
 
 

รหัสโครงการ 14.1 
 

 

ชื่อโครงการ  โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจ       

ทางการศึกษาหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความ

ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4  สร้างองค์กรให้เข้มแข็งและทันสมัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมและการสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาโรงเรียน  

จุดเน้น  ข้อ 8. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ สามารถ 
นำโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล 

   ข้อ 9. โรงเรียนสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อพัฒนา 
ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว 
ตามสภาพความต้องการและจำเป็น  

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอำพร จันทร์ดา   หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดคล้องตามพันธกิจของโรงเรียนและเป็นแนวทางเดียวกันทำให้เกิดผล
ประโยชน์ต่อหน่วยงานมากท่ีสุดจึงต้องมีแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการบริการจัดการ
ชุมชนเพ่ือให้โรงเรียนสามารถนำงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรภายในโรงเรียนให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

การดำเนินงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาจากทั้งภาครัฐ    
และจากแหล่งต่างๆมาใช้อย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตรงตามวัตถุประสงค์สามารถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณส่วน
หนึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และสินทรัพย์ต่างๆ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ     
จัดจ้างและซ่อมแซมมีความจำเป็นที่จะต้องจัดระบบให้ถูกต้องเรียบร้อยและเป็นปัจจุบันเพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อทางราชการสูงสุดจึงมีความจำเป็นในการวางแผนจัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 
 
 
 



 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การดำเนินงานการบริหารของกลุ่มงานงบประมาณเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ ครอบคลุมปริมาณงาน ดังนี้ 
  3.1.1  งานสำนักงานการบริหารกลุ่มงานและสารสนเทศโรงเรียน 
   1)  งานสารบรรณ/งบประมาณ/พัสดุของกลุ่มงาน 
   2)  งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน/การรายงาน 
   3)  งานการะดมทรัพยากร/ทุนการศึกษาของโรงเรียน 
   4)  งานการติดตามตรวจสอบ/การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ 
  3.1.2  งานการพัสดุและสินทรัพย์ 
   1) งานการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/เบิกจ่าย 
   2) งานการดำเนินการจัดจ้างพัสดุ/ระเบียบการพัสดุ 
   3) งานการลงทะเบียน/ควบคุม/จำหน่ายพัสดุ 
   4) งานสำเนาเอกสารและยานพาหนะ 

3.2  เชิงคุณภาพ  
  3.2.1 ผู้บริหารครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงาน 
   3.2.2  การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกำหนด การจัดซื้อพัสดุ
และสินทรัพย์แต่ละครั้งตรงตามความต้องการและความจำเป็นการจัดทำบัญชีรับจ่ายพัสดุและสินทรัพย์     
ทุกอย่างถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ทันที การจำหน่ายพัสดุและสินทรัพย์ที่ใช้แล้วเป็นไปอย่างถูกต้อง
สามารถตรวจสอบได้พัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนมีการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้มีสภาพที่สามารถใช้งาน      
ได้อยู่เสมอและได้รับการดูแลให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.3  ดำเนินการด้านธุรการ การใช้ยานพาหนะและการทำสำเนาเอกสารได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

4.1)  ขั้นเตรียมการ(Plan) 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1)ประชุมครูกลุ่มงานบริหารงาน
งบประมาณ 
  - รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมา 

1 ต.ค.2562 
 
 
 
 

- นายสมศักดิ์ แซ่ไล้ 
และบุคลากรภายในกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ 



 
 

  - กำหนดงานและขอบเขตของการ
ดำเนินงานของกลุ่มงาน 
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน 

 

2)จัดทำงาน/กิจกรรมและงบประมาณ 
ในโครงการ 

8 ต.ค. 2562 - บุคลากรภายในกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ 

3)เสนอโครงการและเข้าร่วมประชุม
พิจารณาโครงการและอนุมัติงบประมาณ 

10 ต.ค. 2562 - หัวหน้ากลุ่มงานและ
แผนของกลุ่มงาน 

 
4.2  ขั้นดำเนินการ(Do) 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการบริหารงานสำนักงานการบริหารกลุ่มงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1)  งานธุรการกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

ตลอดปีงบประมาณ 1,162 นางสาวพิชญากานต์ 
   ภุมราดี 

2)  งานพัสดุกลุ่มฯและการใช้ยานพาหนะ ตลอดปีงบประมาณ - นางสุรันต์ อินทะปัญโญ 
3)  งานข้อมูลสารสนเทศและการรายงาน ตลอดปีงบประมาณ 1,259 นางสุรันต์ อินทะปัญโญ 
4)  งานบริการเครื่องถ่ายเอกสารและการ
ทำสำเนา 

ตลอดปีงบประมาณ 164 นางสุรันต์ อินทะปัญโญ 

5) งานเบิกเงินสวัสดิการกับหน่วยงานต้น
สังกัด 

ตลอดปีงบประมาณ 2,053 นางสาวสมาพร พลอยบำรุง 

 

กิจกรรมที่ 2 การพัสดุและสินทรัพย์ 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1)   งานการวางแผนจัดหาและพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัสดุ 

ตลอดปีงบประมาณ - น.ส. สมาพร พลอยบำรุง 

2)   งานการควบคุมดูแลบำรุงรักษา 
ซ่อมแซม/ลงทะเบียนและการจำหน่าย
พัสดุ 

ตลอดปีงบประมาณ 
60,000 

น.ส. สมาพร พลอยบำรุง 

3)  งานการจัดหา/จัดซื้อพัสดุ ตลอดปีงบประมาณ 12,000 นายชูวิทย์ เดชอาลักษณ์ 
4)  งานการจัดจ้าง ตลอดปีงบประมาณ 1,552 น.ส. สมาพร พลอยบำรุง 
5)  งานการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 810 นางสุรันต์ อินทะปัญโญ 

 
 



 
 

 
4.3) ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
- ตรวจสอบติดตามงาน ตามระยะเวลาที่
กำหนดเป็นระยะๆ 
-รวบรวม ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่พบ 

ต.ค.2562 – ก.ย.2563 - นางอำพร จันทร์ดา 
และบุคลากรกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

 
4.4).ขั้นการแก้ไข/พัฒนา(Action) 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
- ดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆตามท่ีพบ 
- ดำเนินการพัฒนางานต่างๆในปี
การศึกษาต่อไป 

ต.ค.2562 – ก.ย.2563 - นางอำพร จันทร์ดา 
และบุคลากรกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

 
5.  งบประมาณ 
  งบอุดหนุนรายหัว  จำนวน   100,000 บาท 
  งบเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ  จำนวน  - บาท 
  งบบริจาค   จำนวน  - บาท 
  งบอ่ืน ๆ    จำนวน  - บาท 
      รวม        100,000 บาท 
 
6.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต(Output) 
ทุกงานของกลุ่มงานบริหารงาน
งบประมาณ 
มีความคล่องตัว และเป็นปัจจุบัน 

 
ความพึงพอใจของนักเรียน 

และครูของโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
การดำเนินงานของกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ 
ของโรงเรียน 

การตรวจสอบภายใน 
 

ผลการตรวจสอบ 
ของคณะกรรมการ 

 

 



 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 การบริหารงานของกลุ่มบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพ 

 

 

 

ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

   (นางอำพร จันทร์ดา)       (นางรุ่งระพี  สิทธิชัย) 

 หัวหน้างานกลุ่มบริหารงบประมาณ    ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 

(นายเจษฎา ปาณะจำนงค์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ชื่อโครงการ        โครงการงานการวางแผนการบริหาร/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ    
สนองกลยุทธ์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์    กลยุทธ์ที่ 4 สร้างองค์กรให้เข้มแข็งและทันสมัยโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล  
         ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
สนองจุดเน้นโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์    จุดเน้นที่ 11 โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนและร่วมกันพัฒนาทั้งในระดับ

ท้องถิ่น 

          สถาบันอดุมศึกษาและองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง                            ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางอำพร  จันทร์ดา   

ระยะเวลาดำเนินการ       1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 หมวดที่ 5  

ว่าด้วยการบริหารและจัดการศึกษามาตรา 40 กำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำหน้าที่

กำกับ 

และติดตามให้ความเห็นชอบ ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

ไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยผู้แทน 6 องค์กร ได้แก่ ผู้แทน

ผู ้ปกครอง   ผู ้แทนครู   ผู ้แทนองค์กรชุมชน  ผู ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ผู ้แทนศิษย์เก่าของ

สถานศึกษา  ผู ้แทนพระภิกษุสงฆ์   หรือผู ้แทนองค์กรศาสนา  ผู ้ทรงคุณวุฒิ   ประกอบกับระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2543 กำหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทหน้าที่ในการ

กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 14 ประการ   

โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการมีบทบาทมีส่วน

ร่วมต่อการจัดการศึกษา ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ

ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา เพื่อให้



 
 

การดำเนินงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล จึงได้จัดทำโครงการนี้ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือวางแผนการบริหารงานโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมประชุมปรึกษาหารือใน

การดำเนินงานชองโรงเรียน 

2.2 เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทำหน้าที่กำกับ ติดตาม และส่งเสริมสนับสนุน

กิจการของโรงเรียน 

3. เป้าหมาย  

 3.1 ด้านปริมาณ 

      ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือวางแผนกำหนดนโยบายในการดำเนินงานของ

โรงเรียน จำนวน 3 ครั้ง/ปีการศึกษา 

 3.2 ด้านคุณภาพ 

                คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วมวางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน ช่วยเหลือใน

การดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การดำเนินงาน 

รายละเอียดงาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1) ประชุมครูงานอำนวยการ 
    -รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมา 
    -กำหนดงานและขอบเขตของ 
การดำเนินงานของโครงการงานการวาง
แผนการบริหาร/คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
    -แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน 
2) จัดทำงาน/กจิกรรมและงบประมาณ 
ในโครงการ 
3) เสนอโครงการและเข้าร่วมประชุม
พิจารณาโครงการและอนุมัติงบประมาณ 

 
16 ก.ย. 62 

 
 
 
 
 
 
 

18 ก.ย. 62 
 

20 ก.ย. 62 

 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
หัวหน้างานอำนวยการ
และผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ขั้นดำเนินการ (Do)    



 
 

-การถ่ายเอกสารและการโรเนียวเอกสาร 
-จัดซื้อวัสดุ อุปกรณใ์นการดำเนินงาน  
-จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1 
-จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 2 
-จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 3 

