ 

- 
- 

- 
- 

๑๔๕,๐๐๐ 
๒๓,๐๐๐ 

พ.ค.๖๓–มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓–มี.ค.๖๔ 

๔. สรุปและประเมินผล - - - - มี.ค. ๖๔ 
รวม ๕๓๗,๐๐๐ - - ๕๓๗,๐๐๐  

 
๖.  แหล่งงบประมาณ  ค่าจัดการเรียนการสอน  ๕๑๔,๐๐๐  บาท , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๒๓,๐๐๐  บาท 

๗.  ตัวชี้วัดและความส าเร็จ 
 ๗.๑  ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนท่ีมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิง
อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 
 ๗.๒  ร้อยละของผู้เข้ารับการบริการจากห้องสมุด  ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   
 ๗.๓  ร้อยละของผู้เรียนท่ีให้ความร่วมมือในการรักษาและพัฒนส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน   

๗.๔  ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ปกครอง นักเรียน ครู) มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนได้รับการบริการด้วยการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
บริการเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  และรู้จักรักษาและพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
 

   ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
               (นายวีระพันธ์  นางแล) 
      พนักงานราชการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
 
 
   ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์

 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
สนองนโยบาย  การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๒  ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔   
กลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  ๓ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
ผู้รับผิดชอบ  นายมนัส  แดงวิไล 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – มีนาคม  ๒๕๖๔ 
****************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันยังไม่ส่งผลในด้านท่ีดีแก่ผู้เรียนมากนัก สาเหตุเนื่องมาจากปัจจัย
หลาย ๆ ด้านซึ่ง “การปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้  เปล่ียนวิธีสอน” เป็นกลยุทธ์หนึ่งท่ีผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกระดับเน้นมาก แต่ก็ยังไม่เป็นรูปธรรม การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูผู้สอน
ยังขาดรูปแบบหรือกิจกรรมท่ีจะสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ชัดเจน ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริม
ครูผู้สอนในด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเตรียมรับ
การประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
หรือ สมศ. จึงได้ก าหนดโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๒.๒  เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 ๒.๓  เพื่อให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาทาง
สติปัญญา 
 ๒.๔  เพื่อให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
 ๒.๕  เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
 ๒.๖  เพื่อให้ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 
 ๒.๗  เพื่อให้ครูมีการศึกษา วิจัยและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้
ผลในการปรับ การสอน 
 ๒.๘  เพื่อให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีในสถานศึกษา 
 ๒.๙  เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
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๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๓.๑  เพื่อให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๒  เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ร้อยละ ๘๐  
 ๓.๓  เพื่อให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนา
ทางสติปัญญา ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๔  เพื่อให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๕  เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๖  เพื่อให้ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๗  เพื่อให้ครูมีการศึกษา วิจัยและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้
ผลในการปรับการสอน ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๘  เพื่อให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีในสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๙  เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ ร้อยละ ๘๐ 
 เชิงคุณภาพ 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา  ท่ีครอบคลุมในทุกด้าน  ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ท่ีครูและผู้เรียนได้
ร่วมกันจัดกิจกรรมโดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายรวมทั้งเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 ๔.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 

๔.๒  ประชุมช้ีแจงก าหนดกิจกรรมและแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๔.๓  ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

๔.๓.๑  กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพครู 
๔.๓.๒  กิจกรรมเพื่อพัฒนางานบุคคล 

๔.๔  สรุปและประเมินผล 

๕.  งบประมาณ     
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    และก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- - - - พ.ค. ๖๓ 

2. ประชุมวางแผนและแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรม 

- - - - มิ.ย. ๖๓ 

3. ด าเนินกิจกรรมดังน้ี      
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กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

  3.1 กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพคร ู
  3.2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนางานบุคคล 

๕๐,๐๐๐ 
๓,๖๐๐ 

- 
- 

๕๐,๐๐๐ 
๓,๖๐๐ 

- 
- 

พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ 
พ.ย.๖๓-มี.ค.๖๔ 

4. สรุปและประเมินผล - - - - มี.ค. ๖๔ 
รวม ๕๓,๖๐๐ - ๕๓,๖๐๐ -  

 
๖.  แหล่งงบประมาณ  ค่าจัดการเรียนการสอน  ๕๓,๖๐๐  บาท 

๗.  ตัวชี้วัดและความส าเร็จ 
 ๗.๑ ร้อยละของครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๗.๒ ร้อยละของครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 ๗.๓ ร้อยละของครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
พัฒนาทางสติปัญญา 
 ๗.๔ ร้อยละของครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
 ๗.๕ ร้อยละของครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย 
 ๗.๖ ร้อยละของครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
 ๗.๗ ร้อยละของครูมีการศึกษา วิจัยและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และ
ใช้ผลในการปรับการสอน 
 ๗.๘ ร้อยละของครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีในสถานศึกษา 
 ๗.๙ ร้อยละของครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
 ๗.๑๐ ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ปกครอง นักเรียน ครู) มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูปฏิบัติงานตามหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

   ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                 (นายมนัส  แดงวิไล) 
              ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 
   ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

       (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
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ชื่อโครงการ         พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
สนองนโยบาย           การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  ๒  ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ , ๒.๒   
กลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  ๔    
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
ผู้รับผิดชอบ             นายวิเชียร  พูลสวัสด์ิ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – มีนาคม  ๒๕๖๔ 
****************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์  เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการทางด้านการจัดการศึกษา  ส าหรับเด็กและ
เยาวชนของชาติ  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  จึงจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเป็นพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อป 
 เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีมาตรฐานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยระบบ  
หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 

๒.   วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑  เพื่อใหโ้รงเรียนด าเนินการเรียน  การสอนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒.๒   เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
           ๒.๓  เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ  และใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 ๒.๔  เพื่อให้โรงเรียนมีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
           ๒.๕  เพื่อให้โรงเรียนมีการน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
           ๒.๖  เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นการรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ท่ีมีคุณภาพ 

๓.   เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๓.๑  โรงเรียนด าเนินการเรียน  การสอนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร้อยละ  ๑๐๐ 

 ๓.๒  โรงเรียนมีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ร้อยละ  ๑๐๐ 
           ๓.๓  โรงเรียนมีการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ  และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ร้อยละ  ๑๐๐ 



๓๙ 
 

 ๓.๔  โรงเรียนมีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  ร้อยละ  ๑๐๐ 
           ๓.๕  โรงเรียนมีการน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ร้อยละ  ๑๐๐ 
           ๓.๖  โรงเรียนมีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นการรายงานการประเมินคุณภาพภายในอย่างมี
คุณภาพ ร้อยละ  ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนมีมาตรฐานในด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านการจัดการศึกษา  ด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้  ด้าน     อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ด้านมาตรการส่งเสริม  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 

๔.   กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 ๔.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔.๒  ประชุมก าหนดกิจกรรมและแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
 ๔.๓  ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
                    ๔.๓.๑  ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ปรัชญา  จุดเน้น ฯ   
           ๔.๓.๒  ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันพร้อมท่ีจะน าไปใช้   
           ๔.๓.๓  ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและ

แผนพัฒนาการศึกษา   
           ๔.๓.๔  วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก  เพื่อ

น าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
           ๔.๓.๕  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจ าปี   
           ๔.๓.๖  จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

๔.๔  สรุปและประเมินผล 

๕.  งบประมาณ     

กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและก าหนด 
   ระยะเวลาด าเนินการ 

- - - - เม.ย. ๖๓ 

๒.  ประชุมก าหนดกิจกรรมและแต่งต้ัง 
   คณะกรรมการด าเนินการ 

- - - - พ.ค. ๖๓ 

๓.  ด าเนินกิจกรรม ดังน้ี 
    - ปรับปรงุระบบข้อมูลสารสนเทศ  และติดตาม
ผลการปฏิบัติตามโครงการ 
    - จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
 
 

 
๖,๕๐๐ 

 
๑๑,๐๐๐ 

 
 
 

 
- 
 
- 
 
 
 

 
- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
๖,๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

 
พ.ค.,พ.ย.๖๓
และ มี.ค.๖๔  

ม.ค. ๖๔ 
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กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

    - จัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
การศึกษา             

๒,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ มี.ค. ๖๔ 

๔.  สรุปและประเมินผล - - - - มี.ค. ๖๔ 
รวม ๑๙,๕๐๐ - ๑๑,๐๐๐ ๘,๕๐๐  

 
๖.  แหล่งงบประมาณ  ค่าจัดการเรียนการสอน  ๑๙,๕๐๐  บาท 

๗.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๗.๑  ร้อยละของความส าเร็จในการจัดการเรียน การสอนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗.๒  ร้อยละของการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗.๓  ร้อยละของการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๗.๔  ร้อยละของการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
๗.๕  ร้อยละของการน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๗.๖  ร้อยละของการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในท่ีมี

