
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 
 

ประจำปีงบประมาณ  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 

 
 

 
 

 
 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (เชียงราย-พะเยา) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



คำนำ 
 
การกำกับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการเป็นกิจกรรมที่สำคัญ เพราะสามารถนำข้อมูลนั้นมา

วิเคราะห์ติดตาม กำกับการบริหารงบประมาณอย่างถูกต้องและเพียงพอ อีกทั้งยังเป็นข้อมูล สำหรับผู้บริหาร
เพ่ือให้สามารถตัดสินใจในการบริหารหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ในการนี ้ ฝ่ายแผนงาน จึงได้จัดทำรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปี
งบประมาณ 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญ กลไกของการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ประจำปีให้กับผู้ปฏิบัติงาน มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกรอบแนวความคิดเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดความ
เข้าใจในการติดตามและ ประเมินผลมากขึ้น และข้อมูลที่จะได้รับจากการติดตามและประเมิ นผลนี้ จะเกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารงานของ โรงเรียนได้อย่างดียิ่ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
หลักการและเหตุผล  

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 36 ได้จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้า
ระยะ 6 เดือน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการ โดยให้กลุ่ม/หน่วย/ ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถดำเนินการโครงการได้อย่างเป็นระบบและตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าระยะ 6 เดือนของโครงการ การดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2. เพ่ือทราบสภาพ ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานของโครงการ  
3. เพ่ือรายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ  

 
เป้าหมาย  

1. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562  
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ  
3. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ สิ้นปีงบประมาณ รายงาน เป็นรูปเล่ม 

เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี  
 
วิธีดำเนินการ  

1. ศึกษา วิเคราะห์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. จัดทำปฏิทินกำหนดการติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการ และรายงาน  
4. แจ้งทุกกลุ่ม/หน่วย ผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้รับผิดชอบโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแบบติดตามหรือแบบรายงานที่กำหนด  
 
ระยะเวลาดำเนินการ  

ติดตามรายงานผล 1 ปีงบประมาณ  
 
 
 



 
การรายงานผลการดำเนินงาน  

1. รายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบโครงการ
ทราบ  

2. จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนได้รับทราบ 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 
     งานนโยบายและแผนงาน  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 
ที ่ กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล 

1.  เสนอแผนติดตามความก้าวหน้าของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กรกฎาคม 2562 งานแผนงาน  

2.  ติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปี พ.ศ. 2562  

สิงหาคม 2562 ทุกกลุ่ม/หน่วยและ
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

3.  แจ้ง สรุปผลการดำเนินงาน ให้ทุกกลุ่ม/หน่วย ผู้ที่
เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบโครงการทราบ  

กันยายน  2562 ทุกกลุ่ม/หน่วยและ
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

4.  จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

กันยายน  2562 งานแผนงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การติดตามงบตามภารกิจ โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2562 

 

ที ่ โครงการ 
ภาคเรียนที่ 
2/2561 

ภาคเรียนที่ 
1/2562 

รวมงบประมาณ
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ

แล้ว 
ร้อยละ 

อำนวยการ   
อก.01 อาคารสถานที่ 76,000.00    74,000.00  150,000.00 150,000.00  100.00  

อก.02 บุคลากร 10,000.00     10,000.00  20,000.00 20,000.00  100.00  

อก.03 อนามัย  10,000.00    10,000.00 10,000.00  100.00  

อก.04 พัฒนาระบบเครือข่าย       60,000.00  60,000.00 60,000.00  100.00  

บริหารทั่วไป    

บท.01 พัฒนางานนโยบายและ
แผนงาน 

  10,000.00      10,000.00  20,000.00 20000 100.00  

บท.02 ชุมชนสัมพันธ์ (งบสมาคม) 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 

บท.03 ประชาสัมพันธ์   52,990.00       3,200.00  35,000.00 32,000.00 91.43  

บท.04 เพ่ิมจำนวนนักเรียน   20,000.00    20,000.00 0.00 0.00 

บท.05 โสต   80,000.00      20,000.00  100,000.00 99,920.00  99.92  
กิจการนักเรียน    

กน.01 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน       13,500.00  13,500.00 10,140.00  75.11  

กน.02 ขับเคลื่อนคุณธรรมใน
สถานศึกษา “หนึ่งห้องเรียน 
หนึ่งคุณธรรม” 

4,000.00       8,000.00  12,000.00 12,000.00  100.00  

วิชาการ   

วก.01 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 22,990.00       7,500.00  30,490.00 30,413.00  99.75  

วก.02 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 

   6,000.00      10,000.00  16,000.00 16,000.00  100.00  

วก.03 พัฒนาวิชาการ 16,750.00 3,000.00 19,750.00 19,750.00  100.00  

วก.04 พัฒนางานแนะแนว 20,000.00  20,000.00 20,000.00  100.00  



ที ่ โครงการ 
ภาคเรียนที่ 
2/2561 

ภาคเรียนที่ 
1/2562 

รวมงบประมาณ
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ

แล้ว 
ร้อยละ 

วก.05 แข่งทักษะวิชาการ 70,000.00  70,000.00 66,100.00  94.43  

วก.06 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ห้องเรียน 

18,000.00 10,000.00 28,000.00 27,950.00  99.82  

วก.07 พัฒนาผู้เรียน 130,000.00 40,000.00 170,000.00 143,695.00  84.53  

วก.08 ห้องสมุด 16,580.00 23,420.00 40,000.00 40,000.00  100.00  

วก.09 ประกันคุณภาพการศึกษา 5,015.00 3,000.00 8,015.00 -    -    

วก.10 โครงการศิลปวัฒนธรรมและ      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

25,000.00 15,000.00 40,000.00 32,538.00  81.35  

วก.11 โครงการปรับพ้ืนฐานนักเรียน 
ม.1 และ ม.4                         
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

วก.12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

20,000.00 30,000.00 40,000.00 40,000.00  100.00  

วก.13 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

4,000.00 9,000.00 13,000.00 13,000.00  100.00  

วก.14 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

6,500.00 3,500.00 10,000.00 10,000.00                      
100.00  

วก.15 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 

12,000.00 3,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00  

วก.16 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

7,500.00 24,000.00 31,500.00 31,500.00 100.00  

วก.17 พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 19,000.00 19,000.00 19,000.00 100.00  



ที ่ โครงการ 
ภาคเรียนที่ 
2/2561 

ภาคเรียนที่ 
1/2562 

รวมงบประมาณ
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ

แล้ว 
ร้อยละ 

วก.18 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

35,620.00 36,125.00 71,745.00 71,745.00 100.00  

วก.19 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา 

22,200.00 30,000.00 52,200.00 52,200.00 100.00  

วก.20 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
ศิลปะ 

40,000.00 20,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00  

รวม 741,145 485,245.00 1,195,200.00 1,122,951.00  93.96  

 



ชื่อโครงการ :  พัฒนาอาคารสถานที ่
แผนงาน :  อ ำนวยกำร 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ : 
 ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ :  

มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ข้อท่ี 2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  

ยุทธศำสตร์ท่ี 3  โรงเรียนมีบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ :  นำยสุริยัน จันดำ    
ลักษณะโครงการ : โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 

1. วัตถุประสงค์ 
เพื่อจัดสร้ำง ปรับปรุง พัฒนำ อำคำรสถำนท่ี และส่ิงแวดล้อมให้ทันสมัยและเอื้อต่อกำรเรียนรู้

ของผู้เรียน 
2. เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. จัดหำวัสดุอุปกรณ์ดูแลควำมสะอำดของอำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อมให้

เพียงพอร้อยละ 100 
2. ต่อเติมตำข่ำยรั้วควำมยำว 100 เมตร สูง 1.5 เมตร 
3. ซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีตภำยในโรงเรียน ร้อยละ 100 
4. ทำสีขอบถนนคอนกรีตภำยในโรงเรียนทุกเส้น  
5. ทำสีอำคำรเรียนทุกหลัง 

 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  อำคำรเรียนและสภำพแวดล้อมท่ัวไปสะอำด สวยงำม ปลอดภัย เสริมสร้ำง
บรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
 
 
 
 
 
 



3. กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ภำคเรียนท่ี 2  ปีกำรศึกษำ 2561 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  จัดหำวัสดุอุปกรณ์ดูแลควำมสะอำด 

 

ต.ค. 2561 4,000 นำยสุริยัน  

จันดำ 

2.  ต่อเติมตำข่ำยรั้วควำมยำว 100 เมตร สูง 

1.5 เมตร 

 

พ.ย. 2561 50,000 นำยสุริยัน  

จันดำ 

3.  ซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีต 

 

ธ.ค.61- 

ม.ค. 62 

12,000 นำยศักดำ 

ยำรังษี 

4.  ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงอำหำร ต.ค. 2561 10,000 นำยไชยรัตน ์

พรหมเสน 

รวม 76,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. กิจกรรมจัดหำวัสดุอุปกรณ์ดูแลควำมสะอำด 
ขั้นตอน วิธีกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ สถำนท่ี

ด ำเนินกำร/

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมกำร 1. ส ำรวจควำมต้องกำร 

2. วำงแผนจัดท ำรำยละเอียดกิจกรรม 

โครงกำร 

3. เสนอขออนุมัติ 

ก.ย.

2561 

โรงเรียนแม่

เจดีย์วิทยำคม/

นำยสุริยัน  

จันดำ 

2. ข้ันด ำเนินกำร ด ำเนินกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ตำมควำม

ต้องกำร 

ต.ค. 

2561 

โรงเรียนแม่

เจดีย์วิทยำคม/

นำยสุริยัน  

จันดำ 

3. ข้ันประเมิน

และสรุปกำร

ด ำเนินโครงกำร 

1. ส ำรวจวัสดุอุปกรณ์ หลังจำกกำรใช้งำน

เพื่อจัดท ำเป็นข้อมูลใช้ในกำรวำงแผน

จัดซื้อเพิ่มเติมในภำคเรียนต่อไป 

2. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนต่องำน

แผนงำนเพื่อรำยงำนต่อฝ่ำยบริหำร

โรงเรียนตำมล ำดับ 

มี.ค. 

2562 

โรงเรียนแม่

เจดีย์วิทยำคม/

นำยสุริยัน  

จันดำ 

 
 
 
 
 
 
 



2. กิจกรรมต่อเติมตำข่ำยรั้วควำมยำว 100 เมตร สูง 1.5 เมตร 

ขั้นตอน วิธีกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ สถำนท่ี

ด ำเนินกำร/

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมกำร 1. ส ำรวจรำคำกำรจัดท ำ 

2. วำงแผนจัดท ำรำยละเอียดกิจกรรม 

โครงกำร 

3. เสนอขออนุมัติ 

ก.ย.

2561 

โรงเรียนแม่

เจดีย์วิทยำคม/

นำยสุริยัน  

จันดำ 

2. ข้ันด ำเนินกำร ด ำเนินกำรจัดท ำตำมรูปแบบรำยกำรท่ี

ก ำหนดไว้ 

พ.ย. 

2561 

โรงเรียนแม่

เจดีย์วิทยำคม/

นำยสุริยัน  

จันดำ 

3. ข้ันประเมิน

และสรุปกำร

ด ำเนินโครงกำร 

1. ตรวจสอบกำรจัดท ำให้เป็นไปตำม

รูปแบบรำยกำรท่ีก ำหนด 

2. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนต่องำน

แผนงำนเพื่อรำยงำนต่อฝ่ำยบริหำร

โรงเรียนตำมล ำดับ 

มี.ค. 

2562 

โรงเรียนแม่

เจดีย์วิทยำคม/

นำยสุริยัน  

จันดำ 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. กิจกรรมซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีต 

ขั้นตอน วิธีกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ สถำนท่ี

ด ำเนินกำร/

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมกำร 1. ส ำรวจพื้นท่ี ถนนคอนกรีตภำยใน

โรงเรียน 

2. วำงแผนจัดท ำรำยละเอียดกิจกรรม 

โครงกำร 

3. เสนอขออนุมัติ 

ก.ย.