ตลอดปีการศึกษา 
พ.ย. 62 
ธ.ค. 62 

 
พ.ค. 63 

 
ส.ค. 63 

356 
842 
600 

 
600 

 
600 

นางอำพร  จันทร์ดา 
นางอำพร  จันทร์ดา 
นางอำพร  จันทร์ดา 
 
นางอำพร  จันทร์ดา 
 
นางอำพร  จันทร์ดา 
 

ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
- ตรวจสอบติดตามงาน ตามระยะเวลาที่
กำหนดเป็นระยะๆ 
-รวบรวม ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่พบ 

 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

 
- 

 
หัวหน้างานอำนวยการ
และผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

รายละเอียดงาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นการแก้ไข/พัฒนา(Action) 
- ดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆตามท่ีพบ 
- ดำเนินการพัฒนางานต่างๆ ในปีการศึกษา
ต่อไป 

 
ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 
- 

 
หัวหน้างานอำนวยการ
และผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 

5. งบประมาณในการดำเนินการ 

ลำดับที่ ประเภทเงิน จำนวนเงิน (บาท) 
1. อุดหนุนรายหัว 3,000 
2. สนับสนุนค่าใช้จ่าย(เรียนฟรี 15 ปี) - 
3. รายได้สถานศึกษา - 
4. อ่ืนๆ ............................................................... - 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 3,000 
 

 

 

 

 

 



 
 

6.การประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ด้านปริมาณ 
    มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือวางแผนกำหนดนโยบายในการ
ดำเนินงานของโรงเรียน จำนวน  3 ครั้ง/ปี
การศึกษา 

 
จำนวนครั้งในการจัด
ประชุมเพ่ือวางแผน 
กำหนดนโยบายการ
ดำเนินงานของโรงเรียน 

 
สถิติในการจัดประชุม 

ด้านคุณภาพ 
    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วม
วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน 
ช่วยเหลือในการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

 
ผลสำเร็จของการ
ดำเนินงานชอง
โครงการ 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของโครงการ 

      

                                       ลงชื่อ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

             (นางอำพร  จันทร์ดา) 

                                          คร ู

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 

       (นางสาววฒันา  กนัทาเวศย)์                      (นายเจษฎา  ปาณะจำนงค์)    

 รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนตรอนตรสีนิธุ์                     ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ชื่อโครงการ        โครงการงานการวางแผนการบริหาร/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ    
สนองกลยุทธ์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์    กลยุทธ์ที่ 4 สร้างองค์กรให้เข้มแข็งและทันสมัยโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล  
         ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
สนองจุดเน้นโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์    จุดเน้นที่ 11 โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนและร่วมกันพัฒนาทั้งในระดับ

ท้องถิ่น 

          สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง                            ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางอำพร  จันทร์ดา   

ระยะเวลาดำเนินการ       1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 หมวดที่ 5  

ว่าด้วยการบริหารและจัดการศึกษามาตรา 40 กำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำหน้าที่

กำกับ 

และติดตามให้ความเห็นชอบ ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

ไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยผู้แทน 6 องค์กร ได้แก่ ผู้แทน

ผู ้ปกครอง   ผู้แทนครู   ผู ้แทนองค์กรชุมชน  ผู ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ผู ้แทนศิษย์เก่าของ

สถานศึกษา  ผู ้แทนพระภิกษุสงฆ์  หรือผู ้แทนองค์กรศาสนา  ผู ้ทรงคุณวุฒิ   ประกอบกับระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2543 กำหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทหน้าที่ในการ

กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 14 ประการ   

โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีบทบาทมีส่วน

ร่วมต่อการจัดการศึกษา ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ

ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา เพื่อให้



 
 

การดำเนินงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล จึงได้จัดทำโครงการนี้ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือวางแผนการบริหารงานโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมประชุมปรึกษาหารือใน

การดำเนินงานชองโรงเรียน 

2.2 เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทำหน้าที่กำกับ ติดตาม และส่งเสริมสนับสนุน

กิจการของโรงเรียน 

3. เป้าหมาย  

 3.1 ด้านปริมาณ 

      ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อวางแผนกำหนดนโยบายในการดำเนินงานของ

โรงเรียน จำนวน 3 ครั้ง/ปีการศึกษา 

 3.2 ด้านคุณภาพ 

                คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วมวางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน ช่วยเหลือใน

การดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การดำเนินงาน 

รายละเอียดงาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1) ประชุมครูงานอำนวยการ 
    -รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมา 
    -กำหนดงานและขอบเขตของ 
การดำเนินงานของโครงการงานการวาง
แผนการบริหาร/คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
    -แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน 
2) จัดทำงาน/กิจกรรมและงบประมาณ 
ในโครงการ 
3) เสนอโครงการและเข้าร่วมประชุม
พิจารณาโครงการและอนุมัติงบประมาณ 

 
16 ก.ย. 62 

 
 
 
 
 
 
 

18 ก.ย. 62 
 

20 ก.ย. 62 

 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
หัวหน้างานอำนวยการ
และผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ขั้นดำเนินการ (Do)    



 
 

-การถ่ายเอกสารและการโรเนียวเอกสาร 
-จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน  
-จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1 
-จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 2 
-จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 3 

ตลอดปีการศึกษา 
พ.ย. 62 
ธ.ค. 62 

 
พ.ค. 63 

 
ส.ค. 63 

356 
842 
600 

 
600 

 
600 

นางอำพร  จันทร์ดา 
นางอำพร  จันทร์ดา 
นางอำพร  จันทร์ดา 
 
นางอำพร  จันทร์ดา 
 
นางอำพร  จันทร์ดา 
 

ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
- ตรวจสอบติดตามงาน ตามระยะเวลาที่
กำหนดเป็นระยะๆ 
-รวบรวม ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่พบ 

 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

 
- 

 
หัวหน้างานอำนวยการ
และผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

รายละเอียดงาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นการแก้ไข/พัฒนา(Action) 
- ดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆตามท่ีพบ 
- ดำเนินการพัฒนางานต่างๆ ในปีการศึกษา
ต่อไป 

 
ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 
- 

 
หัวหน้างานอำนวยการ
และผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 

5. งบประมาณในการดำเนินการ 

ลำดับที่ ประเภทเงิน จำนวนเงิน (บาท) 
1. อุดหนุนรายหัว 3,000 
2. สนับสนุนค่าใช้จ่าย(เรียนฟรี 15 ปี) - 
3. รายได้สถานศึกษา - 
4. อ่ืนๆ ............................................................... - 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 3,000 
 

6.การประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ด้านปริมาณ 
    มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อวางแผนกำหนดนโยบายในการ

 
จำนวนครั้งในการจัด
ประชุมเพ่ือวางแผน 

 
สถิติในการจัดประชุม 



 
 

ดำเนินงานของโรงเรียน จำนวน  3 ครั้ง/ปี
การศึกษา 

กำหนดนโยบายการ
ดำเนินงานของโรงเรียน 

ด้านคุณภาพ 
    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วม
วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน 
ช่วยเหลือในการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

 
ผลสำเร็จของการ
ดำเนินงานชอง
โครงการ 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของโครงการ 

    

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    7.1 โรงเรียนมีการวางแผนในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพและประสบความสำเร็จในการ

ดำเนินงาน 

    7.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทำหน้าที่กำกับ ติดตาม และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ

โรงเรียน 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

    ลงชื่อ     

             (นางอำพร  จันทร์ดา) 

                                  ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 

 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นางรุ่งระพี  สิทธิชัย)                         (นายเจษฎา  ปาณะจำนงค์)   

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์                       ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   

 รหัสโครงการ  11.12 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนากีฬาเรือพายสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ข้อ 2 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้าง

อาชีพและการมีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ 
ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนเรียน กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมความโดดเด่น และอัตลักษณ์ของโรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 ที่ทันสมัย ส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

สนองจุดเน้นของโรงเรียน ข้อที่ 4.  นักเรียนมีความสำนึกในความรักชาติ ตระหนักและปฏิบัติตนตามค่านิยม 
 หลักของคนไทย 12 ประการ 

   ข้อ 12.  โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับชอบโครงการ นางฑัณทิกา บุญเกตุ 
ระยะเวลาดำเนินการ  1  ตุลาคม 2562   -  30  กันยายน  2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า 
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้อถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เยน  คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล        
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน
แก้ปัญหาและ  เรียนรู้จากประสบการณ์จริง หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดให้มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระและ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้ง 8 กลุ่ม การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วย
ตนเองตามความถนัดและความสนใจอย่างแท้จริง  พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกดา้นทัง้ด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  โดยอาจจัดเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชน
ของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัยและมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์       



 
 

ที่สมบูรณ์  ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพ่ือสังคม  ซึ่งสถานศึกษาจะต้องดำเนินการ           
อย่างมีเป้าหมาย 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินในการประพาสต้นตามลำน้ำน่าน 
มาถึงเมืองตรอนเมื่อวันที่  22 ตุลาคม พ.ศ.2544  และได้หยุดพักระหว่างทางที่ตำบลบ้านแก่งในปัจจุบัน 
ได้เสด็จเยี่ยมพสกนิกร  ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญหลายแห่ง พ.ศ.2448 จึงเปลี่ยนนามจังหวัดพิชัย 
เป็นจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นต้นมาจนปัจจุบัน เรือพายจึงมีความเก่ียวข้องกับชุมนุมอำเภอตรอนมาอย่างยาวนาน 
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์มีทรัพยากรที่เอ้ือต่อการพัฒนากีฬาเรือพาย  เนื่องจากท้องถิ่นมีแม่น้ำน่านไหลผ่าน 
มีประวัติที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานประเพณีทางน้ำ  ชาวบ้านอาศัยเรือพายและสายน้ำในการทำประมง         
ใช้น้ำจากแม่น้ำน่านในการทำการเกษตรและดำรงชีวิตประจำวัน  เยาวชนมีความคุ้นเคยและผูกพันกับแม่น้ำ 
ประกอบกับชุมชนในอำเภอตรอนได้จัดการแข่งขันกีฬาเรือพายมาอย่างต่อเนื่อง  เทศบาลตำบลบ้านแก่ง 
มีทรัพยากรคือ  เรือไฟเบอร์กลาสขนาด 5 ฝีพายจำนวน 7 ลำ  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์เห็นความสำคัญและ  
ประโยชน์ของทรัพยากรที่มี  จึงจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เรือพายขึ้นในโรงเรียน  เพื่อให้ความรู้เรื่องกีฬา   
เรือพาย กฎ กติกาการแข่งขัน ฝึกฝนคุณธรรมด้านความอดทน ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความ
สามัคคี ความอ่อนน้อมถ่อมตน  การรู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย โดยใช้กีฬาเรือพาย  รวมทั้งมารยาทในการชมการ 
แข่งขันเรือพาย 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เรื่องกีฬาเรือพาย ร่วมชมการแข่งขันและชื่นชมในกีฬาเรือพาย 
 2.2  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมนักเรียนให้มีน้ำใจนักกีฬาโดยใช้กีฬาเรือพาย 
 2.3  เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านกีฬาเรือพายให้กับโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 
 2.4  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรักการออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติดโดยใช้กีฬาเรือพาย 
 2.5  เพ่ือสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้านกีฬาเรือพายให้คู่กับชุมชนต่อไป 
 