คุณภาพ 
๗.๗  ผู้เกี่ยวข้อง  (ผู้ปกครอง  นักเรียน  ครู)  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

๘.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการในทุก ๆ ด้านท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  และสามารถผ่านการ 

ประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก  ในระดับดีมากถึงดีเย่ียม 
 
 
 

   ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นายวิเชียร  พูลสวัสด์ิ) 
              ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 

 
   ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวกัญญพัชร  เหรียญเพ็ชรสุข) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 



๔๑ 
 

ชื่อโครงการ                โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
สนองนโยบาย             การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ประกัน 
    คุณภาพภายในของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  ๒ (๒.๒ , ๒.๖) 
กลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  ๔ 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
ผู้รับผิดชอบ                นางสาวสุนิสา  บินยูซบ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – มีนาคม  ๒๕๖๔ 
****************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นนพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๖๔๓ ทางโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จึงมีการก าหนด
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนซึ่งมีความส าคัญในการส่ือสานประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนสู่สาธารณชน 
ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
ร่วมกัน ช้ีแนะ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีสถานศึกษาได้รับมอบหมาย  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จึงได้จัดให้มีโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทร
ทองอุปถัมภ์ขึ้น เพื่อเป็นส่ือในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนต่อสาธารณชน
อย่างกว้างขวางต่อไป 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อให้โรงเรียนได้จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
เผยแพร่สู่สาธารณชน ภาคเรียนละ  ๑ ฉบับ 
 ๒.๒  เพื่อให้โรงเรียนจัดท าเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนสู่สาธารณชน 
 ๒.๓  เพื่อให้โรงเรียนมีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีต้องการประชาสัมพันธ์   ดังนี้ 

๒.๓.๑  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
๒.๓.๒  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
๒.๓.๓  กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา 
๒.๓.๔  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ 
๒.๓.๕  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนจบการศึกษา 

๒.๔  เพื่อให้โรงเรียนมีป้ายนิเทศ ป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโรงเรียน  
๒.๕  เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนท่ีประชาสัมพันธ์   
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๓.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๓.๑  โรงเรียนมีแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เผยแพร่สู่
สาธารณชน ร้อยละ ๙๘ 

๓.๒  โรงเรียนจัดท าเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เป็นการเผยแพร่งาน/
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนสู่สาธารณชน ร้อยละ ๙๕ 

๓.๓  โรงเรียนมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ร้อยละ ๑๐๐   ดังนี้ 
๓.๓.๑ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
๓.๓.๒ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
๓.๓.๓ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
๓.๓.๔ กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา 
๓.๓.๕ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ 
๓.๓.๖ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบการศึกษา 

๓.๔  โรงเรียนมีป้ายนิเทศ ป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโรงเรียนร้อยละ ๙๕ 
๓.๕  ผู้เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนท่ีประชาสัมพันธ์ ร้อยละ ๙๕   
เชิงคุณภาพ 

 โรงเรียนมีโครงการประชาสัมพันธ์ท่ีท าให้ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา  ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน เข้าใจตรงกัน และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้ตรงตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ได้รับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเกิดความ
มั่นใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 ๔.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและก าหนดระยะเวลาด าเนินการ  (นางสาวสุนิสา  บินยูซบ) 
 ๔.๒  ประชุมวางแผนการปฏิบัติกิจกรรม  (นายมนัส  แดงวิไล) 
 ๔.๓  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  (ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์) 
 ๔.๔  ด าเนินกิจกรรม ดังนี้   
        ๔.๓.๑  จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ท่ีใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ  (เจ้าหน้าท่ีพัสดุ) 
       ๔.๓.๒  จัดท าเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  (นางสาวสุนิสา บินยูซบ) 
        ๔.๓.๓  โรงเรียนมีกิจกรรมต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ ดังนี ้ (คณะท างาน) 
       ๑)  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน (นางสาวสุนิสา บินยูซบ) 
                            ๒)  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  (ผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะครู) 
       ๓)  กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา  (ผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะครู) 
                          ๔)  กิจกรรมแนะแนวนักเรียนมาเข้าเรียนต่อ ม. ๑  (นายมนัส  แดงวิไล  และคณะ) 

๕)  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่  (ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูท่ีปรึกษาขั้นม.๑) 
                          ๖)  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนจบการศึกษา  (ผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะครู)              
   ๗)  กิจกรรมพัฒนาเว็บไซด์โรงเรียน  (นางสาวสุนิสา  บินยูซบ) 
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๔.๓.๔ โรงเรียนจัดท าป้ายนิเทศ ป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโรงเรียน    
         (นายมนัส  แดงวิไลและคณะ)   