2561 

โรงเรียนแม่

เจดีย์วิทยำคม/

นำยศักดำ 

ยำรังษี 

2. ข้ันด ำเนินกำร ด ำเนินกำรจัดท ำตำมรูปแบบรำยกำรท่ี

ก ำหนดไว้ 

ธ.ค. 

2561- 

ม.ค. 

2562 

โรงเรียนแม่

เจดีย์วิทยำคม/

นำยศักดำ 

ยำรังษี 

3. ข้ันประเมิน

และสรุปกำร

ด ำเนินโครงกำร 

1. ตรวจสอบกำรจัดท ำให้เป็นไปตำม

รูปแบบรำยกำรท่ีก ำหนด 

2. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนต่องำน

แผนงำนเพื่อรำยงำนต่อฝ่ำยบริหำร

โรงเรียนตำมล ำดับ 

มี.ค. 

2562 

โรงเรียนแม่

เจดีย์วิทยำคม/

นำยศักดำ 

ยำรังษี 

 
 
 
 
 
 



4. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงอำหำร 

ขั้นตอน วิธีกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ สถำนท่ี

ด ำเนินกำร/

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมกำร 1. ส ำรวจพื้นท่ี ถนนคอนกรีตภำยใน

โรงเรียน 

2. วำงแผนจัดท ำรำยละเอียดกิจกรรม 

โครงกำร 

3. เสนอขออนุมัติ 

ก.ย.

2561 

โรงเรียนแม่

เจดีย์วิทยำคม/

นำยไชยรัตน ์

พรหมเสน 

2. ข้ันด ำเนินกำร ด ำเนินกำรจัดท ำตำมรูปแบบรำยกำรท่ี

ก ำหนดไว้ 

ต.ค.

2561 

โรงเรียนแม่

เจดีย์วิทยำคม/

นำยไชยรัตน ์

พรหมเสน 

3. ข้ันประเมิน

และสรุปกำร

ด ำเนินโครงกำร 

1. ตรวจสอบกำรจัดท ำให้เป็นไปตำม

รูปแบบรำยกำรท่ีก ำหนด 

2. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนต่องำน

แผนงำนเพื่อรำยงำนต่อฝ่ำยบริหำร

โรงเรียนตำมล ำดับ 

มี.ค. 

2562 

โรงเรียนแม่

เจดีย์วิทยำคม/

นำยไชยรัตน ์

พรหมเสน 

 
 
 
 
 
 
 



ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2562 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  จัดหำวัสดุอุปกรณ์ดูแลควำมสะอำด 

 

พ.ค. 2562 4,000 นำยสุริยัน  

จันดำ 

 

2.  ทำสีขอบถนนภำยในโรงเรียน พ.ค.2562 10,000 นำยไชยรัตน์  

พรหมเสน 

 

3.  ทำสีอำคำรเรียน  พ.ค. 2562- 

มิ.ย. 2562 

60,000 นำยสุริยัน 

จันดำ 

รวม 74,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. กิจกรรมจัดหำวัสดุอุปกรณ์ดูแลควำมสะอำด 

ขั้นตอน วิธีกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ สถำนท่ี

ด ำเนินกำร/

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมกำร 1. ส ำรวจควำมต้องกำร 

2. วำงแผนจัดท ำรำยละเอียดกิจกรรม 

โครงกำร 

3. เสนอขออนุมัติ 

พ.ค. 62 นำยสุริยัน 

จันดำ 

2. ข้ันด ำเนินกำร ด ำเนินกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ตำมควำมต้องกำร พ.ค. 62 นำยสุริยัน 

จันดำ 

3. ขั้นประเมิน

และสรุปกำร

ด ำเนินโครงกำร 

1. ส ำรวจวัสดุอุปกรณ์ หลังจำกกำรใช้งำนเพื่อ

จัดท ำเป็นข้อมูลใช้ในกำรวำงแผนจัดซื้อเพิ่มเติม

ในภำคเรียนต่อไป 

2. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนต่องำน

แผนงำนเพื่อรำยงำนต่อฝ่ำยบริหำรโรงเรียน

ตำมล ำดับ 

ก.ย. 62 นำยสุริยัน 

จันดำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. กิจกรรมทำสีขอบถนนภำยในโรงเรียน 

ขั้นตอน วิธีกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ สถำนท่ี

ด ำเนินกำร/

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมกำร 1. ส ำรวจรำคำกำรจัดท ำ 

2. วำงแผนจัดท ำรำยละเอียดกิจกรรม 

โครงกำร 

3. เสนอขออนุมัติ 

ก.ย.2561 นำยไชยรัตน ์

พรหมเสน 

2. ข้ันด ำเนินกำร ด ำเนินกำรจัดท ำตำมรูปแบบรำยกำรท่ีก ำหนดไว้ พ.ค.2562 นำยไชยรัตน ์

พรหมเสน 

3. ข้ันประเมิน

และสรุปกำร

ด ำเนินโครงกำร 

1. ตรวจสอบกำรจัดท ำให้เป็นไปตำมรูปแบบ

รำยกำรท่ีก ำหนด 

2. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนต่องำนแผนงำน

เพื่อรำยงำนต่อฝ่ำยบริหำรโรงเรียนตำมล ำดับ 

มิ.ย.2562 นำยไชยรัตน ์

พรหมเสน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. กิจกรรมทำสีอำคำรเรียน 

ขั้นตอน วิธีกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ สถำนท่ี

ด ำเนินกำร/

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมกำร 1. ส ำรวจรำคำกำรจัดท ำ 

2. วำงแผนจัดท ำรำยละเอียดกิจกรรม 

โครงกำร 

3. เสนอขออนุมัติ 

ก.ย.2561 นำยสุริยัน  

จันดำ 

 

2. ขั้นด ำเนินกำร ด ำเนินกำรจัดท ำตำมรูปแบบรำยกำรท่ีก ำหนด

ไว ้

พ.ค.2562 นำยสุริยัน  

จันดำ 

 

3. ข้ันประเมิน

และสรุปกำร

ด ำเนินโครงกำร 

1. ตรวจสอบกำรจัดท ำให้เป็นไปตำมรูปแบบ

รำยกำรท่ีก ำหนด 

2. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนต่องำน

แผนงำนเพื่อรำยงำนต่อฝ่ำยบริหำรโรงเรียน

ตำมล ำดับ 

มิ.ย.2562 นำยสุริยัน  

จันดำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. งบประมาณ 150,000  บาท 

กิจกรรม 

งบประมำณ 

รวม 
หมำย

เหตุ 
ค่ำตอบแทน/

ใช้สอย/

ค่ำจ้ำง 

ค่ำวัสดุ 

ค่ำ

ครุภัณฑ์ 

ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้ำง 

จัดหำวัสดุอุปกรณ์ดูแล

ควำมสะอำด 

 4,000   4,000  

ต่อเติมตำข่ำยรั้วควำมยำว 

100 เมตร สูง 1.5 เมตร 

 50,000   50,000  

ซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีต  12,000   12,000  

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงอำหำร  10,000   10,000  

จัดหำวัสดุอุปกรณ์ดูแล

ควำมสะอำด 

 4,000   4,000  

ทำสีขอบถนนภำยใน

โรงเรียน 

 10,000   10,000  

ทำสีอำคำรเรียน   60,000   60,000  

รวม 150,000  

 
 

5. วิธีการติดตาม / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินควำมพึงพอใจ 

 

 



6. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงำน / โครงงำน/ กิจกรรม 

สภำพควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

เพื่อจัดสร้ำง ปรับปรุง พัฒนำ อำคำรสถำนท่ี 
และส่ิงแวดล้อมให้ทันสมัยและเอื้อต่อกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน 

√ 

 

 

 

 

 1. อำคำรเรียน อำคำรประกอบและ
บริเวณท่ัวไปมีควำมสะอำด ร่มรื่น 
สวยงำม 
2. บุคลำกร นักเรียนและผู้รับบริกำรมี
ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำร
อำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อมของ
โรงเรียน 
 

 



ชื่อโครงการ :  พัฒนาคุณภาพบุคลากรของโรงเรียน 
แผนงาน :  อ ำนวยกำร 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ : 
 ยุทธศำสตร์ท่ี 2  กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนกำรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ   
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ :  

มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  
 ยุทธศำสตร์ท่ี 3  โรงเรียนมีบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้ครูได้มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนำนวัตกรรมในกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5  ส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครูและผู้เรียนน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำ

ใช้ในกำร  ด ำรงชีวิต 

          กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมให้มีกำรบูรณำกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบ :  นำงสำวพรพิมล  สมอ 
ลักษณะโครงการ : โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 

1. วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนำบุคลำกรของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยำคมให้มีควำมรู้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

2. เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. จ ำนวนครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยำคม ร้อยละ 80 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และ
ส่ือกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

2. จ ำนวนครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยำคม ร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและประเมินผล 
3. จ ำนวนครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยำคม ร้อยละ 80 มีรำยงำนกำรวิจัย 1 เรื่อง 
4. จ ำนวนครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยำคม ร้อยละ 80 ปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 



 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และส่ือกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
2. ครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผล 
3. ครูมีรำยงำนกำรวิจัย 1 เรื่อง 
4. ครูปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

3. กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรตำม

มำตรฐำนวิชำชีพครู กำรจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ส่ือกำรเรียนรู้ 
และวิจัยในช้ันเรียน 

ภำคเรียนท่ี 2/61 
 
 
 

10,000 
 
 
 

งำนบุคลำกร 
นำงสำวพรพิมล  สมอ 
 
 

 
กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรตำม

มำตรฐำนวิชำชีพครู กำรจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ส่ือกำรเรียนรู้ 
และวิจัยในช้ันเรียน  

ภำคเรียนท่ี 1/62 
 
 
 

10,000 
 
 
 

งำนบุคลำกร 
นำงสำวพรพิมล  สมอ 
 

 
กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพครู การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และวิจัยในชั้นเรียน 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมกำร - ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

ต.ค. 2561 
 

- โรงเรียนแม่
เจดีย์วิทยำคม 
- งำนบุคลำกร 

2. ข้ันด ำเนินกำร - ติดต่อประสำนงำนกับวิทยำกร 
- ส ำรวจจ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม 
- จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรอบรม 

พ.ย. 2561 – 
ม.ค. 2562 

- งำนบุคลำกร 



ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

 - ด ำเนินกำรอบรม   

3. ข้ันประเมิน
และสรุปกำร
ด ำเนินโครงกำร 

- สรุปและประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ก.พ. 62 - งำนบุคลำกร 

 
 
กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพครู การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และวิจัยในชั้นเรียน 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมกำร - ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

พ.ค. 2562 
 

- โรงเรียนแม่
เจดีย์วิทยำคม 
- งำนบุคลำกร 

2. ข้ันด ำเนินกำร - ติดต่อประสำนงำนกับวิทยำกร 
- ส ำรวจจ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม 
- จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรอบรม 
- ด ำเนินกำรอบรม 

มิ.ย. 2562 – 
ส.ค. 2562 

- งำนบุคลำกร 

3. ข้ันประเมิน
และสรุปกำร
ด ำเนินโครงกำร 

- สรุปและประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ก.ย. 62 - งำนบุคลำกร 

 
 
 
 
 
 
 



4. งบประมาณ  20,000  บาท 
กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

รายการ 

งบประมาณ 

รวม หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน/

ใช้สอย/
ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ
สิ่งก่อ 
สร้าง 

1. กิจกรรมกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
คร ูกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ ส่ือกำรเรียนรู้ และวิจัยใน
ช้ันเรียน  