3.   เป้าหมาย 

 3.1  ด้านปริมาณ 
  1  นักเรียนร้อยละ   80   ได้รับความรู้เรื่องกีฬาเรือพาย ร่วมชมการแข่งขันและชื่นชม   
ในกีฬาเรือพาย 
  2. นักเรียน 70 คน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมให้มีน้ำใจนักกีฬาโดยใช้กีฬาเรือพาย 
  3. นักเรียนจำนวน  35 คนได้แสดงความเป็นเลิศด้านกีฬาเรือพายให้กับโรงเรียนตรอนตรี
สินธุ ์
 3.2  ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียนรักการออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติดโดยใช้กีฬาเรือพาย 
  2. นักเรียนได้สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้านกีฬาเรือพายให้คู่กับชุมชนต่อไป 



 
 

4.  ข้ันตอนการดำเนินงาน  
ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  ขั้นตรียมการ  (PLAN) 
- ศึกษานโยบายของโรงเรียนใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
- ศึกษาผลการดำเนินโครงการ
พัฒนากีฬาเรือพายในปีที่ผ่าน
มา 
- ศึกษาบริบทและสภาความ
เป็นได้ในการพัฒนาโครงการ
พัฒนากีฬาเรือพาย 
- จัดทำโครงการนำเสนอฝ่าย
บริหาร 

ต.ค.2562 
 

- นางฑัณทิกา บุญเกตุ 
นายอุดม บุญเกตุ 
นายอาณัติ อยู่นัด 

2.  ข้ันดำเนินการ (Do) 
- ประชุมคณะครู ผู้ปกครอง  
นักเรียนเพื่อชี้แจงโครงการเพื่อ  
รับข้อเสนอแนะ 
- ดำเนินงานตามโครงการโดยมี
กิจกรรมที่พัฒนาตาม
วัตถุประสงค์ 

ต.ค.2562 – ก.ย.2563 
 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 
 

 

ผู้อำนวยการ 
นางฑัณทิกา บุญเกตุ 
นายอุดม บุญเกตุ 
นายอาณัติ อยู่นัด 
คณะครูทุกคน  
ผู้ปกครองนักเรียน 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

3. ขั้นนิเทศ ติดตามผล 
(Check) 
    ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่
ไดร้ับมอบหมายนิเทศติดตาม
การ  ดำเนินงานและคอย
อำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินกิจกรรม 

ต.ค.2562 – ก.ย.2563 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 

ผู้อำนวยการ 
ผู้ที่ได้รบมอบหมาย 

4.ขั้นสรุปและประเมินผล 
(Act) 
1. สรุปประเมินผลโครงการ 
2. จัดทำรายงานผลการดำเนิน  
กิจกรรมเสนอฝ่ายบริหาร 

ก.ย.2563 - นางฑณัทกิา บุญเกตุ 
นายอุดม บุญเกตุ 
นายอาณัติ อยู่นัด 

 



 
 

 

5.งบประมาณที่ใช้ 
 งบอุดหนุนรายหัว จำนวน  30,000  บาท 
 งบเรียนฟรี 15 ปี  จำนวน     -  บาท 
 งบบริจาค  จำนวน     -  บาท 
 งบอ่ืน ๆ   จำนวน     -  บาท 
        รวม  30,000  บาท 

6.  การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  (Output) 
1. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับ  
ความรู้เรื่องกีฬาเรือพาย ร่วมชม 
การแข่งขันและชื่นชม ในกีฬา         
เรือพาย 
2. นักเรียน 70 คน ได้รับการ
ปลูกฝัง  คุณธรรมให้มีน้ำใจนักกีฬา
โดยใช้กีฬาเรือพาย 
3. นักเรียนจำนวน 35 คนได้แสดง  
ความเป็นเลิศด้านกีฬาเรือพาย
ให้กับ  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 

 
- ประเมินตนเองโดยบุคลาการ
ในโรงเรียน 
- สังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม 
- รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการ  
แข่งขันทั้งในระดับโลก 
ระดับชาติ  ระดับภาค ระดับ
จังหวัด 
 

 
-แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 
-แบบสรุปการดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1.นักเรียนมีความรู้เรื่องกีฬาเรือ
พาย  ร่วมชมการแข่งขันและชื่นชม
ในกีฬาเรือพาย 
2.นักเรียนมีคุณธรรม มีน้ำใจเป็น  
นักกีฬาโดยใช้กีฬาเรือพาย 
3.โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์มีผลงาน
เป็น  เลิศด้านกีฬาเรือพาย 
4.นักเรียนรักการออกกำลังกาย  
หา่งไกลยาเสพติดโดยใช้กีฬาเรือ
พาย 

 
- สังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม 
- รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการ  
แข่งขันทั้งในระดับโลก 
ระดับชาติ  ระดับภาค ระดับ
จังหวัด 
 

 
-แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 
-แบบสรุปการดำเนินงาน 



 
 

5.สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของ  
ท้องถิ่นด้านกาเรือพายให้คู่กับ
ชุมชนต่อไป 

7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียน จำนวน 670 คนได้รับความรู้เรื่องกีฬาเรือพายร่วมชมการแข่งขันและชื่นชม                     
ในกีฬาเรือพาย 
 2. นักเรียน จำนวน 70 คนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมให้มีน้ำใจนักกีฬาโดยใช้กีฬาเรือพาย 
          3. นักเรียน จำนวน 35 คนได้แสดงความเป็นเลิศด้านกีฬาเรือพายให้กับโรงเรียนตรอนรีสินธุ์ 
 4. นักเรียนรักการออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติดโดยใช้กีฬาเรือพาย 
 5. นักเรียนได้สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้านกีฬาเรือพายให้คู่กับชุมชนต่อไป 
 

   ผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

       (นางฑัณทิกา บุญเกตุ)              (นางรุ่งระพี สิทธิชัย) 

     ครูผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพาย    ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 
 

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 

 

(นายเจษฎา ปาณะจำนงค์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

รหัสโครงการ 07.2 
 

 

ชือ่โครงการ   โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนประจำปี  2562 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์         

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 
         กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นพลโลกอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและใช้วิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
สนองจุดเน้นโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์       

ข้อ 1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี 
ข้อ 4. นักเรียนมีความสำนึกในความรักชาติ ตระหนักและปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย            

12 ประการ 
สนองมาตรฐานการศึกษา   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อที ่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ         ใหม ่                           ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นายอาณัติ อยู่นัด หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2562  -  30 กันยายน 2562 
1.  หลักการและเหตุผล   
                   สุขภาพของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง  เพราะคนเราทุกคนต้องใช้ร่างกาย จิตใจเพ่ือต่อสู้ 
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม  ช่วยพัฒนาสังคม ถิ่นฐานของตนให้เจริญรุ่งเรืองอยู่ตลอดเวลา  ถ้าคนเรามีสุขภาพไม่ดี 
การพัฒนาทุกด้านย่อมมีอุปสรรค   ไม่สามารถพัฒนาไปสู่จุดหมายที่สังคมต้องการได้   กิจกรรมกีฬานับเป็น
กิจกรรมประเภทหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทางด้านสุขภาพรา่งกายของผู้เล่น  ให้มีสุขภาพดี  แข็งแรง สมบูรณ์  และ
ช่วยให้ร่างกายสร้างภูมติ้านทานต่อโรคภัยต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี   นอกจากนี ้กีฬายังช่วยปลูกฝัง คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักต่าง ๆ ที่สำคัญ   รวมไปถึงความเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาให้แก่ผู้เล่นอีกด้วย  
ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และ
เล่นกีฬาตามถนัด  ตามความสามารถของแต่ละบุคคล    
2.  วัตถุประสงค์  

1.1.   เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี  แข็งแรงสมบูรณ์  บุคลิกภาพดี 
1.2.   เพ่ือพัฒนาทกัษะ  ประสบการณ์  ของการเล่นกีฬาให้แก่นักเรียน   



 
 

1.3.   เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้แก่นักเรียน    
1.4.   เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ ที่ได้รับจากการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย 
1.5.   เพ่ือใช้กิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมต้านยาเสพติด  เป็นการช่วยป้องกันและลดปัญหาของยาเสพติด  

  ภายในโรงเรียนและชุมชน 
3.  เป้าหมาย 

3.1  ปริมาณ    
        -    นักเรียนโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ทุกคน ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

3.2   คุณภาพ    
- นักเรียนโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  มีสุขภาพพลานามัยดี    
- นักเรียนมีทักษะ ประสบการณ์ ในการเล่นกีฬาดีสูงขึ้น 
- นักเรียนมเีจตนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา  
- นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีและไมยุ่่งเก่ียวกับยาเสพติด 

 

4. สถานที่ดำเนินการ 
                        สนามกีฬาโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 
 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
                        เริ่มโครงการ           1     ตุลาคม          2562 
                        สิ้นสุดโครงการ        30   พฤศจิกายน     2562 
 6. วิธีดำเนินการ 
 

  งบ ระยะเวลาดำเนินการ  
กิจกรรม / ขั้นตอน เป้าหมาย ประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้รับผิดชอบ 

   มค ก 
พ 
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ค 

เม 
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ค 
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ค 