                 ๔.๓.๕ ให้ผู้เกี่ยวข้องประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนท่ีประชาสัมพันธ์(คณะครู) 
๔.๔  การวัดผลและประเมินผล 
       ๔.๔.๑  ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
       ๔.๔.๒  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
       ๔.๔.๓  รายงานผลการด าเนินงาน 
       ๔.๔.๔  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

๕.  งบประมาณ     

กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. ข้ันวางแผน  
    - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการ 
    - ประชุมวางแผนการปฏิบัติกิจกรรม 
    - แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 
๒. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรม ดังน้ี  
    - แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน 
    - กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
    - กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา 
    - กิจกรรมแนะแนวนักเรียนมาเข้าเรียนต่อ ม.๑ 
    - กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ 
    - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนจบการศึกษา 
   - กิจกรรมพัฒนาเว็บไซด์โรงเรียน 
๓. ข้ันประเมินผล  
๔. ข้ันปรับปรุงแก้ไข  

 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

๑๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

- 
- 

๒๒,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 

- 
- 
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- 
- 
 
-  
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

๑๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

- 
- 

๒๒,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 

- 
- 

 
พ.ค. ๖๓ 

 
พ.ค. ๖๓ 
มิ.ย. ๖๓ 

 
ส.ค.๖๓,ก.พ.๖๔ 

 
พ.ค.๖๓ 

พ.ค.๖๓,พ.ย.๖๓ 
พ.ค.๖๓,พ.ย.๖๓ 
ก.พ.๖๔-มี.ค.๖๔ 

มี.ค. ๖๔ 
มี.ค. ๖๔ 
มี.ค. ๖๔ 
มี.ค. ๖๔ 

รวม ๓๘,๕๐๐ - - ๓๘,๕๐๐  
 
๖.  แหล่งงบประมาณ  ค่าจัดการเรียนการสอน  ๓๘,๕๐๐  บาท 

๗.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    ๗.๑  ร้อยละของโรงเรียนได้จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
เผยแพร่สู่สาธารณชน 
    ๗.๒  ร้อยละของโรงเรียนจัดท าเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมต่างๆ เป็นการเผยแพร่
งาน/กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนสู่สาธารณชน 
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๗.๓  ร้อยละของโรงเรียนท่ีจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน   
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่   กิจกรรมประชุมกรรมการ
สถานศึกษา กิจกรรม 
ประชุมกรรมการสถานศึกษา 

๗.๔  ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีป้ายนิเทศ ป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโรงเรียน  
๗.๕  ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนท่ีประชาสัมพันธ์  
๗.๖  ผู้เกี่ยวข้อง  (ผู้ปกครอง  นักเรียน  ครู)  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์มีบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา  
ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เกิดมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพท่ีดีได้ตรงตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา พร้อมท้ังได้รับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรม และโครงการต่างๆของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่องและเกิดความมั่นใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 

   ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
               (นางสาวสุนิสา  บินยูซบ) 
              ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 
 
 
   ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
สนองนโยบาย           การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่  ๓  ตัวชี้วัดที่  ๓.๑ , ๓.๒ , ๓.๔ , ๓.๕  
กลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  ๑.๒ , ๑.๓ , ๒.๓ , ๓.๓ , ๔.๑        
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
ผู้รับผิดชอบ             นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – มีนาคม  ๒๕๖๔ 
****************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ครูผู้สอนจึงต้องมีการปรับการเรียน เปล่ียนวิธีการสอนให้หลากหลาย  และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียน  การสอน  ซึ่งต้องยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น รวมท้ังต้องมีการตรวจสอบ
และประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

๒.  วัตถุประสงค ์
๒.๑  เพื่อให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๒.๒  เพื่อใหผู้้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๒.๓  เพื่อตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๒.๔  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

๓.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๓.๑  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓.๒  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ไม่

น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓.๓  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๔  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ได้เรียนรู้โดยผ่านการะ
บวนการคิดและ 
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ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
๔.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 
๔.๒ ประชุมวางแผนและแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๔.๓ ด าเนินกิจกรรมดังนี ้

๔.๓.๑  กิจกรรมทัศนศึกษา  (นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง) 
๔.๓.๒  กิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  (นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง)  
๔.๓.๓  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  (นายณัฐพงษ์  พรมเหมา) 
๔.๓.๔  กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียนในสถานการณ์แพร่เช้ือของโรคระบาดโควิด ๑๙                 
          (นางสาวอลิษา  กลางประพันธ์) 
๔๓๕  กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (นางสาวรดา  พิมพาวัฒน์) 
๔.๓.๖  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  และชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC  (นายคงสิทธิ์  อิทธ