10,000 - - - 10,000  

 
กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

รายการ 

งบประมาณ 

รวม หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน/

ใช้สอย/
ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ
สิ่งก่อ 
สร้าง 

1. กิจกรรมกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
คร ูกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ ส่ือกำรเรียนรู้ และวิจัยใน
ช้ันเรียน  

10,000 - - - 10,000  

 
5. วิธีการติดตาม / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินควำมพึงพอใจ 

 

 

 

 



6. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงำน / โครงงำน/ กิจกรรม 

สภำพควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

เพื่อพัฒนำบุคลำกรของโรงเรียนแม่เจดีย์
วิทยำคมให้มีควำมรู้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

 

√ 

 

 1. บุคลำกรโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยำคม 
ได้รับกำรพัฒนำ 
2. บุคลำกรโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยำคมมี

มำตรฐำนตำมวิชำชีพ ได้รับกำรส่งเสริม
ด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำน มีผลงำนทำงด้ำนวิชำกำร 
 

 



ชื่อโครงการ :  ส่งเสริมสุขภาพ (อนามัยโรงเรียน) 
แผนงาน :  อ ำนวยกำร 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ : 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๓  กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ :  
มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน  
 ยุทธศำสตร์ท่ี 1  ผู้เรียนมีคุณภำพเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 

กลยทุธ์ที่ 6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตท่ีดี   
ผู้รับผิดชอบ :  นำงมนรัก นวะบุศย์ 
ลักษณะโครงการ : โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 

1. วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภำวะท่ีดีตำมหลักสุขบัญญัติ 10 ประกำร 
2.เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักกำรป้องกันและหลีกเล่ียงตนเองจำกสภำวะท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดโรค 

และปัญหำทำงเพศ 
3.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดจิตสำธำรณะด้ำนงำนพยำบำล 
4.เพื่อให้ห้องพยำบำล มีเวชภัณฑ์ยำพอเพียง มีควำมสะอำด สะดวก ปลอดภัย ต่อกำร 

ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น 
2. เป้าหมาย 

1 เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพอนำมัยตำมหลักสุขบัญญัติ 10 ประกำรร้อยละ 90  
2. ห้องพยำบำลและผู้รับผิดชอบงำนอนำมัยโรงเรยีนสำมำรถให้กำรปฐมพยำบำล

เบ้ืองต้นก่อนส่งโรงพยำบำล ร้อยละ 90 
 3. ผู้เรียนรู้จักกำรป้องกันและหลีกเล่ียงตนเองจำกสภำวะเส่ียงต่อกำรเกิดโรคและปัญหำทำง
เพศ ร้อยละ 90 
2 เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยใบกำรดูแลสุขภำพอนำมัยตำมหลักสุขบัญญัติ 10 ประกำร 
2. ห้องพยำบำลและผู้รับผิดขอบงำนอนำมัยโรงเรียนสำมำรถให้กำรปฐมพยำบำล



เบ้ืองต้นก่อนส่ง โรงพยำบำล 
3. ผู้เรียนรู้จักกำรป้องกันและหลีกเล่ียงตนเองจำกสภำวะเส่ียงต่อกำรเกิดโรคและ 

ปัญหำทำงเพศ 
 

3. กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ชื่อกิจกรรม  
 
 
 
 
 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดขอบ 

๑. จัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ยำ พ.ย.61  อนำมัย ร.ร. 

๒. ช่ังน ้ำหนักวัดส่วนสูงเทียบเกณฑ์มำตรฐำน  พ.ย. 61 - นักเรียนชุมนุม 
พยำบำล ๓. ตรวจประสิทธิภำพกำรแปรงฟันนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษำปีท่ี1 
15 - 20 ก.ค. 62  อนำมัย ร.ร. 

๔. ตรวจสุขภำพท่ัวไปและคัดกรองโรคธำลัสซี
เมียนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 

มิ.ย.-ส.ค.62  อนำมัย ร.ร. 

     5. จัดอบรมด้ำนสุขอนำมัยจำกหน่วยงำนอื่น ๆ 
๕.  

 - อนำมัย ร.ร. 

 
กิจกรรม จัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ยำ 

ชื่อกิจกรรม จัดซ้ือวัสดุและเวชภัณฑ์ยา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดขอบ 
1. ส ำรวจเวชภัณฑ์ยำท่ีเหลือจำกเทอมทีผ่ำนมำ ต.ค.61 - อนำมัย ร.ร. 
2. ด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ยำ พ.ย.61 10,000 อนำมัย ร.ร. 
3. สรุปสถิติกำรใช้ยำประจ ำเดือน ทุกๆ ส้ินเดือน -  น.ร. ชุมนุม 
4. สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม ก.ย. 62 - อนำมัย ร.ร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม ช่ังน ้ำหนักวัดส่วนสูงเทียบเกณฑ์มำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุขและตรวจ
สุขภำพ ได้ด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซ่ือกิจกรรมชั่งน ้าหนักวัดส่วนสูง ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดขอบ 

1. วำงแผนร่วมกับงำนครูท่ีปรึกษำและกลุ่ม 
สำระสุขพละ 

1) พ.ย. 61 
2) มิ.ย. 62 

- อนำมัย ร.ร. 

2. ช่ังน้ ำหนัก - วัดส่วนสูง นักเรียนท้ังหมด 
เทียบเกณฑ์มำตรฐำน 

1) พ.ย. 61 - นักเรียนชุมนุม 
พยำบำล 

3. ผู้เรียนทีมีภำวะโภชนำกำรต่ ำ (ผอม,เต้ีย ) 
และโภชนำกำรเกิน (อ้วน) แจ้งผลให้ครูท่ี 
ปรึกษำรับทรำบ จัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำน 
โภชนำกำร 

1) พ.ย. 61 
2) ก.ค. 61 

 อนำมัย ร.ร. 

4. ให้น.ร. ตรวจสุขภำพด้วยตนเองตำมเกณฑ์ ใน
สมุดบันทึกสุขภำพ เทอมละ 1 ครั้ง โดยครู ท่ี
ปรึกษำหรือครูสุขศึกษำ 

1) พ.ย. 61 
2) มิ.ย. 62 

 ครู ท่ีปรึกษำหรือครู  
สุขศึกษำ 

5. น ำสมุดบันทึกสุขภำพรวบรวมไว้ที่งำน 
อนำมัยโรงเรียน 

 - อนำมัย ร.ร. 

6. ส่งผลสรุปภำวะโภชนำกำรให้ผู้บริหำรและ 
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

ก.ย. 62 - อนำมัย ร.ร. 



กิจกรรมตรวจประสิทธิภำพกำรแปรงฟันนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี1 (ฟันสะอำด เหงือก แข็งแรง) 
 

ขื่อกิจกรรม ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประสำนงำนก ำหนดวันเวลำจัดกิจกรรม 
ร่วมกับทันตสำธำรณสุข โรงพยำบำลเวียงป่ำ 
เป๋ำ 

มิ.ย. 61  อนำมัย ร.ร. 

2. แจ้งคณะครูทีปรึกษำและ นัดหมำยน.ร. ช้ัน 
ม.1ก่อนวันจัดกิจกรรม(เตรียมแปรงสีฟันมำ) 

ก.ค. 61 — อนำมัย ร.ร. 

3. ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำทีห้องโสตเพื่อขอใช้ 
สถำนท่ีและอุปกรณ์เครื่องเสียง 

ก.ค. 61 — อนำมัย ร.ร. 

4. น.ร. เข้ำรับกำรอบรมวิธีกำรแปรงฟัน เค้ียว 
เม็ดสีย้อมสีฟันเพื่อตรวจดูกำรติดสิของฟัน (ฟัน
ซี่ใดติดสีแดงแสดงว่ำฟันซี่นั้นแปรงไม่ สะอำด) 

  อนำมัย ร.ร. 

5. สรุปผลกำรติดสิของฟันและโรคในช่องปำก  - อนำมัย ร.ร. 

 
กิจกรรมตรวจสุขภำพท่ัวไปและคัดกรองโรคธำลัสซีเมียนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 

ขื่อกิจกรรม ตรวจสุขภาพทั่วไป ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข 
ก ำหนดวันตรวจ 

พ.ค. 62 - อนำมัย ร.ร. 

2. แจ้งครูท่ีปรึกษำและนักเรียนก่อนวนัตรวจ  -  
3. ท ำกำรตรวจสุขภำพท่ัวไป เข่น หิด , เหำ, 
กลำกเกล้ือน , ปำกนกกระจอก , คอพอก, 
และธำลัสซีเมีย 

มิ.ย.-ส.ค. 62  อนำมัย ร.ร. 

4. เมื่อพบ น.ร. ทีป่วย แจ้งครูท่ีปรึกษำ , 
ผู้ปกครอง ตำมล ำดับ 

 - อนำมัย ร.ร. 

5. สรุปผลกิจกรรม ก.ย. 62 - อนำมัย ร.ร. 

 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรม จัดอบรมด้ำนสุขอนำมัยจำกหน่วยงำนอื่น ๆ 

 
4. งบประมาณ 10,000  บาท 

กิจกรรม 

งบประมำณ 

รวม 
หมำย
เหตุ 

ค่ำตอบแทน/
ใช้สอย/
ค่ำจ้ำง 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้ำง 

ด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุและ
เวชภัณฑ์ยำ 

 10000   10000  

 
5. วิธีการติดตาม / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินควำมพึงพอใจ 

 

 

 

 

ชื่อกิจกรรมจัดอบรมด้านสุขอนามัยจากหน่วย
งายอื่นๆ 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประสำนงำนกับหน่วยงำนทีเกี่ยวข้องด้ำน
ส่งเสริมสุขภำพ เช่น - โรงพยำบำลเวียงป่ำเป้ำ 

- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพแม่เจดีย์  
- เทศบำลแม่เจดีย์  
- อบต. แม่เจดีย์ 

ก ำหนดหัวข้อกำรจัดอบรม , กลุ่มเป้ำหมำย , 
วันเวลำในกำร จัด 

ต.ค. 62  อนำมัย ร.ร. 

2. ขออนุญำตเวลำในกำรจัดกับฝ่ำยบริหำร  -  
3. จัดกำรอบรมตำมวับเวลำทีก ำหนด  - อนำมัย ร.ร. 
4. สรุปผลกิจกรรม   อนำมัย ร.ร. 



6. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงำน / โครงงำน/ กิจกรรม 

สภำพควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภำวะท่ีดีตำมหลักสุข
บัญญัติ 10 ประกำร 

2.เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักกำรป้องกัน
และหลีกเล่ียงตนเองจำกสภำวะท่ี
เส่ียงต่อกำรเกิดโรค และปัญหำทำง
เพศ 

3.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดจิตสำธำรณะด้ำนงำน
พยำบำล 

4.เพื่อให้ห้องพยำบำล มีเวชภัณฑ์
ยำพอเพียง มีควำมสะอำด สะดวก 
ปลอดภัย ต่อกำร ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 1. นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียนแม่
เจดีย์วิทยำคม มีสุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตดี รู้จักดูแลตนเองตำม หลัก
สุขบัญญัติ 10 ประกำร 
2. ผู้เรียนรู้จักกำรป้องกัน
และหลีกเล่ียงตนเองจำก
สภำวะท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดโรค 
และปัญหำทำงเพศ 
3. ผู้เรียนเกิดจิตสำธำรณะด้ำนงำน
พยำบำล 
4. ห้องพยำบำล มีเวชภัณฑ์ยำ
พอเพียง มีควำมสะอำด 
สะดวก ปลอดภัย ต่อกำร 
ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น 
ทำงศิลปะเป็นคนดี  มีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก 

 



ชื่อโครงการ :  พัฒนาระบบเครือข่ายและห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน 
แผนงาน :  อ ำนวยกำร 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ : 
 ยุทธศำสตร์ท่ี 1  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ  

ยุทธศำสตร์ท่ี 3   กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ :  
มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน : 
ยุทธศำสตร์ท่ี 1  ผู้เรียนมีคุณภำพเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ และผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
ผู้รับผิดชอบ :  นำงอรุณรัตน์ แก่นจันทร ์
ลักษณะโครงการ : โครงกำรต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 

1. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนำระบบเครือข่ำยให้นักเรียน ครู และบุคลำกรได้ใช้ประโยชน์จำกคอมพิวเตอร์

และอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
2. เพื่อพัฒนำสภำพห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ให้มีควำมพร้อมในกำรใช้งำนอยู่เสมอ 

2. เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ และห้อง ICT 
2. ปรับปรุงสภำพห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ให้มีควำมพร้อมในกำรใช้งำนอยู่เสมอ 

 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ใช้ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตอย่ำง

ท่ัวถึง และมีคุณภำพ 
2. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนมีควำมพึงพอใจในกำรใช้งำน

ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ท่ีพร้อมใช้งำน 
 
 
 
 



3. กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2562 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. - ปรับปรุงพัฒนำระบบเครือข่ำยใน

โรงเรียน 
- ปรับปรุงสภำพห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ 

พ.ค. 62 – ก.ย. 62 
 

60,000 อรุณรัตน์  
และคณะ 

 
กิจกรรม ปรับปรุงพัฒนำระบบเครือข่ำยในโรงเรียน 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมกำร 1. ส ำรวจควำมต้องกำร 
2. วำงแผนจัดท ำรำยละเอียดกิจกรรม 
โครงกำร 
3. เสนอขออนุมัติ 

พ ฤ ษ ภ ำ ค ม 
2562 

อรุณรัตน์  
และคณะ 

2. ข้ันด ำเนินกำร ด ำเนินกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ตำมควำมต้องกำร มิถุนำยน 2562 อรุณรัตน์  
และคณะ 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปกำรเนิน
โครงกำร 

1. ส ำรวจวัสดุอุปกรณ์ หลังจำกกำรใช้งำนเพื่อ
จัดท ำ เป็นข้อมูลใ ช้ในกำรวำงแผนจัดซื้ อ
เพิ่มเติมในภำคเรียนต่อไป 
2. รำยงำนสรุปผลกำรด ำ เนินงำนต่องำน
แผนงำนเพื่อรำยงำนต่อฝ่ำยบริหำรโรงเรียน
ตำมล ำดับ 

กันยำยน 2562 อรุณรัตน์  
และคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. งบประมาณ  
เงินอุดหนุน 60,000 บำท 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน/
ใช้สอย/ค่าจ้าง ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณ

ฑ์ 

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

- ปรับปรุงพัฒนำระบบ
เครือข่ำยในโรงเรียน 
- ปรับปรุงสภำพ
ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ 

 60,000   60,000  

 
5. วิธีการติดตาม / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินควำมพึงพอใจ 

6. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงำน / โครงงำน/ กิจกรรม 

สภำพควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

1. เพื่อพัฒนำระบบเครือข่ำยให้นักเรียน ครู 
และบุคลำกรได้ใช้ประโยชน์จำกคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 

2. เพื่อพัฒนำสภำพห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ให้มีควำมพร้อมในกำรใช้งำนอยู่
เสมอ 

√ 
 

 

√ 

 

 1. พัฒนำระบบเครือข่ำยให้นักเรียน 
ครู และบุคลำกรได้ใช้ประโยชน์จำก
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้อย่ำง
เต็มประสิทธิภำพ 

2.  ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ท่ีมี
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 



ชื่อโครงการ :  พัฒนางานนโยบายและแผนงาน 
แผนงาน :  บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ : 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ :  

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

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน : 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 1  จดัโครงสรา้งการบริหารที่มีประสิทธภิาพสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรยีน 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีส่วนรว่มในการบรหิารจัดการดว้ยระบบคุณภาพตาม
หลักธรรมาภบิาล 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือจัดการทรัพยากรของโรงเรียน
ให้เกิดประโยชน์สงูสุด 

ผู้รับผิดชอบ :  นายกฤษฏพงษ์   นิตยารส 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 
1. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีและ โครงการประจำปีงบประมาณอย่างมี
คุณภาพ 
2.  จัดระบบข้อมูล สารสนเทศงานนโยบายและแผนงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ตอบสนอง
กลยุทธ์ของโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ 

2. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

 คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมและมีความเข้าใจในการดำเนินการ
จัดทำงานแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 

 
3.2 ด้านคุณภาพ 
   งานนโยบายและแผนงานมีการพัฒนาการจัดทำแผนงาน แผนปฏิบัต ิการประจำปี   
โครงการ อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ตอบสนองกลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ศักยภาพ 

 



4. กิจกรรมและกิจกรรมการดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 จ ัดซ ื ้อกระดานไวท ์บอร ์ดและต ู ้ ใส่

เอกสารพร้อมทั้งวัสดุการจัดทำรูปเล่ม
แผนกลยุทธ์ 

ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 
2561 

10,000 คณะทำงาน
นโยบายและ
แผนงาน 

 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 นำเสนอรายงานโครงการและจัดทำ

เอกสารงานแผนงาน 
สิงหาคม – 
กันยายน 2562 

10,000 คณะทำงาน
นโยบายและ
แผนงาน 

 
5. งบประมาณ     20,000 บาท  (งบอุดหนุน) 

 
4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

1.  เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีและ โครงการประจำปีงบประมาณ
อย่างมีคุณภาพ 
2.  จัดระบบข้อมูล สารสนเทศงานนโยบาย
และแผนงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 
ตอบสนองกลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีศักยภาพ 

 

√ 
 

√ 

 1. โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
งานประจำปีและ โครงการประจำปี
งบประมาณอย่างมีคุณภาพ 
2. โรงเร ี ยนมี การจ ั ด ร ะ บ บ ข ้ อ มู ล 
สารสนเทศงานนโยบายและแผนงาน
อย ่ า ง เ ป ็ น ร ะบ บ แ ล ะม ี ค ุ ณ ภ า พ 
ตอบสนองกลยุทธ์ของโรงเร ียนเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ 

 
 



ชื่อโครงการ  :   กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์(งบประมาณสมาคม) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่    

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน / กลยุทธ์ระดับแผนงาน  
สนองยุทธศาสตร์ที ่6 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 1 ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 2 ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  นายกฤษฏพงษ์   นิตยารส 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อสร้างความเข้าใจให้ชุมชน เห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.  เพื่อให้ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 

2. เป้าหมาย 
2.1 ด้านปริมาณ 
2.1.1.  บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง ร้อยละ  100 มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2.1.2.  ครูนักเรียน ร้อยละ  100 เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
 
2.2 ด้านคุณภาพ 
2.2.1.  บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมจัดการศึกษาตามศักยภาพ 
2.2.2.  ครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเต็มตามศักยภาพ 

 
3. กิจกรรมและกิจกรรมการดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ต.ค. 2561 - ครูกฤษฏพงษ์ 
นิตยารสและ 

คณะครูในแต่ละ
กิจกรรม 

2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ต.ค. 2561 - 
3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน ต.ค. 2561 - 

4 
ประชุมคณะกรรมการ สมาคมและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พ.ย.256 3,000 

5 จัดประชุมผู้ปกครอง พ.ย. 2561 4,800 



 
งบประมาณ ( เงินสมาคม) 17,800บาท 
 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562 
 

 งบประมาณ ( เงินสมาคม) 12,800บาท   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562 
 
. งบประมาณ ( เงินสมาคม) 30,600 บาท 

 
4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

 1.  เพื่อสร้างความเข้าใจให้ชุมชน เห็น
ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.  เพื่อให้ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 
 

√ 
 

√ 

 1. ครู นักเรียนมีความเข้าใจให้ชุมชน เห็น
ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

2.  ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
อย่างสม่ำเสมอ 

 

6 กิจกรรมมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ธ.ค.61- ม.ค.62 5,000 
7 รดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา เม.ย.2562 5,000 
8 สรุปผลและรายงาน มี.ค. 2562  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษา มี.ค. 2562 - ครูกฤษฏพงษ์ 
นิตยารสและ 

คณะครูในแต่ละ
กิจกรรม 

2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 2562 - 
3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน พ.ค. 2562 - 

4 
ประชุมคณะกรรมการ สมาคมและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พ.ค.2562 3,000 

6 จัดประชุมผู้ปกครอง พ.ค.62 4,800 
10 จัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาร่วมกับเทศบาล ก.ค. 2562 5,000 
13 สรุปผลและรายงาน ก.ย. 2562  



 



ชื่อโครงการ   : MJK ประชาสัมพันธ์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๓.๔ แหล่งเรียนรู ้ สื ่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื ่อการเรียนรู ้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่) 

ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่    
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน / กลยุทธ์ระดับแผนงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1  ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ

บริบทของชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 2  ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ :  นางอรุณรัตน์  แก่นจันทร์ 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 
1. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนสู่ชุมชน 
2. เพ่ือให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
3. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันและให้บริการแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้ทันท่วงที 

2. เป้าหมาย 
2.1 ด้านปริมาณ 
     1.  ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 100 รับทราบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 
 
2.2 ด้านคุณภาพ 

1. ผู้ปกครอง ชุมชน รับทราบ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
2. ผู้ปกครอง ชุมชนพ่ึงพอใจในการประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียน 

 
4. กิจกรรมและกิจกรรมการดำเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร
สถานศึกษา 

กันยายน 2561 - อรุณรัตน์ 

2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ตุลาคม 2561 - อรุณรัตน์ 

3 
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน พฤศจิกายน 2561 - อรุณรัตน์ และ

คณะ 



4 
จัดทำสารโรงเรียน  มีนาคม 2562 35,000 อรุณรัตน์ และ

คณะ 

5 
จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ  

พฤษภาคม 2562 
 

- อรุณรัตน์ และ
คณะ 

6 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงานผู้บริหาร
สถานศึกษา 

พฤษภาคม 2562 
 

- อรุณรัตน์ และ
คณะ 

 
 
5. งบประมาณ      

 เงินอุดหนุน 35,000  บาท 
 

4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนสู่ชุมชน 

2. เพ่ือให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

3. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันและ
ให้บริการแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้ทันท่วงที 
 

√ 
 

√ 

 1. โรงเรียนมีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนสู่ชุมชน 

2. การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  

3. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน
และให้บริการแก่นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ทันท่วงที 

 



ชื่อโครงการ : เพิ่มจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และปีท่ี 4 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ :  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ : 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 3  สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งบริการด้านวิชาการและอาคารสถานที่แก่
ชุมชน 
ผู้รับผิดชอบ :  งานแนะแนว 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 
1. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ 
2. เพ่ือให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง รับทราบระเบียบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปี

การศึกษา 2562 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับข้อสนเทศทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพโดยตรง 
4. เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการแก่ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่

บริการ 
 

2. เป้าหมาย 
      2.1 เชิงปริมาณ 

     2.1.1 นักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการร้อยละ 80 ได้รับข้อสนเทศเกี ่ยวกับ
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม และมีความพึงพอใจต่อการแนะแนวสัญจร 

     2.1.2 นักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที ่บริการร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม  Open 
House ของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม และมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

2.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ในเขตพื้นที่บริการ ได้รับข้อสนเทศเกี่ยวกับโรงเรียนแม่เจดีย์

วิทยาคม ด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพใน



อนาคต นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู ้อย่างหลากหลาย ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การศึกษาและอาชีพ ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้รับชม
ผลงานทางด้านวิชาการ และความก้าวหน้าของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม มีความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ และตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 

 
3. กิจกรรมและกิจกรรมการดำเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  กิจกรรมสานฝันวิชาการ ต.ค. 61 – มี.ค. 62 1,000 งานแนะแนว 
กลุ่มพัฒนาวิชาการ 