พ
ย 

ธ
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สำรวจความสนใจ นักเรียน           /    
ประชุมปรึกษาหารือ คร ู           /    
เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

           /    

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ            /    
แบ่งคณะสี              /    
จัดโปรแกรมแข่งขัน             /   
ดำเนินการแข่งขัน             /   
สรุป ประเมินผล             /   

 



 
 

ค่าใช้จ่าย 
       งานโครงการนี้  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น   20,000 บาท  จำแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณ
ได้ดังนี้ 
 

กิจกรรม แหล่งงบประมาณ / งบประมาณ หมายเหตุ 
 งปม. บ.กศ. อ่ืนๆ รวม  

การเตรียมสนามและอุปกรณ์ 5,000 - - 5,000  
จัดพิธีเปิดการแข่งขัน 5,000 - - 5,000  
เกียรติบัตรและรางวัลในการแข่งขัน 5,000 - - 5,000  
บำรุงคณะสีต่างๆ  สีละ 5,000  บาท 20,000 -  20,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 - - 35,000  
 

7. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   -   กลุ่มบริหารงานวิชาการ  บุคคล  งบประมาณ  บริหารทั่วไป และกิจการนักเรียน 
   -   เทศบาลตำบลบ้านแก่ง 
 

9.. การติดตามและประเมินผล 
          1.   สังเกตจากการแข่งขัน 

           2.   สอบถามความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม 
           3.   ดูผลสรุปจากการแข่งขัน 
           4.   ดูบันทึกสถิติของการเจ็บป่วยจากฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  ห้องพยาบาล 
          5.   ติดตามประเมินผล  จากการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของนักเรียน และกิจกรรมที่ส่งนักเรียน

ไปร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 
  

      10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1.  นักเรียนมีสุขภาพดี 

            2.  นักเรียนมีทักษะ ประสบการณ์ ในการเล่นกีฬาสูงขึ้น 
           3.  นักเรียนรู้และสามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  มีความสามัคคีต่อกัน  เคารพและยอมรับ 

ความคดิเห็นของผู้อ่ืน  และเป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
           4.  ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนลดลง 

 
 



 
 

 
 
 

                        ลงชื่อ                                     ผู้เสนอโครงการ 
                                                                    (นายอาณัต ิ     อยู่นัด) 
                                                                   คร ู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 
                                                     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
                                                         
 
                                                        ลงชื่อ                                     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                                                                    (นางรุ่งระพี   สิทธิชัย) 
                                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

                                                                  
                                                        ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                 (นายเจษฎา  ปาณะจำนงค์) 
                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
ชื่อโครงการ                               โครงการบริการการจัดกิจกรรมรว่มกับชุมชนอื่นๆ  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ข้อที่ 6  สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม  
ในการเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
สนองจุดเน้นโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ข้อที่ ข้อที่ 9 โรงเรียนสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อ
พัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการ
และจำเป็น 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง                            ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายสันทะเสริด    อุทโท  

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562  -  30 กันยายน 2563 
 
 

1. หลักการและเหตุผล   
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีแนวทางการจัดการศึกษา ตามมาตราที่ 29    ให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัด
กระบวนการ เรียนรู้ภายในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและ
รู้จักเลือกสรร ภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
รวมทั้งวิธีการ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน    โรงเรียน
ถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ดังนั้นการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในชุมชน
จัดขึ้น ถือเป็นสิ่งสำคัญทั้งการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรม 
ตามเทศกาลประเพณีของชุมชน ซึ่งทำให้นักเรียนได้เพ่ิมพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน และเปิดโอกาสให้
นักเรียน ได้แสดงความสามารถนาชื่อเสียงมาสู่ตนเองและโรงเรียนอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียนและ ชุมชนอีกด้วย  โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนเพราะ โรงเรียนมีความจ าเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา



 
 

โดยมีการประสานงาน ก าหนดแนวทาง ในการพัฒนาโรงเรียน ใช้สถานทีใ่นชุมชนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน จึงได้จัดให้มีการดำเนินงานโครงการนี้ขึ้น  
  
 
2.  วัตถุประสงค์    
     2.1  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน       
     2.2  เพ่ือให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธาโรงเรียน 
 

3.  เป้าหมาย         
               3.1 เชิงปริมาณ     
                    เชิงปริมาณ   ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 90 เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วม และมีความพึงพอใจ         
ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน         
               3.2 เชิงคุณภาพ       
                    เชิงคุณภาพ   โรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรภาครัฐ 
เอกชนเป็นอย่างดียิ่ง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ
และเอกชน  
                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. การดำเนินงาน 
 

รายละเอียดงาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำ
โครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

  
       9,703 

 
นายสันทะเสริด        
อุทโท 

ขั้นดำเนินการ (Do) 
1.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
  -จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
   ภายในโรงเรียนและร่วมกับ
หน่วยงานอืน่ 
 -จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
   ภายในโรงเรียนและร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 
  -จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

 
 

มิ.ย.63 
 

ก.ค.63 
 

ส.ค.63 
 

ต.ค.63 
 

 
 
       3,753 
 
       1,550 
 
       1,400 
 
        2,500 
 

 
 
นายสันทะเสริด             
อุทโท 



 
 

   ภายในโรงเรียนและร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 
  -ร่วมกิจกรรมวันเทโวโรหะนะร่วมกับ
ชุมชุนและหน่วยงานอื่นๆ 
   -ร่วมกิจกรรมวันวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาและวันปิยมหาราชร่วมกับ
ชุมชุนและหน่วยงานอื่นๆ 
  -ให้ความอนุเคราะห์กระทงในวันลอย
กระทงให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ 

ต.ค.63 
 
    

         500 
 
 

รายละเอียดงาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นติดตาม//ตรวจสอบ (Check) 
- ตรวจสอบติดตามงาน ตามระยะเวลา
ที่กำหนดเป็นระยะๆ 
-รวบรวม ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่พบ 

1 ต.ค.62 -30 
ก.ย. 63 

 
 

 
นายสันทะเสริด   อุท
โท 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)    
 

5. งบประมาณในการดำเนินการ 

ลำดับที่ ประเภทเงิน จำนวนเงิน(บาท) 
1. อุดหนุนรายหัว         9,703 
2. สนับสนุนค่าใช้จ่าย(เรียนฟรี 15 ปี)  
3. รายได้สถานศึกษา  
4. อ่ืนๆ ...............................................................  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น         9,703 
 

6.การประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ด้านปริมาณ 
    ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 90 เข้ามามีบทบาท 
มีส่วนร่วม และมีความพึงพอใจ ในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน           
 

 
ประเมินความพึงพอใจ 
ของนักเรียนและคณะ
คร ู

 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

ด้านคุณภาพ   



 
 

     โรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง 
ชุมชน ตลอดจนองค์กรภาครัฐ เอกชน เป็นอย่าง
ดียิ่ง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและ
เอกชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ประเมินความพึงพอใจ 
ของนักเรียนและคณะ
คร ู

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

   ลงชื่อ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

        (นายสันทะเสริด   อุทโท) 

                       งานอาคารสถานที่ 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ    ผู้อนุมัติ

โครงการ 

     (นายสมศักดิ์  แซ่ไล้)                               (    ) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                               ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 01 
 

 
ชื่อโครงการ       โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นพลโลกอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

สนองจุดเน้นโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ จุดเน้นที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ใน
ระดับดี 
จุดเน้นที่ 5  นักเรียนมีความสำนึกในความรักชาติ ตระหนักและปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง                            ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสมมาพร พลอยบำรุง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   นายสันทะเสริด อุทโท  ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ 
   นางรุ่งระพี  สิทธิชัย  ครผูู้สอนสาระการเรียนรู้ 
   นางลัดดา  บุญสุวรรณ  ครผูู้สอนสาระการเรียนรู้ 
   นางสาวเยาวนารถ  จิสัณทนนท์ ครผูู้สอนสาระการเรียนรู้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562  -  30 กันยายน 2563 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ

เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ

และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ทำให้สามารถประกอบกิจธุรการงานและดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย

ได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  



 
 

เพ่ือพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ  นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ  

เป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตจริง 

การอ่านการอ่านออกเสียง ตำ ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คำประพันธ์ชนิดต่างๆ การอ่านในใจ

เพ่ือสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพ่ือนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำและรูปแบบต่างๆของการ

เขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์ 

และเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก 

พูดเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆ  อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็นทางการ ไม่เป็นทางการ 

และการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ 

หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม

กับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆและอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

วรรณคดี และวรรณกรรมเข้าใจแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น

คุณค่าและซาบซึ้งและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นไปตามความจำเป็นและความสำคัญโรงเรียน 

ตรอนตรีสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยขึ้นเพ่ือยกระดับ

คุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติกำหนด 
 

2.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การดำเนินงานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 
      นักเรียนโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 และปีการศึกษา 2563 



 
 

ภาคเรียนที่ 1 ได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 80            
โดยมีการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ประการ ดังนี้ 
  3.1.1)  งานการจัดการเรียนการสอน 

  1) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
  2) การจัดหา/เตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
  3) การวัดผล/ทดสอบก่อน/ระหว่าง/หลังเรียน 

  4) การวิจัยในชั้นเรียน/การนำผลเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน 
  3.1.2)  งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมหลักสูตรของครูกลุ่มสาระฯ 

  1)  การจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2)  การจัดกิจกรรมเสริมทักษะความสามารถด้านการคิด 
  3)  การจัดกิจกรรมเสริมทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 
  4)  การจัดกิจกรรมเสริมทักษะการทำงาน 

5) กิจกรรมบูรณาการเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระฯ 
  6) กิจกรรมบูรณาการเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มสาระฯอ่ืน 
  7) กิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก 

8) กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  9) กิจกรรมรักการอ่าน 

 3.1.3)  กิจกรรมการใช้/พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1) การใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ 
  2) การใช้ห้องสมุด 
  3) การใช้ห้องสืบค้น 
  4) การใช้แหล่งเรียนรู้อ่ืน 
 3.1.4)  งานสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.2  เชิงคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรยีนตรอนตรีสินธุ์ ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 และปีการศึกษา 2563  
ภาคเรียนที่ 1 ได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดังต่อไปนี้ 
  3.2.1  คุณภาพนักเรียน 