โยภาสกุล) 
๔.๔ สรุปและอภิปรายประเมินผล 

๕.  งบประมาณ     

กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- - - - พ.ค. ๖๒ 

๑. ประชุมวางแผนและแต่งต้ัง 
คณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 

- - - - พ.ค. ๖๒ 

๓.  ด าเนินกิจกรรมดังน้ี 
    - กิจกรรมทศันศึกษา 
    - กิจกรรมการใช้แหลง่เรียนรู้ภายใน 
    - กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
    - กิจกรรมฌเย่ียมบ้าน 
    - กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ PLC 

 
๒๐๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๔๐๐ 

 
๘๕,๐๐๐ 

- 
- 
- 
- 
- 

 
๑๑๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
- 
- 
- 
- 

 
- 

๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๔๐๐ 

 
พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ 

๔. สรุปและประเมินผล - - - - มี.ค.๖๔ 
รวม ๒๓๖,๔๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๓๑,๔๐๐  

 
๖.  แหล่งงบประมาณ  ค่าจัดการเรียนการสอน  ๒๔,๔๐๐  บาท , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๒๑๒,๐๐๐  บาท 

 



๔๗ 
 

๗.  ตัวชี้วัดและความส าเร็จ 
๗.๑  ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๗.๒  ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้เรียนรู้โดยการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ 

การเรียนรู้                                
๗.๓ ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
๗.๔  ร้อยละของครูท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

การจัดการเรียนรู้ประสิทธิภาพ 
 ๗.๕  ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ปกครอง นักเรียน ครู) มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ได้เรียนรู้โดยผ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ผู้เรียน ได้เรียนรู้โดยใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 

   ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวขวัญหทัย  เหรียญทอง) 
              ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 
 
 
   ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 
ชื่อโครงการ         นิเทศชั้นเรียน 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
สนองนโยบาย           การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  ๓  ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๓   
กลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  ๑.๓    
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
ผู้รับผิดชอบ             นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – มีนาคม  ๒๕๖๔ 
****************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล   

การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และเพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ดังนั้นการนิเทศการ
เรียนการสอนท่ีสนองต่อนโยบายปฏิรูปการศึกษา  จึงเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้รับการนิเทศมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพครู  มีขวัญก าลังใจ  และมีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน  และมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนด  รักษาไว้และยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นอยู่เสมอ   

ด้วยเหตุผลดังกล่าว  จึงได้มีการจัดท าโครงการนิเทศภายในโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ขึ้น  เพื่อให้
มีระบบในการจัดการตรวจสอบคุณภาพ  การจัดคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้ครูทุกคนได้รับการนิเทศการเรียนการสอน 
๒.๒ เพื่อให้ครูมีความพร้อมในการจัดท าเอกสารประจ าห้องเรียน  มีแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
ท่ีเป็นปัจจุบัน  และปรับปรุงภาระงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

    ๒.๓ เพื่อให้มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    ๒.๔ เพื่อให้ครูเกิดความพึงพอใจกับโครงการนิเทศภายในโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 

๓.   เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๓.๑  ครูทุกคนได้รับการนิเทศการเรียนการสอน 
๓.๒  ครูทุกคนมีการจัดบรรยากาศและจัดท าเอกสารประจ าช้ันเรียนท่ีเป็นปัจจุบัน  และ
ปรับปรุงภาระงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ตามเกณฑ์การประเมินร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป 



๔๙ 
 

๓.๓  ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน
ตามเกณฑ์การประเมินร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป 
๓.๔  ครูทุกคนมีความพึงพอใจกับโครงการนิเทศภายในโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์  ตามเกณฑ์
การประเมินร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
ครูทุกคนได้รับการนิเทศอย่างต่อเนื่อง  อันส่งผลท าให้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียน      

การสอน  และมีการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
๔.๑  เสนอโครงการและแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ   

 ๔.๒  ประชุมคณะกรรมการ  วางแผนการด าเนินงาน   จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ  
๔.๓  ด าเนินกิจกรรม   

     ๔.๓.๑  นิเทศข้ามช้ันเรียน 
     ๔.๓.๒  นิเทศจากผู้บริหารหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
     ๔.๓.๓  จัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     ๔.๓.๔  ประเมินความพึงพอใจ 