2.  กิจกรรม Open House ต.ค. 61 – มี.ค. 62 19,000 งานแนะแนว 
กลุ่มพัฒนาวิชาการ 

 
 กิจกรรมสานฝันวิชาการ 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ดำเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

ต.ค. 2561 
 

- งานพัฒนา
วิชาการ 
- งานแนะแนว 

2. ขั้นดำเนินการ - ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
- สำรวจจำนวนนักเรียนประถมศึกษาท่ีจะเข้าร่วม
กิจกรรม 
- จัดทำและแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรม 
- ดำเนินการแนะแนวสัญจร 
- สำรวจจำนวนนักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา
ต่อในโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 

พ.ย. 2561 
 – ก.พ. 
2562 
 

- งานพัฒนา
วิชาการ 
- งานแนะแนว 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ดำเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค. 2562 
 

- งานแนะแนว 

 
กิจกรรม Open House 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ดำเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

ต.ค. 2561 
 

- งานพัฒนา
วิชาการ 
- งานแนะแนว 



ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ดำเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นดำเนินการ - ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนในเขตพื ้นที่
บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- จัดทำและแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรม 
- สำรวจจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ติดต่อประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือ
เตรียมการ 
- ดำเนินการวัน Open House 

พ.ย. 2561 
 – ก.พ. 2562 

 

- งานพัฒนา
วิชาการ 
- งานแนะแนว 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ดำเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค. 2562 
 

- งานแนะแนว 

 
งบประมาณ  20,000  บาท 

 
4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ 

2. เพ่ือให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง รับทราบ
ระเบียบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปี
การศึกษา 2562 

3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับข้อสนเทศทางการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพโดยตรง 

4. เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการแก่
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

5. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนแม่
เจดีย์วิทยาคม และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 

 

√ 
 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

 1. ไดป้ระชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ 
2. นักเรียน ครู และผู้ปกครอง รับทราบ
ระเบียบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปี
การศึกษา 2562 
3. นักเรียนได้รับข้อสนเทศทางการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพโดยตรง 
4. ไดเ้ผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการแก่
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
5. ไดส้ร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน
แม่เจดีย์วิทยาคม และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการ 



 



ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบงานโสตทัศนศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ : 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวนัดดา  เก๊าทอง 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 
1. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีสื่อผสมและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอแก่การให้บริการ
แก่ผู้เรียน 

2. เพ่ือให้มีเครื่องขยายเสียงที่สามารถประชาสัมพันธ์ให้ได้รับฟังอย่างชัดเจนทุกจุดในโรงเรียน 

 
2. เป้าหมาย 

      เชิงปริมาณ 
      ครู – นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนชุมชนได้รับบริการการใช้สื่อเทคโนโลยี  เพ่ือ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน การสอน และบริการชุมชนได้  100% 

เชิงคุณภาพ 
ครู – นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนได้รับบริการการใช้สื่อเทคโนโลยี  เพ่ือ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน การสอน และบริการชุมชนได้ดียิ่งขึ้น 
 

3. กิจกรรมและกิจกรรมการดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.  จัดซื้อจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน – 

มีนาคม 
10000 งานโสตฯ 

2.  ปรับปรุงระบบการฉายภาพห้องโสต 
 
 

พฤศจิกายน  – 
มกราคม 

50000 งานโสตฯ 



ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3.  ปรับปรุงระบบกริ่งสัญญาณเวลา มกราคม-

กุมภาพันธ์ 
20000 งานโสตฯ 

 
กิจกรรม จัดซื้อจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ภาคเรียนที่ 2 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา สถานที่
ดำเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1. สำรวจความต้องการ 
2. วางแผนจัดทำรายละเอียดกิจกรรโครงการ 
3. เสนอขออนุมัติ 

พฤศจิกายน 
2561 

งานโสตฯ 

2. ขั้น
ดำเนินการ 

ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามความ
ต้องการ 

ธันวาคม 
2561 

งานโสตฯ 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ดำเนินโครงการ 

1. สำรวจวัสดุอุปกรณ ์หลังจากการใช้งานเพ่ือ
จัดทำเป็นข้อมูลใช้ในการวางแผนจัดซื้อ
เพ่ิมเติมในภาคเรียนต่อไป 
2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่องาน
แผนงานเพื่อรายงานต่อฝ่ายบริหารโรงเรียน
ตามลำดับ 

มีนาคม
2562 

งานโสตฯ 

 
กิจกรรม ปรับปรุงระบบการฉายภาพห้องโสต 
 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา สถานที่
ดำเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1. สำรวจความต้องการ 
2. วางแผนจัดทำรายละเอียดกิจกรรโครงการ 
3. เสนอขออนุมัติ 

พฤศจิกายน 
2561 

งานโสตฯ 

2. ขั้น
ดำเนินการ 

ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามความ
ต้องการ 

พฤศจิกายน 
2561 

งานโสตฯ 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ดำเนินโครงการ 

1. สำรวจวัสดุอุปกรณ ์หลังจากการใช้งานเพ่ือ
จัดทำเป็นข้อมูลใช้ในการวางแผนจัดซื้อ
เพ่ิมเติมในภาคเรียนต่อไป 
2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่องาน
แผนงานเพื่อรายงานต่อฝ่ายบริหารโรงเรียน
ตามลำดับ 

ธันวาคม 
2561 

งานโสตฯ 

 
 



กิจกรรม ปรับปรุงระบบกริ่งสัญญาณเวลา 
 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา สถานที่
ดำเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1. สำรวจความต้องการ 
2. วางแผนจัดทำรายละเอียดกิจกรรโครงการ 
3. เสนอขออนุมัติ 

มกราคม 
2561 

งานโสตฯ 

2. ขั้นดำเนินการ ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามความ
ต้องการ 

มกราคม 
2562 

งานโสตฯ 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ดำเนินโครงการ 

1. สำรวจวัสดุอุปกรณ ์หลังจากการใช้งานเพ่ือ
จัดทำเป็นข้อมูลใช้ในการวางแผนจัดซื้อ
เพ่ิมเติมในภาคเรียนต่อไป 
2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่องาน
แผนงานเพื่อรายงานต่อฝ่ายบริหารโรงเรียน
ตามลำดับ 

กุมภาพันธ์ 
2562 

งานโสตฯ 

 
 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.  จัดซื้อจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ พฤษภาคม –  

กันยายน 
20000 งานโสตฯ 

 
กิจกรรม จัดซื้อจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ภาคเรียนที่ 1 
 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา สถานที่
ดำเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1. สำรวจความต้องการ 
2. วางแผนจัดทำรายละเอียดกิจกรรโครงการ 
3. เสนอขออนุมัติ 

พฤษภาคม 
2562 

งานโสตฯ 

2. ขั้นดำเนินการ ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามความ
ต้องการ 

มิถุนายน 
2562 

งานโสตฯ 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ดำเนินโครงการ 

1. สำรวจวัสดุอุปกรณ ์หลังจากการใช้งานเพ่ือ
จัดทำเป็นข้อมูลใช้ในการวางแผนจัดซื้อ
เพ่ิมเติมในภาคเรียนต่อไป 
 
  

กรกฎาคม 
2562 

งานโสตฯ 



ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ดำเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

 2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่องาน
แผนงานเพื่อรายงานต่อฝ่ายบริหารโรงเรียน
ตามลำดับ 

  

 
งบประมาณ 100,000  บาท 
 

4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

1. เพ่ือให้มีสื่อผสมและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอแก่การ
ให้บริการแก่ผู้เรียน 

2. เพ่ือให้มีเครื่องขยายเสียงที่สามารถ
ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับฟังอย่างชัดเจนทุกจุดใน
โรงเรียน 

√ 
 

√ 

 

 1. มีสื่อผสมและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพอย่างเพียงพอแก่การ
ให้บริการแก่ผู้เรียน 

2. มีเครื่องขยายเสียงที่สามารถประชาสัมพันธ์
ให้ได้รับฟังอย่างชัดเจนทุกจุดในโรงเรียน 

 
 



ชื่อโครงการ : พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ :  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ : 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 
  กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 3  สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมให้ชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

 

ผู้รับผิดชอบ :  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 
1. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ครูประจำหมู่บ้าน มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านและเชื่อมสัมพันธไมตรีกับผู้ปกครองนักเรียน 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไขปัญหา ได้ท่ัวถึง และตรงกับสภาพ

ปัญหา 
4. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูประจำหมู่บ้าน นักเรียน และคนในชุมชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 
5. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชุมชน 
6. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของตน 
7. เพ่ือให้นักเรียนแกนนำเพ่ือนที่ปรึกษามีความรู้ความข้าใจ มีทักษะในการให้คำปรึกษา และ

สามารถดูแลและให้คำปรึกษาแก่เพ่ือนได้ 
 
 
 
 



2. เป้าหมาย 
     2.1 เชิงปริมาณ 

2.1.1 ครูร้อยละ 90 รู้และเข้าใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูทุกคนเป็นที่ปรึกษาในการ
พัฒนา ดูแลช่วยเหลือ ป้องกันปัญหาอย่างใกล้ชิดตรงกับสภาพ 
2.1.2 ครูประจำหมู่บ้านร้อยละ 100 ไปเยี่ยมบ้านและเชื่อมสัมพันธไมตรีกับผู้ปกครองนักเรียน 
2.1.3 นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาดูแลช่วยเหลือ ป้องกันปัญหาอย่างใกล้ชิดตรงกับ
สภาพ 
2.1.4 ผู้บริหาร ครูประจำหมู่บ้าน นักเรียน ร้อยละ 100 ได้ทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันตาม
กลุ่มหมู่บ้าน 
2.1.5 นักเรียนแกนนำเพ่ือนที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
2.1.6 นักเรียนแกนนำเพ่ือนที่ปรึกษาร้อยละ 90 ได้รับความรู้ ทักษะในการให้คำปรึกษา และมี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  

 
2.2 เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ มีการ

ดำเนินการสำรวจปัญหาของนักเรียนโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การเยี่ยมบ้านนักเรียน การ
สอบถาม หรือสัมภาษณ์ผู ้ที ่ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องกับนักเรียน การรู ้จ ักนักเรียนรายบุคคล การใช้
แบบทดสอบหรือแบบคัดกรองต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาที่นักเรียนประสบ และนักเรียนทุกคนต้อง
ได้รับการดูแล แก้ไข ช่วยเหลือส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละคน โดยครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน รวมไป
ถึงนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา รู้จักการแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่มี
ความวิตกกังวลและไม่มีปัญหาที่เกิดข้ึนกับทั้งเรื่องการเรียน เรื่องส่วนตัว และเรื่องครอบครัว ผู้บริหาร 
คณะครู นักเรียน รวมถึงคนในชุมชนได้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันและเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม
ทางศาสนาอีกด้วย 

 
3. กิจกรรมและกิจกรรมการดำเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 เยี่ยมบ้านนักเรียน พ.ค. – ก.ย. 62 6,000 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ครูประจำหมู่บ้าน 
2 กิจกรรมชวนกันไปวัด พ.ค. – ก.ย. 62 6,000 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ครูประจำหมู่บ้าน 
3 เพ่ือนที่ปรึกษา พ.ค. – ก.ย. 62 1,500 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นักเรียนแกนนำเพ่ือนที่ปรึกษา 
 
 
 



 
 
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่ดำเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
พ.ค. 2562 

 
- งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- ครูประจำหมู่บ้าน 

2. ขั้น
ดำเนินการ 

- จัดทำเอกสารแบบบันทึกการเยี ่ยมบ้าน
นักเรียน - แบ่งกลุ่มหมู่บ้านและแต่งตั ้งครู
ประจำหมู่บ้าน 
- ดำเนินการตามกำหนดการ 
- ครูประจำหมู่บ้านรวบรวมเอกสารแบบ
บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน และสรุปผล
การเยี่ยมบ้านและกรอกข้อมูลในระบบคัด
กรองนักเรียนยากจน 