1)  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  

1.1) มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆรอบตัว 

1.2) มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ 
เพ่ิมเติม 



 
 

   1.3) เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน 
   1.4) ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 
  2)  นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล  
   2.1) สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
   2.2) นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
   2.3) กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
   2.4) มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
  3)  นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
   3.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
   3.2) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
   3.3) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
   3.4) ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นกว่าเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
  4)  นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
   4.1) วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ 
   4.2) ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
   4.3) ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  5)  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   5.1) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
   5.2) ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
  3.2.2  คุณภาพครู 
  1)ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการสมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2) ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ 
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

3) ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ 
ทางสติปัญญา 

4) ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา 
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

5) ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย 

6) ครูให้คำแนะนาคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ 



 
 

คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
7) ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ 

ปรับการสอน 
8) ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
9) ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 

 
4.  ขั้นตอนการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 4.1)  ขั้นเตรียมการ (Plan) 

รายละเอียดงาน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1) ประชุมครูกลุ่มในกลุ่มสาระฯ 
1.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
การจัดการ/กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา 
1.2 นำผลมาวางแผนการพัฒนา
ดำเนินการ 
1.3 กำหนดงานและขอบเขตของ 
การดำเนินงานและกิจกรรมของ 
กลุ่มสาระ 
1.4 มอบหมาย/แต่งตั้งคณะทำงาน/
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน 

12 ก.ย.62 - หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครู 
ในกลุ่มสาระฯ ทุกคน 

2) จัดทำโครงการ/กิจกรรมและ
รายละเอียด 

18 ก.ย.62 - นางสาวสมาพร  
   พลอยบำรุง 

3) เสนอโครงการและเข้าร่วมประชุม
พิจารณาอนุมัตโิครงการและ
งบประมาณ 

20 ก.ย.62 - หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 
 
4.2  ขั้นดำเนินการ (Do) 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  (งบประมาณรวม 30,000 บาท) 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้   
   1.1 กำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
           - ความรู้ 
        - ทักษะกระบวนการ 

1 ต.ค.62 -30 ต.ค.62 
และ  

1 พ.ค.63-16 พ.ค.63 

30,000 ครผูู้สอนในกลุ่มสาระฯ 



 
 

        - สมรรถนะ          
        - คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   1.2 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัด 
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
       - วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

รายละเอียดงาน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
       - ใช้ข้อมูลผู้เรียนวางแผนการจัด 
การเรียนรู้ 
       - การส่งต่อข้อมูลสารสนเทศ
ผู้เรียน 
    1.3 ออกแบบการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

   1.4 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 

   

2) การจัดหา/เตรียมสื่อเทคโนโลยี/วัสดุ
อุปกรณ์/ภูมิปัญญามาใช้ในการจัด 
การเรียนการสอน 
       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
      - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
      - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 
      - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
      - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
 
 

1ต.ค.62 -30 ก.ย.63 
 

1ต.ค.62 -30 ก.ย.63 
 

1ต.ค.62 -30 ก.ย.63 
 

1ต.ค.62 -30 ก.ย.63 
 

1ต.ค.62 -30 ก.ย.63 
 

1ต.ค.62 -30 ก.ย.63 

 
 
 
- 

 
 
 
น.ส.เยาวนารถ  
                 จสิัณทนนท ์
นางลัดดา  บุญสุวรรณ 
 
น.ส.สมาพร   พลอยบำรุง 
 
นายสันทะเสริด   อุทโท 
 
นายสันทะเสริด  อุทโท 
 
นางรุ่งระพี     สิทธิชัย 

3)  การวัดผลและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย   
    3.1 จัดทำ/จัดหา/เตรียมเครื่องมือ 
    3.2 กำหนดวิธีการการวัดและ
ประเมินผล/เกณฑ์(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
    3.3 ดำเนินการวัดผล/ทดสอบ  

1ต.ค.62 -30 ก.ย.63 

 

- ครผูู้สอนในกลุ่มสาระฯ 



 
 

    3.4 ดำเนินการประเมินผล 
4) การให้คำแนะนำ/คำปรึกษา/แก้ไข
ปัญหาและศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนา 

1ต.ค.62 -30 ก.ย.63 

 

 

- ครผูู้สอนในกลุ่มสาระฯ 

รายละเอียดงาน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
นักเรียนในวิชาที่รับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอน 
    4.1 ให้คำปรึกษา/แก้ไข 
    4.2 ประสานความร่วมมือช่วยเหลือ
นกัเรียนที่มีปัญหา 
    4.3 รายงานผู้บริหาร/ผู้ปกครอง 
    4.4 จัดทำวิจัยชั้นเรียน 

 -  

5) ปฏิบัติการสอน 
    5.1 ครบหลักสูตร 
    5.2 ครบเวลา 
    5.3 ตรงเวลา 
    5.4 สอนแทน 

1ต.ค.62 -30 ก.ย.63 

 

- ครผูู้สอนในกลุ่มสาระฯ 

 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (งบประมาณรวม 11,635 บาท) 

รายละเอียดงาน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1) การจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- คลังข้อสอบมาตรฐาน ม.4 
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน 
ชั้น ม. 4 , ม.6 

 

1ต.ค.62 -30 ก.ย.63 

 

 
 

- 

 
 
นางรุ่งระพี สิทธิชัย 
นางรุ่งระพี สิทธิชัย 

2)  การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ 
ความสามารถการคิด/การอ่าน/ 
การเขียน และบูรณาการ/ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศ 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
นางสาวสมมาพร พลอยบำรุง 

นางสาวสมาพร พลอยบำรุง 



 
 

ทางวิชาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 

3) การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ 
การทำงาน 
- การจัดป้ายนิเทศ/นำเสนอผลงาน 
- หนังสือเล่มเล็ก 

 
 

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

 
 
- 

 
 
นางลัดดา  บุญสุวรรณ 
นางลัดดา บุญสุวรรณ 

รายละเอียดงาน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4)  การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ 
การแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง 
- กิจกรรมการอ่านผ่านป้ายนิเทศ    
 

 
 

1ต.ค.62 -30 ก.ย.63 
 

- 
 
 

 
 
นางรุ่งระพี  สิทธิชัย 
 

 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

รายละเอียดงาน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
- ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 
 
- ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ม.2 
 
- ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ม.3 
 
- ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ม.ปลาย(1) 
 
- ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ม.ปลาย(2) 
 

 
 

1ต.ค.62 -30 ก.ย.63 

 
1ต.ค.62 -30 ก.ย.63 

1ต.ค.62 -30 ก.ย.63 

1ต.ค.62 -30 ก.ย.63 
 

1ต.ค.62 -30 ก.ย.63 
 

ใช้งบประมาณ
ร่วมกับกิจกรรม
การเรยีน 
การสอน  
จำนวน  
30,000 บาท 

 
 

 
 
น.ส.เยาวนารถ 
                 จสิัณทนนท์ 
นางลัดดา  บุญสุวรรณ 
 
น.ส.สมาพร  พลอยบำรุง 
 
นายสันทะเสริด อุทโท 
 
นางรุ่งระพี  สิทธิชัย 

 
4.3) ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 

รายละเอียดงาน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1) นิเทศติดตามภายในกลุ่มสาระ 
2) นิเทศติดตามโดยคณะ
กรรมการบริหารวิชาการ 

1ต.ค.62 -30 ก.ย.63 
 
 
 

- นางสาวสมาพร พลอยบำรุง 
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ 
 



 
 

3) ตรวจสอบติดตามงาน ตามระยะเวลา
ที่กำหนดเป็นระยะๆ 
4) รวบรวม ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่พบ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ดำเนินงานครั้งต่อไป 

 
1 ก.ย.63 

 
 
 

4.4) ขั้นการแก้ไข/พัฒนา(Action) 
รายละเอียดงาน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1) ดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆตามท่ีพบ 
2) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
3) นำข้อมูลไปใช้ในดำเนินการพัฒนา
งานต่างๆในปีการศึกษาต่อไป 

1ต.ค.62 -30 ก.ย.63  - ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ 

 

5.  งบประมาณที่ใช้  

  งบอุดหนุนรายหัว  จำนวน      41,635 บาท 

  งบเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ  จำนวน           -  บาท 

  งบบริจาค   จำนวน           -  บาท 

  งบอ่ืน ๆ    จำนวน           -  บาท 

      รวม         41,635 บาท 

 

6.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Output) 
1) นักเรียนโรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์
มีความรู้ ความสารถและทักษะ
ทางด้านภาษาไทย และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตรงตามหลักสูตรและ
ตอบสนองต่อมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานข้อที่ 1 

 
- การทดสอบความรู้นักเรียน 
- การตรวจสอบข้อมูลจากกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ (งานวัดผล
และประเมินผล) 
- การนิเทศการสอน 

 
- แบบทดสอบของครูผู้สอน 
- แบบสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน  
- แบบประเมินการนิเทศการสอน 



 
 

2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1)นักเรียนมีคุณสมบัติตาม

มาตรฐานข้อ 1 

2) การปฏิบัติงานของครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เป็นไปอย่างคล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตรงตามมาตรฐานการศึกษาข้อ 7 

ตรวจสอบจากผลการประเมิน
ภายนอก รอบสาม ในมาตรฐาน
ที่ 2,3,4,5,6และ 7 

แบบรายงานผลการประเมิน
สถานศึกษา จากหน่วยงาน
ภายนอก รอบสาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1) นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาไทย 
7.2) นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑข์ั้นต่ำของโรงเรียน 
7.3) ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย มีสื่อไอซีทีใช้ 

ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
7.4) นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตามศูนย์การเรียนรู้ 
7.5) นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
7.6) นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่าง ๆ 
7.7) นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
 

ผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการ 
 
 

(นางสาวสมาพร พลอยบำรุง) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
          ผู้เห็นชอบโครงการ                ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 



 
 

    (นางรุ่งระพี สิทธิชัย)             (นายเจษฎา ปาณะจำนงค์) 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์     ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 
 

 

 

 

 

 

 

รหัสโครงการ 03 
 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จุดเน้นด้านการดำเนินงานของ สพฐ     ข้อ 1 จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
      วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์(STEM) และ  
                                                          ภาษาต่างประเทศ(ภาษาที่สาม) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์       กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพสู่  
                                                  มาตรฐานสากล 
สนองจุดเน้นโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์        จุดเน้นที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน 
                                                  การประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง                            ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางณิชนันทน์  อุทโท  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562  -  30 กันยายน 2563 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุก

คนทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่าง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ  

ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ 

ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็น

เหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ วิจารณ์   มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถใน

การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  

วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society) ดังนั้นทุก



 
 

คนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่

มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับ

กระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ 

และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย   ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกข้ันตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลง

มือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยได้กำหนดสาระสำคัญไว้ดังนี้ 

✧ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต 

การดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ การดำรงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ 

และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

✧ วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร 

การเคลื่อนที่ พลังงาน และคลื่น 

✧ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธ์ 

ภายในระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการ 

เปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

✧ เทคโนโลยี 

● การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิต 

ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ 

เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

● วิทยาการคำนวณ เรียนรู้เกี่ยวกับ การคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 

เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

 3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 

 4. เพ่ือให้มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์  สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพียงพอ 

3.  เป้าหมาย 



 
 

 3.  เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 
 1. ครใูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการการจัดการเรียนรู้
และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 2. นักเรียนทุกคน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด   
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทุกคน เข้าสอบการทดสอบระดับชาติ  

 4. โรงเรียนมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์  ในการจัดการเรียนรู้เพียงพอ   

 

3.2  เชิงคุณภาพ 
           1. ครใูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 100 มีความรู้ความเขา้ใจในเรื่องการการจัดการ
เรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 2. นักเรียนร้อยละ 75  ได้ผลการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
 3. ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ร้อยละ 3 
 4. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์  สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพียงพอต่อความต้องการ 
 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1) ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
  - รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมา 
  - กำหนดงานและขอบเขตของการ
ดำเนินงานของกลุ่ม 
  - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน 
2)  จัดทำโครงการ/กิจกรรมและ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
3)  เสนอโครงการและเข้าร่วมประชุม
พิจารณาอนุมัติโครงการและ
งบประมาณ 

16 – 30  ก.ย.62 
 
 
 
 
 

- หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
และครูในกลุ่ม
สาระฯ ทุกคน 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นดำเนินการ (Do) 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้   
   1.1 กำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
ด้านความรู้  ด้านทักษะกระบวนการ 
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  1.2 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
  1.3 ออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 
  1.4 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. จัดหา จัดเตรียมสื่อเทคโนโลยี วัสดุ
อุปกรณ์ เพ่ือนำมาใช้ในการกิจกรรม
จัดการเรียนการสอน 
3. จัดทำเอกสารประกอบการสอน 
4. จัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
วิทยาศาสตร์ 
1. นักเรียนแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ 
ในงานศิลปะหัตกรรม ระดับจังหวัด 
2นักเรียนแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

 
 

 ต.ค. 62 - ก.ย.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

92,318 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และครูในกลุ่ม
สาระฯ ทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ (Check)    ต.ค. 62 – ก.ย. 63 -  



 
 

1. ตรวจสอบติดตามงาน ตามระยะเวลา
ที่กำหนดเป็นระยะๆ 
2. นิเทศการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
ขั้นการแก้ไข/พัฒนา(Action) 
1.  ดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆตามท่ีพบ 
2.  ดำเนินการพัฒนางานต่างๆในปี
การศึกษาต่อไป 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 -  

5. งบประมาณในการดำเนินการ 

 

ลำดับที่ ประเภทเงิน จำนวนเงิน(บาท) 
1. อุดหนุนรายหัว 92,318 
2. สนับสนุนค่าใช้จ่าย(เรียนฟรี 15 ปี) - 
3. รายได้สถานศึกษา - 
4. อ่ืนๆ ............................................................... - 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 92,318 
 

 

6.  การติดตามและประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 

1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ทุกคน มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการการ
จัดการเรียนรู้และรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 
2. นักเรียนทุกคน  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด   

 
- ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
- นิเทศการสอน 
 
- การทำแบบทดสอบ ใบงาน 
งานที่ได้รับมอบมาย 
 
- ติดตามการเข้าสอบของ
นักเรียน 

 
- แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
 
- แบบประเมินนิเทศการสอน 
 
- แบบทดสอบ ใบงาน ใบ
มอบหมายงาน 
 
- ใบเซ็นชื่อเข้าสอบ 
 



 
 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

และ 6 ทุกคน เข้าสอบการ

ทดสอบระดับชาติ  

4. โรงเรียนมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์  

ในการจัดการเรียนรู้เพียงพอ   

 
 
- สำรวจ ติดตาม การใช้สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ การเรียนการสอน 

 
 
- แบบติดตามการใช้การใช้สื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

    

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1) นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
7.2) นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำของโรงเรียน 
7.3) ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย มีสื่อไอซีทีใช้ 

ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
7.4) นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตามศูนย์การเรียนรู้ 
7.5) นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
7.6) นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่าง ๆ 
7.7) นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

 

 
 

                                                        ลงชื่อ      ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                      (นางณิชนันทน์  อุทโท) 

                                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

 

 

 ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                     ( นางรุ่งระพี สิทธิชัย) 

                                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 

 

 



 
 

 ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

       (นายเจษฎา  ปาณะจำนงค์) 

                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโครงการ 09.2  

 

ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สนองกลยุทธ์สพฐ.   ข้อ 1พัฒนาคุณผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  กลยุทธ์ที่1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 
สนองจุดเน้นของโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ข้อ 2.  นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และ

ภาษาต่างประเทศที่ 2 อ่ืน ๆ ในการสื่อสารได้ดี 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง    ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสายชล มีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ฯ 
   นางลักขณา แก้วหน ู  ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ฯ  

นางสุนนัท์ ดำคำ   ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ฯ    
   นางสาวปริญญาพร ชนะจน  ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ฯ 

นางสาวสุภารัตน์  ป้องละมา้ย ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ฯ 

นางสาวพชิญกานต์  ภุมราดี           ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ฯ 

นางสาวปรียาภรณ์ มีธรรมยุต ิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี 

ระยะเวลาดำเนินการ  1 ธันวาคม 2562 -  20 กุมภาพันธ์ 2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตร            

ในชั้นเรียนแล้ว จะต้องจัดกิจกรรมเสริมทักษะควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เพ่ือให้ 

ผู้เรียน 



 
 

ได้เรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา ซึ่งปรากฏในหลักสูตรตามมาตรฐานที ่3.1 สาระที ่3 ภาษา

และวัฒนธรรม 

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ซึ่งเปิดทำการจัดการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศจำนวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน ซึ่งการจัดกิจกรรมวันสำคัญ

เพ่ือส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศจึงต้องจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้งสามภาษา ดังนั้นโรงเรียนตรอนตรี

สินธุ์จึงได้จัดกิจกรรม        วันสำคัญข้ึนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของ เจ้าของภาษา และ

เปรียบเทียบความเหมือนและ 

ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับเจ้าของภาษาแล้วนำมาใช้อย่างมีวิจารณญาณ ด้วยเหตุผลนี้ทางกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น 

 
 
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1. ผลผลิต (OUTPUT)   

  1. เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกทักษะทางภาษาในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้และ 
สื่อที่หลากหลาย  
  2. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจถึงประเพณีวัฒนธรรม เปรียบเทียบ ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  
 2.2. ผลลัพธ์ (OUTCOME)   

 นักเรียนมีความรู้ด้านวัฒนธรรมของ เจ้าของภาษา มีทักษะในการฟังพูดอ่านและเขียนตลอดจน  

สามารถติดต่อสื่อสารในด้านต่าง ๆ และนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 

3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 นักเรียนโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ จำนวน 697 คน ได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากกิจกรรมวันสำคัญ

ต่าง ๆ 

3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

      นักเรียนโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ มีความรู้ภาษาต่างประเทศแล้วสามารถสื่อสารและนำมา
ประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจำวันได้ 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 



 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน (Plan) 

     1.1  ประชุมผู้เกี่ยวข้องและ 

แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 

 
 

1 - 6 ธ.ค. 2562 
 

 

- 

 

ครูกลุ่มสาระ ฯ 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

   1. จัดกิจกรรมวันคริตมาส 

   2. จัดกิจกรรมวันตรุษจีน 

   3. จัดกิจกรรมวันทะนะบะตะ 

 
16 – 20 ธ.ค. 62 

4 ก.พ. 63 
4 ก.พ. 63 

 

10,000 

3,000 

3,000 

 

ครูกลุ่มสาระ ฯ 

3.ขั้นตรวจสอบ  (Check) 

1) ตรวจสอบติดตามงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด 
2) รวบรวม ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่พบ 

 
23 ธ.ค. 62 
10 ก.พ. 63 

 

 

- 

 

ครูกลุ่มสาระ ฯ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั้นสรุป  (Action) 

สรุปจุดเด่นจุดด้อยและสภาพปัญหา  เพื่อนำไป
ส่งเสริมและพัฒนางาน 
ในครั้งต่อไป 

 
23 ธ.ค. 62 
10 ก.พ. 63 

 

 

-  

 

ครูกลุ่มสาระ ฯ 

 

 5.  งบประมาณที่ใช้  

  งบอุดหนุนรายหัว  จำนวน   -  บาท 

  งบเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ  จำนวน     16,000  บาท 

  งบบริจาค   จำนวน            -  บาท 

  งบอ่ืน ๆ    จำนวน            -  บาท 

      รวม       16,000  บาท 
 

6.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 



 
 

ผลผลิต (Output) 
1) นักเรียนมีทักษะทางภาษาในด้าน 
การฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย  
2) นักเรียนเข้าใจถึงประเพณีวัฒนธรรม 
เปรียบเทียบ ความเหมือนและ 
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม 
ของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  
 

 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
            

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
             

ผลลัพธ์ (Outcome) 
    นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ด้าน

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีทักษะ 

ในการฟังพูดอ่านและเขียนตลอดจน  

สามารติดต่อสื่อสารในด้านต่าง ๆ และ

นำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 

 
- แบบประเมิน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1) นักเรียนโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศทุกคน 

 7.2) นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑข์ั้นต่ำของโรงเรียน 

 7.3) นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

7.4) นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ 
 

 

ผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการ 
 

 

(นางสายชล  มีจันทร์) 

   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

 

           ผู้เห็นชอบโครงการ                     ผู้อนุมัติโครงการ 



 
 