๔.๔  ติดตามและประเมินผล   ปรับปรุง/แก้ไข   
     ๔.๔.๑  เก็บรวบรวมข้อมูล 
     ๔.๔.๒  วิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     ๔.๔.๓  ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
     ๔.๔.๔  รายงานผลการประเมินผลต่อผู้บริหาร 
     ๔.๔.๕  หากพบข้อบกพร่อง/ด าเนินการแก้ไข 

๕.  งบประมาณ     
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑.  เสนอโครงการและแต่งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบโครงการ   
๒.  ประชุมคณะกรรมการ  วางแผนการด าเนินงาน
จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ  
๓.  ด าเนินกิจกรรม   
     ๓.๑  นิเทศข้ามชั้นเรียน 
     ๓.๒  นิเทศจากผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 
     ๓.๓  จัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
     ๓.๔  ประเมินความพึงพอใจ 
๔.  ติดตามและประเมินผล   ปรับปรุง/แก้ไข   

 
 
 
 

๕๐๐ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

๕๐๐ 

เม.ย.๖๓ 
 

เม.ย.๖๓ 
 

พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.๖๔ 
รวม ๕๐๐ - - ๕๐๐  



๕๐ 
 

๖.  แหล่งงบประมาณ  ค่าจัดการเรียนการสอน  ๕๐๐  บาท  

๗.  ตัวชี้วัดและความส าเร็จ 
๗.๑  ร้อยละของครูท่ีได้รับการนิเทศการเรียนการสอน 
๗.๒  ร้อยละของครูท่ีมีการจัดท าเอกสารเป็นปัจจุบัน  และปรับปรุงภาระงานให้มีคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง 
๗.๓  ร้อยละของครูมีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียนตามเกณฑ์การประเมิน  (ท าวิจัยในช้ันเรียน) 
๗.๔  ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ปกครอง นักเรียน ครู) มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  และสอดคล้อง
กับแผนการจัดการเรียนรู้  อีกท้ังนักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด 
 
 
 
 

   ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
              (นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์) 
              ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 
 
 
   ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

ชื่อโครงการ  พัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ    
แผนงาน  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
สนองนโยบาย             การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ประกันคุณภาพ 

ภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่  ๓  ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๒   
กลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  ๑   
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมนัส  แดงวิไล 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – มีนาคม  ๒๕๖๔ 
****************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
    โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์  เป็นหน่วยงานให้บริการด้านการจัดการศึกษา  และเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการจัดการศึกษาท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงต้องมีการจัดหาส่ืและวัสดุท่ีใช้ในการจัด
การศึกษา ในการจัดหาส่ือและวัสดุในการบริหารการศึกษาต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม  ๒๕๔๕  ท าให้สถานศึกษาได้รับอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างใน
เรื่องงานพัสดุ  ซึ่งสถานศึกษาด าเนินการในการจัดซื้อพัสดุต่าง ๆ ในสถานศึกษาโดยยึดระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ข้อ  ๕๖  วรรค
หนึ่ง  (๒) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  
๒๕๖๐  ข้อ  ๒๒  ข้อ  ๗๙  ข้อ  ๒๕ (๕)  และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ได้มีวัสดุ อุปกรณ์ในการส่งเสริมการศึกษาท่ีเอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน  จึงต้องมีการจัดซื้อพัสดุต่าง ๆ และสถานศึกษาจ าต้องด าเนินการ
จัดซื้อพัสดุตามหลักสูตรท่ีต้องใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนและกิจกรรมเสริมการเรียนต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้สถานศึกษามส่ืีอและวัสดุท่ีเหมาะและอ านวยความสะดวกให้กับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจการในโรงเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตรท่ี
ก าหนด 

๓.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๓.๑  ครูน าส่ือและวัสดุไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตรงตาม
หลักสูตร และมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๐ 

๓.๒  สถานศึกษามีส่ือและวัสดุใช้ในกิจการท่ีส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและอุปกรณ์ท่ี
อ านวยความพร้อมท่ีจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น ร้อยละ ๙๐ 
 เชิงคุณภาพ 
 ครูมีส่ือและวัสดุใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ตามหลักสูตร
อย่างมีประสิทธิภาพ 



๕๒ 
 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 ๔.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔.๒  ประชุมวางแผนและแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 

๔.๓  ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 ๔.๓.๑  กิจกรรมสนับสนุนการจัดหาส่ือและวัสดุท่ีใช้ในการจัดการศึกษา 
 ๔.๓.๒  กิจกรรมผลิตเอกสารทางวิชาการและการจัดการเรียนรู้ 
 ๔.๓.๓  กิจกรรมวัดผลและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  โดยด าเนินการท้ัง ๓  