มิ.ย. – ส.ค. 
2562 

 

- งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- ครูประจำหมู่บ้าน 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ดำเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

ก.ย. 2562 
 

- งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 
              กิจกรรมชวนกันไปวัด 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ดำเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

พ.ค. 2562 
 

- งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ครูประจำ
หมู่บ้าน 

2. ขั้นดำเนินการ - จัดทำกำหนดการ 
- จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงาน แจ้ง
กำหนดการแก่ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าอาวาสวัดใน
หมู่บ้าน เกี่ยวกับการไปทำกิจกรรมที่วัด 
- จัดเตรียมสังฆทานให้แต่ละหมู่บ้าน 
- ดำเนินการช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 

มิ.ย. – ส.ค. 
2562 

 

- งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ครูประจำ
หมู่บ้าน 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ดำเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

ก.ย. 2562 
 

- งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 



    กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ดำเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

พ.ค. 2562 
 

- งานระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 
- งานแนะแนว 

2. ขั้นดำเนินการ - จัดทำหลักสูตรการอบรมกิจกรรมเพ่ือนที่
ปรึกษา 
- สำรวจจำนวนนักเรียนเข้าร่วมการอบรม 
- ติดต่อประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
- จัดทำและแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรม 
- ดำเนินการตามกิจกรรม 

มิ.ย. – ส.ค. 
2562 

 

- งานระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 
- งานแนะแนว 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ดำเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

ก.ย. 2562 
 

- งานแนะแนว 

 
งบประมาณ  13,500 บาท 

 
4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

1. เพ่ือให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ครูประจำหมู่บ้าน มีโอกาสไปเยี่ยมบ้าน
และเชื่อมสัมพันธไมตรีกับผู้ปกครองนักเรียน 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ป้องกัน 
แก้ไขปัญหา ได้ทั่วถึง และตรงกับสภาพปัญหา 
4. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูประจำหมู่บ้าน นักเรียน และ
คนในชุมชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 

√ 
 

√ 

√ 

√ 

 1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
2. ครูประจำหมู่บ้าน มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านและ
เชื่อมสัมพันธไมตรีกับผู้ปกครองนักเรียน 
3.นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ป้องกัน 
แก้ไขปัญหา ได้ทั่วถึง และตรงกับสภาพปัญหา 
4.ผู้บริหาร ครูประจำหมู่บ้าน นักเรียน และคน
ในชุมชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 



วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

5. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและ
อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชุมชน 
6. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาของตน 
7. เพ่ือให้นักเรียนแกนนำเพ่ือนที่ปรึกษามีความรู้
ความข้าใจ มีทักษะในการให้คำปรึกษา และ
สามารถดูแลและให้คำปรึกษาแก่เพ่ือนได้ 

 

√ 

√ 

√ 

 

 5. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและ
อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชุมชน 
6. นักเรียนทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
ของตน 
7. นักเรียนแกนนำเพ่ือนที่ปรึกษามีความรู้
ความข้าใจ มีทักษะในการให้คำปรึกษา และ
สามารถดูแลและให้คำปรึกษาแก่เพ่ือนได้ 
 

 



ชื่อโครงการ  :     ขับเคลื่อนคุณธรรมในสถานศึกษา “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งคุณธรรม” 
สนองกลยุทธศาสตร์ชาติ  :   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ :   
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี  

 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี ในการ
จัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 

ผู้รับผิดชอบ :  นายศรชัย กาวิต๊ะ, นายอดิศักดิ์  บุญเถาว์, นางศศิธร  เสาร์ปา 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 
1. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรยีน
แม่เจดีย์วิทยาคม 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนนำคุณธรรม  จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปใช้ใน 
ชีวิตประจำวัน 

 
2. เป้าหมาย 

2.1 ด้านปริมาณ 
2.1.1 จำนวนนักเรียนมคีุณธรรม  จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ร้อยละ 95 
2.1.2 จำนวนนักเรียนนำคุณธรรม  จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
         ร้อยละ 95 

2.2 ด้านคุณภาพ 
2.2.1 นักเรียนนักเรียนมคีุณธรรม  จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.2.2 นักเรียนนำคุณธรรม  จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 
 



กิจกรรมและกิจกรรมการดำเนินงาน 
        ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

        
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมนำเสนอโครงงานคุณธรรม  
“หนึ่งห้องเรียน หนึ่งคุณธรรม”  

พ.ย. 61 – ก.พ. 62 4,000 กลุ่มงานบริหาร
กิจการนักเรียน 

งบประมาณที่ใช้  4,000 บาท (เงินอุดหนุน) 
กิจกรรมนำเสนอโครงงานคุณธรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งคุณธรรม” 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา สถานที่
ดำเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ต.ค. 2561 -กลุ่ม
บริหารงานฯ 

2. ขั้นดำเนินการ - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงสถานที่ในการ  
  ดำเนินกิจกรรม 
- ดำเนินการกิจกรรม 

 
พ.ย. 2561 

 
ครูอดิศักดิ์ 

3. ขั้นประเมินและ
สรุปการดำเนิน
โครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

 
มี.ค. 2562 

 
ครูอดิศักดิ์ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
        
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ “หนึ่ง
ห้องเรียน หนึ่งคุณธรรม” 

พ.ค. 62 – ก.ย. 62 8,000 
(เงินเรียน

ฟรี) 

กลุ่มงานบริหาร
กิจการนักเรียน 

งบประมาณที่ใช้  8,000 บาท (เงินเรียนฟรี)  
กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งคุณธรรม” 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา สถานที่
ดำเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน พ.ค. 2562 -กลุ่ม
บริหารงานฯ 

2. ขั้นดำเนินการ - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงสถานที่ในการ  
  ดำเนินกิจกรรม 
- ดำเนินการกิจกรรม 

 
มิ.ย. 2562 

 
ครูอดิศักดิ์ 

3. ขั้นประเมินและ
สรุปการดำเนิน
โครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

 
ก.ค. 2562 

 
ครูอดิศักดิ์ 



 
งบประมาณที่ใช้ 12,000 บาท 
 

4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

1. เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนแม่
เจดีย์วิทยาคม 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนนำคุณธรรม  
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปใช้ใน 
ชีวิตประจำวัน 

 

√ 
 

√ 

 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
ค ุณล ักษณะอ ันพ ึงประสงค ์ของน ักเร ียน
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนนำคุณธรรม  
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปใช้ใน 
ชีวิตประจำวัน 
 

 



ชื่อโครงการ พัฒนางานวิชาการ  
แผนงาน  หลัก 
สนองกลยุทธ์ที่ 2     พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
สนองมาตรฐานที่ 7   ตัวบ่งชี้ที่  7.1-7.9 
 10  ตัวบ่งชี้ที่  10.1-10.5 
 12 ตัวบ่งชี้ที่  12.4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปิ่นแก้ว   ยานะจิตร 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2561-2562 
 
 

1.  วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์งานวิชาการ 
1.2 เพ่ือพัฒนางานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

 

2.  เป้าหมาย 
 2.1 ด้านปริมาณ 
 2.1.1 งานวิชาการมีวัสดุ-อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 2.2 ด้านคุณภาพ 
 2.2.1 งานวิชาการมีวัสดุ-อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. งานวิชาการ ต.ค.61-มี.ค.62 1,000 ครูปิ่นแก้ว   ยานะจิตร 

2. งานทะเบียนนักเรียน ต.ค.61-มี.ค.62 9,750 ครูรัตนันต์ภรณ์  ทะจันทร์ 
3 งาน SGS ต.ค.61-มี.ค.62 2,000 ครูอารี   ยานะ 
4. งานจัดการเรียนการสอน ต.ค.61-มี.ค.62 500 ครูเบญจมาส  ชัยวิสิทธิ์ 
5 งานหลักสูตรและการสอน ต.ค.61-มี.ค.62 4,000 ครูชยาภรณ์  รักพ่อ 

งบประมาณท่ีใช ้ 17,250 บาท (เงินอดุหนนุ) 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 



 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. งานวิชาการ พ.ค.62-ก.ย.62 2,000 ครูปิ่นแก้ว   ยานะจิตร 

2. งาน SGS พ.ค.62-ก.ย.62 1,000 ครูอารี   ยานะ 
 

งบประมาณท่ีใช ้ 3,000 บาท (เงินอดุหนนุ) 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

 
 งบประมาณ    20,250   บาท 
 5.1 เงินอุดหนุน 20,250   บาท 
 5.2 เงินเรียนฟรี -   บาท 
 5.3 เงินอ่ืน ๆ -   บาท 
 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561   จ านวน   17,250  บาท (งบอุดหนุน) 
 

รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ 

ค่าตอบแทน/
ใช้สอย/ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
1. งานวิชาการ - 1,000 - - 1,000  
2. งานทะเบียนนักเรียน - 9,750 - - 9,750  
3. งาน SGS - 2,000 - - 2,000  
4. งานจัดการเรียนการสอน - 500 - - 500  
5. งานหลักสูตรและการสอน 4,000 - - - 4,000  

รวม 4,000 13,250 - - 17,250  
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562   จ านวน   3,000  บาท (งบอุดหนุน) 
 

รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ 

ค่าตอบแทน/
ใช้สอย/ค่าจ้าง 

ค่าวัสด ุ
ค่าครุภัณฑ ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. งานวิชาการ 1,000 1,000 - - 2,000  

2. งานทะเบียนและ SGS  1,000 - - 1,000  
รวม  3,000 - - 3,000  

 
4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

 

1.1 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์งานวิชาการ 
1.2 เพ่ือพัฒนางานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

√ 

√ 

 1.1  มีวัสดุ-อุปกรณ์งานวิชาการ 
1.2  งานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

 
 



 



ชื่อโครงการ :  การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)  
แผนงาน  รอง 
สนองกลยุทธ์ที่ 2     พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
สนองมาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่  13.1-13.4 
 10  ตัวบ่งชี้ที่  10.4 
 15  ตัวบ่งชี้ที่  15.1-15.2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนุวัฒน์ ทะจันทร์ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
1.  วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในห้องเรียนหรือนอกเวลาเรียน 
2 เพ่ือเผยแพร่ผลงานด้านสะเต็มศึกษาของนักเรียน 
3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ และเกิดแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการ

เรียนรู้สะเต็มศึกษา 
4 เพ่ือให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการน าความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยไีปใช้ในบริบทของชีวิตจริงและการประกอบอาชีพ 
 

2.  เป้าหมาย 
 2.1 ด้านปริมาณ 
 2.1.1 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในห้องเรียนหรือนอกเวลาเรียนครบ
ทุกระดับชั้นของกลุ่มเป้าหมาย 
 2.1.2 มีการเผยแพร่ผลงานด้านสะเต็มศึกษาของนักเรียน ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 2.1.3 นักเรียนที่ เข้ารับการอบรมค่ายสะเต็มศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับความรู้  
ประสบการณ์ และเกิดแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
 2.1.4 นักเรียนร้อยละ 80 เห็นประโยชน์ของการน าความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ในบริบทของชีวิตจริงและการประกอบอาชีพ 
 2.2 ด้านคุณภาพ 
 2.2.1 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในห้องเรียนหรือนอกเวลาเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2.2.2 การเผยแพร่ผลงานด้านสะเต็มศึกษาของนักเรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
 2.2.3 นักเรียนที่เข้ารับการอบรมค่ายสะเต็มศึกษามีความรู้ ประสบการณ์ และเกิดแรง
บันดาลใจเกี่ยวกับการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
 2.2.4 นักเรียนเห็นประโยชน์ของการน าความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และ
เทคโนโลยไีปใช้ในบริบทของชีวิตจริงและการประกอบอาชีพ 