 

 

 

         (นางรุ่งระพี สิทธิชัย)            (นายเจษฎา ปาณะจำนงค์) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 

 

 

 

 
ชื่อโครงการ   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ  ข้อที ่4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนนตรอนตรีสินธุ์ 

ข้อที ่2  ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นพลโลกอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและใช้  วิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ข้อที่ 5  ส่งเสริมความโดดเด่น และอัตลักษณ์ของโรงเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ ทันสมัย ส่งเสริม

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

สนองจุดเน้นของโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 

ข้อที่ 5  นักเรียนมีความสำนึกในความรักชาติ ตระหนักและปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ 

ข้อที่ 10  ครูผู้สอนจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อที่ 16  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้บริการ มีสื่อที่ เพียงพอเหมาะสม

ทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง   ใหม ่

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววิไลรัตน์  สุนันตา 

ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักการและเหตุผล 



 
 

 สุขภาพอนามัยที่ดีและแข็งแรงของนักเรียน  ครู   และบุคลากรทางการศึกษานั้น  โรงเรียนได้ให้

ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  เพ่ือสร้างดุลยภาพทางการเรียนรู้วิชาการควบคู่กับวิถีแห่งการสร้างเสริมให้ผู้เรียนมี

สุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี  โรงเรียนตระหนักถึงการส่งเสริมสุขภาพจึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพที่หลากหลาย  เช่น  การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ  กิจกรรมบริการสุขภพผู้ป่วย  บริการด้านยา  

เป็นต้น  ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

2. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน 

 2.  เพ่ือสร้างศักยภาพการบริการด้านสุขภาพให้ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย(ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ) 

 3.1 ด้านปริมาณ 

  3.1.1.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  100 

 3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1  นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอร้อยละ 80          

ได้ระดับ ดีมากขึ้นไป 

3.2.2  นักเรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน            

ร้อยละ80  ได้ระดับ ดีมากขึ้นไป 
 

4. การดำเนินงาน 

รายละเอียดงาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1) ประชุมครูผู้รับผิดชอบ 
  - รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
  - กำหนดงานและขอบเขตของการ 
    ดำเนินงานของอนามัยโรงเรียน 
  - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน 

 
ตุลาคม 2562 

 
 
 

 
 

 
-งานอนามัยโรงเรียน 

ขั้นดำเนินการ (Do) 
1.ดำเนินงานตามโครงการ 
    1.1 ตรวจสุขภาพฟัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 
    1.2 ชั่งน้ำหนัก  วัดสว่นสูง ม.1- ม.6  
     
     

 
 

พฤศจิกายน 2562 
พฤศจิกายน 2562 

4 ครั้ง ใน 1  
ปีการศึกษา 

 
 

350 
250 

 
 

 
 
- งานอนามัย
โรงเรียน 
-เจ้าหน้าที ่



 
 

    1.3 บริจาคโลหิต  
    1.4 ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง  วัดเอว  วัดสายตา  
    1.5 ตรวจสุขภาพฟัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
    1.6 การดูแลอาการเจ็บป่วยของนักเรียน  
    17. การออกกำลังกาย  
     
     1.8 การจัดกิจกรรมอบรมเก่ียวกับสุขภาพ 
         ของนักเรียน 

พฤศจิกายน 2563 
กรกฎาคม 2563 

พฤศจิกายน 2562- 
มีนาคม 2563 

พฤศจิกายน 2562- 
มีนาคม 2563 
ตุลาคม 2562- 
กันยายน 2563 

800 
 

      250 
350 

2,500 
- 

500 
 
 

ทันตกรรมจาก
โรงพยาบาลตรอน 

รายละเอียดงาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นติดตาม//ตรวจสอบ (Check) 
1) ตรวจสอบติดตามงาน ตามระยะเวลาที่
กำหนดเป็นระยะๆ 
2) รวบรวม ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่พบ 

 
1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

 
 

 
งานอนามัยโรงเรียน 

 

5. งบประมาณในการดำเนินการ 

ลำดับที่ ประเภทเงิน จำนวนเงิน(บาท) 
1. อุดหนุนรายหัว 5,000 
2. สนับสนุนค่าใช้จ่าย(เรียนฟรี 15 ปี)  
3. รายได้สถานศึกษา  
4. อ่ืนๆ ......................................................... ......  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 5,000 
 

6.การประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ด้านปริมาณ 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  100 

 
การสังเกต ,  
การสอบถาม 

 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ด้านคุณภาพ 
1.  นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
กำลังกายสม่ำเสมอร้อยละ 80  ได้ระดับดีมากขึ้น
ไป 

 
การสังเกต ,  
การสอบถาม 

 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 



 
 

2.  นักเรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูง  และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 
80  ได้ระดับดีมากข้ึนไป 
 

 

 

 

 

 

         ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

                      (นางสาววิไลรัตน์  สุนันตา) 

                     หวัหน้างานอนามัยโรงเรียน 

 

 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

  

                                                   (นางสาววัฒนา  กันทาเวศย์)      

                                              รองผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์   

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

                                                                                         รหัสโครงการ 11.7 

ชื่อโครงการ   พัฒนาหอ้งสมุดมีชีวิต 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ           ขอ้ที ่1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน         ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 

สนองจุดเน้นของโรงเรียน           
ข้อที่ 1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี  
ข้อที่ 3  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งานทั้งด้านวิชาการและอาชีพ         
โดยสามารถสื่อสาร นำเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานได้ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง   ใหม ่

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางลาวัลย์   ย้ายตั้ง    นางอำพร  จันทร์ดา 

ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2562  -  30 กันยายน 2563 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน รักการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข นำ
ความรู้ 
ที่ได้ไปพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น สร้างบรรยากาศห้องสมุดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้มีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและ
หลากหลาย ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟังอย่างมีเหตุผล 
2. วัตถุประสงค์(สอดคล้องกับทุกกิจกรรมย่อย) 

 2.1 ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 



 
 

 2.2 ห้องสมุดมีบรรยากาศที่ดีและเหมาะสมต่อการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
 2.3 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
3. เป้าหมาย(ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ) 

 3.1 ด้านปริมาณ 

  3.1.1 ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
  3.1.2 ห้องสมุดมีบรรยากาศที่ดีและเหมาะสมต่อการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
  3.1.3 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 3.2 ด้านคุณภาพ 

  3.2.1 ผู้เรียนรักท่ีจะศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองร้อยละ 80 
  3.2.2 ห้องสมุดมีบรรยากาศที่ดี มีทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80 
  3.2.3 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนำไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต ร้อยละ 80 
4. การดำเนินงาน 

รายละเอียดงาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 

 
ก.ย. 2562 
ก.ย. 2562 

 
- 
- 

 
ฝ่ายบริหาร 
ห้องสมุด 

ขั้นดำเนินการ (Do) 
1. ถ่ายเอกสาร/โรเนียว 
2. จัดซื้อหนังสือรายเดือน 
3. จัดซื้อหนังสือรายเดือน 
4. จัดซื้อหนังสือรายเดือน 
5. จัดซื้อหนังสือรายเดือน  
6. จัดซื้อหนังสือรายเดือน 
7. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
8. จัดซื้อหนังสือรายเดือน 
9. จัดซื้อหนังสือรายเดือน 
12. จัดซื้อหนังสือรายเดือน 
13. จัดซื้อหนังสือรายเดือน 
14. จัดซื้อหนังสือรายเดือน 

 
ตลอดปงีบประมาณ 
ตุลาคม 2562 
พฤศจิกายน 2562 
ธันวาคม 2562 
มกราคม 2563 
กุมภาพันธ์ 2563 
กุมภาพันธ์ 2563 
มีนาคม 2563 
เมษายน 2563 
พฤษภาคม 2563 
มิถุนายน 2563 
กรกฎาคม 2563 

 
1,600 
300 
810 
750 
840 
780 

2,640 
480 
180 
810 
840 
870 

 
นางลาวัลย์ 
นางลาวัลย์ 
นางลาวัลย์ 
นางลาวัลย์ 
นางลาวัลย์ 
นางลาวัลย์ 
นางลาวัลย์ 
นางลาวัลย์ 
นางลาวัลย์ 
นางลาวัลย์ 
นางลาวัลย์ 
นางลาวัลย์ 



 
 

15. จัดซื้อหนังสือรายเดือน 
16 จัดซื้อหนังสือรายเดือน 
17. หนังสือสำหรับศึกษาค้นคว้า 
17. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
      - ครอบครัวรักการอ่าน 
      - การแข่งขันเปิดพจนานุกรม 
      - หนังสือเล่มเล็ก 
      - แนะนำหนังสือใหม่ 

สิงหาคม 2563 
กันยายน 2563 
กันยายน 2563 
 

810 
840 

21,640 
- 

นางลาวัลย์ 
นางลาวัลย์ 
นางลาวัลย์ 
นางอำพร   
 

ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
1) ครั้งที่ 1 
2) ครั้งที่ 2 

 
มี.ค.63  

          ก.ย.63 

 
- 
- 

 
งานห้องสมุด 
 งานห้องสมุด 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
1) ครั้งที่ 1 
2) ครั้งที่ 2 

 
มี.ค.63  
ก.ย.63 

 
- 
- 

 
งานห้องสมุด 

  งานห้องสมุด 
 

5. งบประมาณในการดำเนินการ 

ลำดับที่ ประเภทเงิน จำนวนเงิน(บาท) 
1. อุดหนุนรายหัว 35,000 
2. สนับสนุนค่าใช้จ่าย(เรียนฟรี 15 ปี)  
3. รายได้สถานศึกษา  
4. อ่ืนๆ ...............................................................  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  
 

6.การประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ด้านปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับความรู้และนำความรู้ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน เรียนรู้
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
- ผู้เรียนร้อยละ 80  มีความพึงพอใจในการเข้าใช้
บริการห้องสมุด 

  
การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 
การสอบถาม  
สถิติการใช้ห้อง 
การสอบถาม 

 
แบบสังเกต  
แบบสัมภาษณ์แบบสอบถาม 
แบบบันทึกการใช้ห้อง 
แบบสอบถาม 



 
 

 
ด้านคุณภาพ 
     นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน 
เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนย่างมีความสุข และห้องสมุดมี
ทรัพยากรบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

 
การสัมภาษณ์ 
การสังเกต 
การสอบถาม 
 

 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต  
แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์มีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
 