กิจกรรม ดังนี้ 
 - ส ารวจความต้องการในการใช้ส่ือและวัสดุในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 - ด าเนินการหาส่ือและวัสดุตามท่ีครูต้องการ 
 - ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

๒๕๖๐  ข้อ  ๕๖ วรรคหนึ่ง  (๒) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ  ๒๒  ข้อ  ๗๙  ข้อ  ๒๕ (๕)  และกฏกระทรวงก าหนดวงเงิน
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

๔.๔  สรุปและประเมินผล 

๕.  งบประมาณ     
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- - - - พ.ค. ๖๓ 

๒. ประชุมวางแผนและแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินกิจกรรม 

- - - - พ.ค. ๖๓ 

๓. ด าเนินกิจกรรม ดังน้ี 
    ๓.๑ กิจกรรมสนับสนุนการจัดหาสื่อและวัสดุที่
ใช้ในการจัดการศึกษา 
    ๓.๒ กิจกรรมผลิตเอกสารทางวิชาการและการ
จัดการเรียนรู้ 
    ๓.๓ กิจกรรมวัดผล ประเมินผลผู้เรียนเป็น
รายบุคคล โดยด าเนินการทั้ง ๓ กิจกรรมดังน้ี 
     - ส ารวจความต้องการในการใชส้ื่อและวัสดุใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    - ด าเนินการจัดหาสื่อและวัสดุตามท่ีครูต้องการ 
    - ด าเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรค
หน่ึง (๒) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ข้อ ๒๒  ข้อ ๗๙  ข้อ ๒๕(๕) และกฏ
กระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
    - ประเมินผลตามสภาพจรงิ 

  
๒๒,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
 

  
- 
 
- 
 
- 
 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 

  
๒๒,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
 

 
พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ 

 
พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ 

 
พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ 

 
 



๕๓ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๔. สรุปและประเมินผล - - - - มี.ค.๖๔ 
รวม ๑๐๒,๐๐๐ - - ๑๐๒,๐๐๐  

๖.  แหล่งงบประมาณ  ค่าจัดการเรียนการสอน  ๑๐๒,๐๐๐  บาท 

๗.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๗.๑ ร้อยละ ของครูท่ีใช้ส่ือและวัสดุในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๗.๒ ร้อยละ ของสถานศึกษาท่ีมีส่ือและวัสดุใช้ในกิจกรรมเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่ง
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ๗.๓ ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ปกครอง นักเรียน ครู) มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 สถานศึกษามีพัสดุ และครูสามารถใช้พัสดุในการจัดกิจกรรมการเรียน  กิจกรรมเสริมต่าง ๆ ของ
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ตรงตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 

   ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายมนัส  แดงวิไล) 
              ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 
 
 
   ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

ชื่อโครงการ  โรงเรียนค าพ่อสอน    
แผนงาน  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
สนองนโยบาย           การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษามาตรฐานที่ ๑และ ๓ ตัวบ่งชี้ที่(๑.๒) และ (๓.๓,๓.๓) 
กลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  ๒     
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิเชียร  พูลสวัสด์ิ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – มีนาคม  ๒๕๖๔ 
****************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
    “ค าพ่อสอน” คือพระบรมราโชวาทและกระแสพระราชด ารัส  ท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย  ในหลายวาระ
หลายโอกาสเพื่อให้คนไทยน้อมน าสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ 
 ปัจจุบัน อบายมุขเป็นวิกฤติท่ีคนไทยต้องเผชิญร่วมกันอย่างหลึกเล่ียงได้ยาก  ภายใต้ความ
รุนแรงของทุนนิยม ท่ีมุ่งเน้นให้เสพ ให้บริโภคโดยไม่ค านึงถึงผลร้ายท่ีตามมา “ค าพ่อสอน” จึงเป็นส่ิงท่ี
คนไทยควรน้อมน ามาปฏิบัติเป็นเครื่องเตือนใจ และครองสติ ให้อยู่บนเส้นทางของการด าเนินชีวิตท่ี
ปลอดภัยและดีงามเหล้า เบียร์ เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด และบุหรี่  เป็นอบายมุขท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาคุณภาพพลเมืองของประเทศชาติ  ต้ังแต่เด็กปฐมวัยถึงวัยท างาน  อีกท้ังยังเป็นประตูน า
เยาวชนไปสู่ส่ิงเสพติดซึ่งก่อให้เกิดปัญหาซับซ้อนยิ่งขึ้น 
 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์  เป็นหน่วยงานต้นทางท่ีสามารถน้อมน าพระบรมราโชวาทและกระแส
พระราชด ารัส  ท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
พระราชทานไว้มาด าเนินการให้เป็นผลส าเร็จเป็นรูปธรรมได้  จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนค าพ่อสอนขึ้น 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อให้เกิดการลด ละ เลิก อบายมุข  ในข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ไทรทองอุปถัมภ์และเครือข่ายผู้ปกครองในช่วงเข้าพรรษา  หรือตลอดไป 
 ๒.๒  เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขรายใหม่  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในชุมชน 
 ๒.๓  เพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือนให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองท่ีดีมีความภาคภูมิใจในตนเอง 
   ๒.๔  เพื่อให้เด็กและเยาวชน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์  
เครือข่ายผู้ปกครอง  และผู้สนใจ  ได้น้อมน าพระบรมราโชวาทและกระแสพระราชด ารัสฯ มาใช้กับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