 

3.  กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็ม

ศึกษา 
ต.ค. 61 - ม.ค. 62 3,000 คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา  
ในสถานศึกษา 

2 กิจกรรมน าเสนอผลงาน 
ด้านสะเต็มศึกษาของนักเรียน 

ก.พ. 62 3,000 คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา  
ในสถานศึกษา 

3 กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา ก.ค. 62 10,000 ครนูุวัฒน์  ทะจันทร์ 
ครูชยาภรณ์ กาวิต๊ะ 

 
งบประมาณ    16,000   บาท 
 5.1 เงินอุดหนุน 16,000   บาท 
 5.2 เงินเรียนฟรี     -  บาท 
 5.3 เงินอ่ืน ๆ     -   บาท 
 

รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ 

ค่าตอบแทน/
ใช้สอย/ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
1. กิจกรรมการเรียนรู้

สะเต็มศึกษา 
- 3,000 - - 3,000  

2. กิจกรรมน าเสนอ
ผลงานด้านสะเต็ม
ศึกษาของนักเรียน 

- 3,000 - - 3,000  

3. กิจกรรมค่าย         
สะเต็มศึกษา 

9,800 200 - - 10,000  

รวม 9,800 6,200 - - 16,000  
 
 
 
 



4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

1.เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาในห้องเรียนหรือนอกเวลาเรียน 
2.เ พ่ือเผยแพร่ผลงานด้านสะเต็มศึกษาของ
นักเรียน 
3.เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้  
ประสบการณ์ และเกิดแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา 
4.เพ่ือให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการน าความรู้ใน
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้
ในบริบทของชีวิตจริงและการประกอบอาชีพ 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาใน
ห้องเรียนหรือนอกเวลาเรียน 
2.เผยแพร่ผลงานด้านสะเต็มศึกษาของ
นักเรียน 
3.ส่ ง เสริม ให้นั ก เรี ยน ได้ รั บคว ามรู้  
ประสบการณ์ และเกิดแรงบันดาลใจ
เกี่ยวกับการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
4.นักเรียนเห็นประโยชน์ของการน า
ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีไปใช้ในบริบทของชีวิตจริง
และการประกอบอาชีพ 
 

 



ชื่อโครงการ :  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ :  
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ : 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบระดับชาติ (ONET)สูงขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 3  จัดการเรียนการสอนที่มุ้งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

ลักษณะกิจกรรม 
 กิจกรรมสนับสนุน  กิจกรรมรอง   กิจกรรมหลัก 

กลุ่มงาน : วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ : งานวัดผลและประเมินผล 
ลักษณะโครงการ : 

 ใหม่      ต่อเนื่อง   ประจ า 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม หลักสูตรทุกกลุ่ม  
  สาระการเรียนรู้ ภาพรวมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (การทดสอบระดับชาติ) ในปีการศึกษา 2561 
3.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้       
  ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 (การทดสอบระดับชาติ) ในปีการศึกษา 2561 
4.เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักเรียนที่ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดล าดับที่ 1 – 10 ในภาคเรียน    
   ที่ 2   ปีการศึกษา 2561 และ นักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบ O-net สูงสุดแต่ละรายวิชา ใน 
   ปีการศึกษา   2561 
5.เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบ O-net สูงสุดแต่ละรายวิชา ใน 
   ปี  2561 
6.เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักเรียนที่ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดล าดับที่ 1 – 10 ในภาคเรียน
ที่ 1   ปีการศึกษา 2562  

 
 



2. เป้าหมาย 
2.1 ด้านเชิงปริมาณ 
2.1.1 นักเรียน มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับดีใน 
       ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระไม่น้อยกว่า 
       ร้อยละ 50 (การทดสอบระดับชาติ) ในปีการศึกษา 2561 
2.1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระไม่น้อยกว่า 
       ร้อยละ 50 (การทดสอบระดับชาติ) ในปีการศึกษา 2561 
2.1.4 นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดล าดับที่  1 – 10 ทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่ 2 ปี 
       การศึกษา  2561   ได้รับเกียรติบัตรพร้อมกรอบใส่เกียรติบัตรทุกคน 
2.1.5 นักเรียนที่มีผลการสอบ O-net มัธยมศึกษาปีที่ 3 ,6 สูงสุดแต่ละรายวิชาในปีการศึกษา  
        2561 ได้เกียรติบัตรพร้อมกรอบใส่เกียรติบัตรหรือรางวัลชุดอุปกรณ์การเรียนทุกคน 
2.1.6 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักเรียนที่ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดล าดับที่ 1 – 10 ใน 
        ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  

2.2 ด้านคุณภาพ 
2.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระในระดับดี 
2.2.2 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.2.3 นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นตามเกณฑ์ 

3. กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ค่ายติวเข้ม O-net นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  3   
พ.ย.61 

ถึง มี.ค.62 
7,280 

งบเรียนฟรี 
 

งานวัดและ
ประเมินผล 

2 ค่ายติวเข้ม O-net นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6 

พ.ย.61 
ถึง มี.ค.62 

7,000 
งบเรียนฟรี 

 

งานวัดและ
ประเมินผล 

3 สร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้เรียนที่มี
ผลการเรียนระดับดีเด่น ระดับชั้น 
ม.1 – 6  ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 

พ.ย.61 
ถึง มี.ค.62 

7,810 
อุดหนุน 

 

งานวัดและ
ประเมินผล 



4 สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้เรียน
ที่มีผลการสอบ O-net ระดับชั้น 
ม.3 และ ม.6  ที่อยู่ในระดับสูงสุด
ของแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 
2561  

พ.ย.61 
ถึง มี.ค.62 

900 
อุดหนุน 

 

งานวัดและ
ประเมินผล 

 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

สร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้เรียนที่มีผลการ
เรียนระดับดีเด่น ระดับชั้น ม.1 – 6  
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2562 

15 พ.ค.62 
ถึง ก.ย.62 

7,810 
อุดหนุน 

 

งานวัดและ
ประเมินผล 

 

งบประมาณ 30,490  บาท 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2561 

รายการ งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน/ 

ค่าใช้สอย/ค่าจ้าง 
ค่า
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1 ค่ายติวเข้ม O-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 ปีที่  3  ปีการศึกษา 2561 

7,280 - - 7,280 

2 ค่ายติวเข้ม O-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่  6 ปีการศึกษา 2561 

7,000 - - 7,000 

3 สร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้เรียนที่มีผลการเรียน 
ระดับดีเด่น ระดับชั้น ม.1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 

- 7,810 - 7,810 

4 สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้เรียนที่มีผลการ  
สอบ O-net ระดับชั้น ม.3 และ ม.6  ที่อยู่ใน 
ระดับสูงสุดของแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2561 

- 900 - 900 

รวม 14,280 8,710 - 22,990 
 
4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 



5. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

1.เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้นักเรียนมี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม หลักสูตรทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้  ภาพรวมในภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (การทดสอบระดับชาติ) 
ในปีการศึกษา 2561 
3.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้       
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (การทดสอบระดับชาติ) 
ในปีการศึกษา 2561 
4.เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักเรียนที่ผล
การเรียนเฉลี่ยสูงสุดล าดับที่ 1 – 10 ในภาคเรียน    
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และ นักเรียนที่มีคะแนน
การทดสอบ O-net สูงสุดแต่ละรายวิชา ในปี
การศึกษา   2561 
5.เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักเรียนที่มี
คะแนนการทดสอบ O-net สูงสุดแต่ละรายวิชา 
ในปี  2561 
6.เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักเรียนที่ผล
การเรียนเฉลี่ยสูงสุดล าดับที่1–10 ในภาคเรียนที่ 
1   ปีการศึกษา 2562  
 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม หลักสูตร
ทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ภาพรวมใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ใน 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (การ
ทดสอบระดับชาติ) ในปีการศึกษา 2561 
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ใน 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (การ
ทดสอบระดับชาติ) ในปีการศึกษา 2561 
4.นักเรียนที่ ผลการเรียนเฉลี่ยสู งสุด
ล าดับที่  1 – 10 ในภาคเรียนที่  2 ปี
การศึ กษ า 2561 และ นั ก เรี ยนที่ มี
คะแนนการทดสอบ O-net สูงสุดแต่ละ
รายวิชา ในปีการศึกษา  2561 มีขวัญ
และก าลังใจ 
5.นักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบ O-
net สูงสุดแต่ละรายวิชา ในปี  2561มี
ขวัญและก าลังใจ 
6.นักเรียนที่ ผลการเรียนเฉลี่ยสู งสุด
ล า ดั บ ที่ 1–10 ใน ภ าค เรี ย น ที่  1 ปี
การศึกษา 2562 มีขวัญและก าลังใจ 

 



 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ :  พัฒนางานแนะแนว 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ :  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ : 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 
  กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
   ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 3  สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
ลักษณะกิจกรรม 

 กิจกรรมสนับสนุน  กิจกรรมรอง  √   กิจกรรมหลัก 
กลุ่มงาน :   วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ :   งานแนะแนว 
ลักษณะโครงการ : 

 ใหม่      ต่อเนื่อง  √  ประจ า 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักเข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุมตนเอง และเรียนรู้ได้อย่างมี

ความสุข 
2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน 
3 เพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
4 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการสนับสนุนในการก าหนดทิศทางการศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษา 

หรือออกไปประกอบอาชีพตามความต้องการของนักเรียน 
5 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง และเกิดความรัก ความ

ผูกพันกับสถานศึกษา 
6 เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการแนะแนว

ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ โดยสถาบันการศึกษาต่างๆ 
 
 
 
 

 



2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 

2.1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 85 มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการด้านการแนะแนวด้านการศึกษาต่อและอาชีพ 

2.1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 100 ได้รับ
การแนะแนวด้านการศึกษาต่อและอาชีพ โดยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ 

2.1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 90 ได้รับ
การสนับสนุนในการก าหนดทิศทางการศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษา หรือออกไปประกอบอาชีพตาม
ความต้องการของนักเรียน 

2.1.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 มีความ
พร้อมในการเตรียมตัวเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา 

2.2เชิงคุณภาพ 
      นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้รับการสนับสนุนในการก าหนดทิศทางการศึกษาต่อ 
ในสถาบันอุดมศึกษา หรือออกไปประกอบอาชีพตามความต้องการของนักเรียน นักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการสอนเสริม มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา มีความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง และเกิดความรัก ความผูกพันกับสถานศึกษา 
 

3. กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและ
อาชีพ 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - งานแนะแนว 

2 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพ่ืออนาคต ต.ค. 61 – มี.ค. 62 3,030 งานแนะแนว 

3 กิจกรรมรู้รักสามัคคีพ่ีน้องบานเย็นเหลือง ม.ค. – มี.ค. 62 16,970 งานแนะแนว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. 2561 

 

- งานพัฒนา
วิชาการ 

- งานแนะแนว 

2. ขั้น
ด าเนินการ 

- ติดต่อประสานงานกับสถาบันการศึกษา
ต่างๆ เพื่อก าหนดวันเวลาในการแนะแนว
การศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นม.3 
และม.6 

พ.ย. 2561 – 
ส.ค. 2562 

- งานพัฒนา
วิชาการ 

- งานแนะแนว 

 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

 - ติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อ
ก าหนดวันเวลาในการแนะแนวเรื่องอาชีพให้แก่
นักเรียน 

- จัดท าตารางการแนะแนว และแจ้งผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 

 - งานพัฒนา
วิชาการ 

- งานแนะแนว 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 

- รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 62 - งานแนะแนว 

 
 
 
 
 
 
 



      กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื่ออนาคต 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. 2561 

 

- งานพัฒนา
วิชาการ 

- งานแนะแนว 

2. ขั้นด าเนินการ - ส ารวจจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น
ม.3 และม.6  