 

   ลงชื่อ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                         (นางลาวัลย์  ย้ายตั้ง) 

                                   ตำแหน่ง  ครู 

 

 

 ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ    ผู้อนุมัติ

โครงการ 

          (นางรุ่งระพี สิทธิชัย)                    (นายเจษฎา  ปาณะจำนงค์) 

 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์          ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 15.6 
 

 

ชื่อโครงการ  โครงการวันสำคัญขาติ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นพลโลกอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
และใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

สนองจุดเน้นของโรงเรียน ข้อ 4.  นักเรียนมีความสำนึกในความรักชาติ ตระหนักและปฏิบัติตนตามค่านิยม 
หลักของคนไทย 12 ประการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญ  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมกับนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบันเน้นการฝึกฝนและเพ่ิมพูนให้
ผู้เรียน เป็นคนดีเป็นคนเก่ง และอยู่รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ-พอเพียง 
ตลอดจนได ้เห็นคุณค่าขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รู้รัก สามัคคี มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ปฏิบัติตน มีคุณธรรมนำชีวิตอย่างสงบสุข 
 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์  

2.3 เพ่ือสร้างความสามัคคีอันดีต่อบ้าน วัด โรงเรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัต ิ 



 
 

2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  
  

3.  เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ/ผลผลิต (Outputs)  
3.1.1 นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  
3.1.2 นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญต่าง ๆ  
3.1.3 นักเรียนทุกคนมีความภูมิใจในความเป็นคนไทย  
 3.1.4 โรงเรียน วัด ชุมชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  

3.2 ด้านคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes)  
3.2.1 นักเรียนทุกคนสามารถแสดงออกถึงความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ผู้มีพระคุณ

ด้วยความ เต็มใจและภาคภูมิใจ  
3.2.2 โรงเรียนเป็นผู้นำในการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม  
3.2.3 นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชน  
3.2.4 นักเรียนได้ดำเนินรอยตามพระราชดำรัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
       เป็นผู้มีคุณธรรมนำชีวิต 

 
4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 4.1)  ขั้นเตรียมการ(Plan) 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1) ประชุมครูกลุ่มงานบริหารกิจการ
นักเรียน 
  - รายงานผลการดำเนินงานในรอบปทีี่
ผ่านมา 
  -กำหนดงานและขอบเขตของการ
ดำเนินงานของกลุ่มงาน 
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน 

1 ต.ค.2562 
 
 
 
 

- นางนพวรรณ  
    โศจิธาดาเจริญ 
และบุคลากรกลุ่ม
บริหารงานกิจการ
นักเรียน 
 
 

2) จัดทำแผนงาน/กิจกรรมและ
งบประมาณในโครงการ 
 

8 ต.ค. 2562 - -หัวหน้างาน/
ผู้รับผิดชอบงานแผน
ของกลุ่มงาน 

3) เสนอโครงการและเข้าร่วมประชุม
พิจารณาโครงการและอนุมัติงบประมาณ 

10 ต.ค. 2562 - หัวหน้ากลุ่มงานและ
แผนของกลุ่มงาน 

 

4.2  ขั้นดำเนินการ(Do) 



 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินงานกิจกรรมวันสำคัญ 
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
- กิจกรรมวันครู 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมแสดงออกถึงความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์อ่ืน ๆ  

ตลอดปีงบประมาณ 10,000 นางนพวรรณ   
          โศจิธาดาเจริญ 

4.3) ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- ตรวจสอบติดตามงาน ตามระยะเวลาที่
กำหนดเป็นระยะๆ 
-รวบรวม ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่พบ 

ต.ค.2562 – ก.ย.2563 - นางนพวรรณ  
 โศจิธาดาเจริญ 
และบุคลากรกลุ่ม
บริหารงานกิจการ
นักเรียน 

 

4.4) ขั้นการแก้ไข/พัฒนา(Action) 
ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- ดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆตามท่ีพบ 
- ดำเนินการพัฒนางานต่างๆในปี
การศึกษาต่อไป 

ต.ค.2562 – ก.ย.2563         - นางนพวรรณ  
 โศจิธาดาเจริญ 
และบุคลากรกลุ่ม
บริหารงานกิจการ
นักเรียน 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   
  งบอุดหนุนรายหัว  จำนวน      10,000 บาท 
  งบเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ  จำนวน  - บาท 
  งบบริจาค   จำนวน  - บาท 
  งบอ่ืน ๆ    จำนวน  - บาท 
      รวม          10,000 บาท 
6.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต(Output)  

- สอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 



 
 

การดำเนินงานกิจการนักเรียนของ
โรงเรียนตอบสนองต่อมาตรฐานข้อที่ 
2 คือ  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

- สังเกต 
 

- แบบบันทึกพฤติกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ทุกงานของกลุ่มงานบริหารงานกิจการ
นักเรียนมีความคล่องตัว และเป็น
ปัจจุบัน 

 
- ประเมินความสำเร็จของงาน 
และความพึงพอใจ 

 
- แบบประเมินความสำเร็จและ
ความพึงพอใจ 



 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 นักเรียนเป็นผู้ที่ประพฤติตนเป็นเด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรม   

7.2 นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในวันสำคัญต่าง ๆ  ของชาติ 

7.3 นักเรียนทกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างแท้จริงเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจ  

7.4 นักเรียนเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามไว้  

7.5 นักเรยีนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

 

          ผู้เสนอโครงการ           ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

 (นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญ)        (นางรุ่งระพี สิทธิชัย) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน    ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 

(นายเจษฎา ปาณะจำนงค์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                                                                                                 รหสัโครงการ 11.9 
 
ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ข้อที่ 2 ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นพลโลกอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม  
 จริยธรรมและใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
สนองจุดเน้นโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์    ข้อที่ 4 นักเรียนมีความสำนึกในความรักชาติ ตระหนักและปฏิบัติ
ตน 
  ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง                            ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวลำยงค์  ทองตีบ  หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 1  ตุลาคม 2562  -  30  กนัยายน  2563 
 
1. หลกัการและเหตุผล 

 ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดข้ึนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  

รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีทา่ว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากข้ึน อย่าง

ต่อเนื่อง แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเขา้สู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่  มีการรณรงค์จาก

องค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ ที่เห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจน 

และเป็นอุปสรรคท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง สำหรับ ประเทศไทยนั้น เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า

ปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้น ๆ  ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่าง

มาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึก และพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถี

ชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอรัปชั่นได้แฝงตัวจนกลายเป็น

ประเพณีนิยมปฏิบัติที่มีมาตั้งแตส่มัยโบราณ และยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก 

 จากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์จึงได้จัดทำโครงการขบัเคลื่อนหลกัสตูรตา้นทุจรติศกึษา 

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินการปลูกจิตสำนึกการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียนทุกคน   

2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียน 

 2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระทำทุจริต 

ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต 

 3. เพ่ือให้ผู้เรียนมองเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต 

 



 
 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 
 นักเรียนทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ตามหลักสูตรต้านทุจริต ทั้ง 4 หน่วย
การเรียนรู้ คือ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม  ความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต  STRONG : จิตพอเพียง ต้านทุจริต และ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนร้อยละ  80  ผ่านการประเมินทุกกิจกรรม ร้อยละ 80  ขึ้นไป 

  2. นักเรยีนร้อยละ  80  มองเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต   

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 4.1)  ขั้นเตรียมการ (Plan) 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผนดำเนินงาน(Plan) 
    1.1  ขออนุมัติโครงการ 

    1.2  แต่งตั้งคณะทำงาน 

    1.3  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน 

    1.4   ประชุมชี้แจง  

23 - 30  ก.ย. 62 
 
 
 
 

- งานหลักสูตร
สถานศึกษา และ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ 

2.  การดำเนินการตามแผน(Do) 
    2.1  ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร
ต่อต้านการทุจริต และสื่อการเรียนรู้ตามที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้จัดทำไว้ 
   2.2  ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

 
28 ต.ค. 62  

 
 
 

28 ต.ค. 62 –  
30 ก.ย. 63 

- 
 
 
 
 

2,500 

ครูผู้สอนทุกคน 
 
 
 
 
ครูผู้สอนทุกคน 

3.  ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
   3.1  ติดตามผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริต 
   3.2  นิเทศการสอน 

 
28 ต.ค. 62 –  
30 ก.ย. 63  

 
145 

หัวหน้าหลักสูตร
สถานศึกษา 
คณะกรรมการ
นิเทศการสอน 

4. ขั้นการแก้ไข/พัฒนา(Action) 
   4.1  ดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆตามที่พบ 
   4.2  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 
28 ต.ค. 62 –  
30 ก.ย. 63 

 
145 

หัวหน้าหลักสูตร
สถานศึกษา 
คณะกรรมการ
นิเทศการสอน 

 

 



 
 

5. งบประมาณในการดำเนินการ 

ลำดับที่ ประเภทเงิน จำนวนเงิน(บาท) 
1. อุดหนุนรายหัว 2,790 
2. สนับสนุนค่าใช้จ่าย(เรียนฟรี 15 ปี) - 
3. รายได้สถานศึกษา - 
4. อ่ืนๆ ............................................................... - 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 2,790 
 

6.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 

1) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ต้านทุจริต ผ่านการประเมินทุกกิจกรรม ร้อย

ละ 80  ขึ้นไป 

2) นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมองเห็น
ความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต  

 
- ทำกิจกรรมตามใบงาน 
 
 
- ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

 
- แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

ด้านคุณภาพ 

1)  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ    
    ต้านทุจริตเพิ่มข้ึน 
2)  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมองเห็น
ความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตเพิ่มขึ้น 

 
- นักเรียนทำกิจกรรมตาม 
     ใบงาน 

 
- ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

 
- แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมกา  
  ปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการต้านทุจริต 

 2. ผู้เรียนมองเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต 

 

 ลงชื่อ.............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                          (นางสาวลำยงค์   ทองตีบ) 

                            หัวหนา้งานหลักสูตรสถานศึกษา 

 



 
 

  ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                          (นางรุ่งระพี  สิทธิชัย) 

                          ตำแหนง่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 

 

 

 ลงชื่อ      ผู้อนุมัติโครงการ 

       (นายเจษฎา  ปาณะจำนงค์) 

                           ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 
 

 

 

 

 

 