๓.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๓.๑  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์  
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถลด ละ เลิก อบายมุข ในช่วงเข้าพรรษาหรือตลอดไปได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๓.๒ เด็กและเยาวชนในชุมชน  ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขรายใหม่ ร้อยละ ๑๐๐ 



๕๕ 
 

๓.๓  เด็กและเยาวชน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
เครือข่ายผู้ปกครอง  และผู้สนใจ ได้น้อมน าพระบรมราโชวาทและกระแสพระราชด ารัสฯ มาใช้กับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน ไม่น้อยกว่า    ร้อยละ  ๙๐ 
 เชิงคุณภาพ 
 เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองท่ีดีมีความภาคภูมิใจในตนเอง 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 ๔.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔.๒  ประชุมวางแผนและแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 

๔.๓  ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 ๔.๓.๑  กิจกรรม “เราเป็นลูกพ่อ”  
 ๔.๓.๒  กิจกรรมอะไรเอ่ยอยู่ในขวด...เรารู้ทันนะ (ครูกรชนก พรทวีสุข) 
 ๔.๓.๓  กิจกรรมเบ้ืองหลังควัน “บุหรี่” 
 ๔.๓.๔  กิจกรรมปากไร้ควันด้วยลูกอมหญ้าหมอนอ้ย 
 ๔.๓.๕  กิจกรรมท าไมบ้านนี้มีเงินออมพร้อมท าบญุ 
 ๔.๓.๖  กิจกรรมโพธิสัตว์น้อย ยุวแพทย์วิถีธรรม 
๔.๔  สรุปและประเมินผล 

๕.  งบประมาณ     
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- - - - พ.ค. ๖๓ 

๒. ประชุมวางแผนและแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินกิจกรรม 

- - - - พ.ค. ๖๓ 

๓. ด าเนินกิจกรรม ดังน้ี 
    ๓.๑ กิจกรรม “เราเป็นลูกพ่อ” 
    ๓.๒ กิจกรรมอะไรเอ่ยอยู่ในขวด...เรารู้ทันนะ 
    ๓.๓ กิจกรรมเบื้องหลังควัน “บุหรี่” 
    ๓.๔  กิจกรรมปากไร้ควันด้วยลูกอมหญ้า
หมอน้อย 
    ๓.๕  กิจกรรมท าไมบ้านน้ีมีเงินออมพร้อม
ท าบุญ 
    ๓.๖  กิจกรรมโพธิสัตว์น้อย ยุวแพทย์วิถีธรรม 
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- 
- 
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- 
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- 
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- 
- 
- 
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- 
 
- 
 

 
พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ 
พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ 

 
พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ 

 
พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ 
 

๔. สรุปและประเมินผล - - - - มี.ค.๖๔ 
รวม - - - -  

 
๖.  แหล่งงบประมาณ  ค่าจัดการเรียนการสอน  -  บาท 



๕๖ 
 

๗.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๗.๑  ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนไทร
ทองอุปถัมภ์  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถลด ละ เลิก อบายมุข ในช่วงเข้าพรรษาหรือตลอดไป 

๗.๒ ร้อยละของเด็กและเยาวชนในชุมชน  ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขรายใหม่  
๗.๓  ร้อยละของเด็กและเยาวชน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทรทอง

อุปถัมภ์ เครือข่ายผู้ปกครอง  และผู้สนใจ ได้น้อมน าพระบรมราโชวาทและกระแสพระราชด ารัสฯ มาใช้
กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
 
 
 

   ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                 (นายวิเชียร  พูลสวัสด์ิ) 
              ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 
 
 
   ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์
 
 

 
 
 
 