- ส ารวจนักเรียนม.6 ทีผ่่านการสอบคัดเลือกเข้า
สู่สถาบันอุดมศึกษา และนักเรียนที่สร้างผลงาน
และการแข่งขันประเภทต่างๆ 

- จัดเตรียมของที่ระลึกส าหรับมอบให้นักเรียน 

- จัดท าและแจ้งก าหนดการจัดกิจกรรม 

- ด าเนินการกิจกรรม 

ต.ค. 2561 -
ก.พ. 2562 

 

 

 

 

- งานพัฒนา
วิชาการ 

- งานแนะแนว 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 

- รายงานผลการด าเนินงาน 

มี.ค. 2562 

 

- งานแนะแนว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กิจกรรมรู้รักสามัคคีพี่น้องบานเย็นเหลือง 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ม.ค. 2562 

 

- งานพัฒนา
วิชาการ 

- งานแนะแนว 

2. ขั้นด าเนินการ - ส ารวจจ านวนนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก
เข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา และนักเรียนที่สร้าง
ผลงานและการแข่งขันประเภทต่างๆ 

- จัดท าและแจ้งก าหนดการจัดกิจกรรม 

- ติดต่อประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือ
เตรียมการ 

- ด าเนินการกิจกรรม 

ม.ค. – ก.พ.
2562 

 

- งานพัฒนา
วิชาการ 

- งานแนะแนว 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 

- รายงานผลการด าเนินงาน 

มี.ค. 2562 

 

- งานแนะแนว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. งบประมาณ  20,000  บาท 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ 

ค่าตอบแทน/
ใช้สอย/
ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้า

ง 

1. กิจกรรมเปิดโลกกว้าง
ทางการศึกษาและอาชีพ 

- - - - -  

2. กิจกรรมส่งเสริม
การศึกษาเพ่ืออนาคต 

- 3,030 - - 3,030  

3. กิจกรรมรู้รักสามัคคีพ่ี
น้องบานเย็นเหลือง 

12,165 4,805 - - 16,970  

รวม 12,165 7,835 - - 20,000  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

1 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักเข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถ
ควบคุมตนเอง และเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมใน
ทุกๆด้าน 
3 เพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบเข้าศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษา 
4 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการสนับสนุนในการก าหนด
ทิศทางการศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
ออกไปประกอบอาชีพตามความต้องการของนักเรียน 
5 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความภาคภูมิใจในความส าเร็จ
ของตนเอง และเกิดความรัก ความผูกพันกับ
สถานศึกษา 
6 เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการแนะแนวด้านการศึกษาต่อ
และอาชีพ โดยสถาบันการศึกษาต่างๆ 
 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 1 นักเรียนรู้จักเข้าใจตนเองและผู้อื่น 
สามารถควบคุมตนเอง และเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข 
2 นักเรียนมีความพร้อมในทุกๆด้าน 
3 นักเรียนมีความพร้อมในการสอบเข้าศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษา 
4 นักเรียนได้รับการสนับสนุนในการก าหนด
ทิศทางการศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษา 
หรือออกไปประกอบอาชีพตามความ
ต้องการของนักเรียน 
5 นักเรียนได้รับความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จของตนเอง และเกิดความรัก 
ความผูกพันกับสถานศึกษา 
6 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการแนะแนวด้าน
การศึกษาต่อและอาชีพ โดย
สถาบันการศึกษาต่างๆ 
 

 



ชื่อโครงการ :  แข่งขันทักษะวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ :    
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแก้ปัญหา 
6.  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
ลักษณะกิจกรรม 

 กิจกรรมสนับสนุน  กิจกรรมรอง   กิจกรรมหลัก 
กลุ่มงาน : พัฒนาวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ : งานจัดการเรยีนการสอน   
ลักษณะโครงการ : 

 ใหม่      ต่อเนื่อง   ประจ า 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1. เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้พัฒนาผลงานด้านวิชาการอย่าง
เต็มตามศักยภาพ 
 1.2. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสประกวดแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ 
 1.3. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะความสามารถในระดับที่สูงขึ้น 
 1.4. เพ่ือให้ได้ตารางเรียนตารางสอนที่สมบูรณ์และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 1.5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 
 1.6. เพ่ือให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1.7. เพ่ือวิเคราะห์นักเรียน ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 
2. เป้าหมาย 

2.1 ด้านปริมาณ 
       1. มีนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
      2. บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม พัฒนาผลงานวิชาการได้ร้อยละ 75 



      3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุสมผลร้อยละ 70 
      4. ได้ตารางเรียนตารางสอนที่สมบูรณ์และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ 
100 
       5. ครู มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร้อยละ 80 
 2.2 ด้านคุณภาพ 
      1. นักเรียนมีทักษะและเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอน 
      2. นักเรยีนมีทักษะมีความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพให้สูงขึ้น 

     3. ครูและนักเรียนมีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการศึกษาซึ่งกันและ
กัน พัฒนาผลงานวิชาการอยู่ในระดับดีข้ึน 
          4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุสมผล 
      5. มีตารางเรียนตารางสอนที่สมบูรณ์และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
      6. คร ูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
3. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
 

   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

 
 

    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับจังหวัด พ.ค.62- ก.ย.62 39,000 งานจัด    
การเรียน  
การสอน 

 

2. กิจกรรมการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

ต.ค.62- ก.ย.63 - 

 
งบประมาณที่ใช้ 70,000  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค ต.ค.61- ธ.ค.61 31,000 งานจัด    
การเรียน  
การสอน 

 

2. กิจกรรมการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

ต.ค.61 - 



4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

 

1.1. เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์
วิทยาคมได้พัฒนาผลงานด้านวิชาการอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 
1.2. เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสประกวดแข่งขัน
ทักษะความสามารถทางวิชาการ 
1.3. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ทักษะความสามารถในระดับที่สูงขึ้น 
1.4. เพ่ือให้ได้ตารางเรียนตารางสอนที่สมบูรณ์
และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
1.5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุสมผล 
1.6. เพ่ือให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.7 . เพ่ื อวิ เคราะห์นั ก เรียน ตามความถนั ด 
ความสามารถ และความสนใจ 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

  

1.1บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนแม่
เจดีย์ วิทยาคมได้ พัฒนาผลงานด้าน
วิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ 
1.2นักเรียนได้มีโอกาสประกวดแข่งขัน
ทักษะความสามารถทางวิชาการ 
1.3นักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะ
ความสามารถในระดับที่สูงขึ้น 
1.4ตารางเรียนตารางสอนที่สมบูรณ์และ
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
1.5.ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 
1.6.ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.7 รู้จักนักเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ 

 
         



ชื่อโครงการ :  ตามรอยพ่อ ก่องานสืบสานภูมิปัญญาเวียงกาหลง 
                ( การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ :  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
                 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน :    ยุทธศาสตร์ที่  5  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและ
ผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
ลักษณะกิจกรรม 

 กิจกรรมสนับสนุน  กิจกรรมรอง   กิจกรรมหลัก 
กลุ่มงาน :    วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ :   นางวรรณิภา      จันทร์น้อย 
ลักษณะโครงการ : 

 ใหม่      ต่อเนื่อง   ประจ า 
1. วัตถุประสงค์ 

1. ครแูละนักเรียนมีความรู้และเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ครูผู้สอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการเรียนการสอนทุก

ระดับชั้น 
3. โรงเรียนมีห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถาวร 

2.  เป้าหมาย 
 2.1 ด้านปริมาณ 
  -   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  ทุกคน 
   -   นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ทุกคน 

2.2 ด้านคุณภาพ 
-   ครูมีความรู้และเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-  ครูผู้สอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการเรียนการสอนทุก
ระดับชั้น 
-   นักเรียนมีความรู้เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



3.กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  อบรมครูและนักเรียนแกนน า ต.ค. – มี.ค.   62 10,000   ครูวรรณิภา 
และทีมงาน 

2.  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ต.ค. – ก.ย..   62 8,000    ครูวรรณิภา 
และทีมงาน 

 
กิจกรรมการด าเนินการ 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานท่ีด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1. วางแผนการจัดท ารายละเอียด
กิจกรรมโครงการ 
2. เสนออนุมัติ 

 ต.ค. – ธ.ค.   
61 

 โรงเรียนแม่เจดีย์
วิทยาคม / ครูวรรณิ
ภาและทีมงาน 

2. ขั้นด าเนินการ ด าเนินการตามขั้นตอนที่เตรียมไว้ ต.ค. – มี.ค.   
62 

โรงเรียนแม่เจดีย์
วิทยาคม / ครูวรรณิ
ภาและทีมงาน 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

1. ตรวจสอบการจัดท าตามโครงการ 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อ
งานแผนงานเพื่อรายงานต่อฝ่าย
บริหาร 

ต.ค. – ธ.ค.   
61 

โรงเรียนแม่เจดีย์
วิทยาคม / ครูวรรณิ
ภาและทีมงาน 

 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  การอบรมปรับปรุงแผนการสอน พ.ค. – ก.ย. 62 10,000   ครูวรรณิภา 
และทีมงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการด าเนินการ 
ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1. วางแผนการจัดท ารายละเอียดกิจกรรม
โครงการ 
2. เสนออนุมัติ 

พ.ค.  –  ก.ย.           
     2562 

โรงเรียนแม่เจดีย์
วิทยาคม / 
ครูวรรณิภาและ
ทีมงาน 

2. ขั้นด าเนินการ ด าเนินการตามขั้นตอนที่เตรียมไว้ พ.ค.  –  ก.ย.           
    2562 

โรงเรียนแม่เจดีย์
วิทยาคม / 
ครูวรรณิภาและ
ทีมงาน 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

1. ตรวจสอบการจัดท าตามโครงการ 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่องาน
แผนงานเพื่อรายงานต่อฝ่ายบริหาร 

พ.ค.  –  ก.ย.           
   2562 

 โรงเรียนแม่เจดีย์
วิทยาคม / 
ครูวรรณิภาและ
ทีมงาน 

 
 
งบประมาณ 28,000  บาท 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ 

ค่าตอบแทน/
ใช้สอย/
ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

อบรมครูและนักเรียน   
แกนน า 

5,000 5,000   10,000  

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 8,000   8,000  

การอบรมปรับปรุงแผนการ
สอน 

5,000 5,000   10,000  

 
 
4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 



5. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

 

1. ครูและนักเรียนมีความรู้และเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ครูผู้สอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น 
3. โรงเรียนมีห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถาวร 

√ 

 

√ 

√ 

 

  

1. ครูและนักเรียนมีความรู้และเข้าใจใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ครูผู้สอนบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการเรียน
การสอนทุกระดับชั้น 
3. โรงเรียนมีห้องศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ถาวร 

 
 
 



ชื่อโครงการ :  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ใช้เงินกิจกรรมปี 61 พัฒนาผู้เรียน) 
แผนงาน :  วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ : 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ : 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 
  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 

จัดการเรียนรู้ 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 

 กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3  สนับสนุนให้มีกิจกรรมท่ีเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมให้ชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ :   นายจิราวุฒิ วงศ์พระครู 
ลักษณะโครงการ : 

 ใหม่      √  ต่อเนื่อง   ประจ า 
1.วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือให้การด าเนินงานกิจกรรมพัมนาผู้เรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และคนในชุมชน ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
3 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของลักษณะอันพึงประสงค์ 
4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมที่เก่ียวกับความถนัดของตน 



5 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวางแผนการท างาน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6 เพ่ือให้ผู้เรียน มีทักษะในการท างาน ควบคู่คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
7 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีวิถีชีวิตตามท่ีสังคมมุ่งหวัง และ

สามารถอยู่ร่วมกันในชุมชน สังคมได้อย่างมีความสุข 
2.เป้าหมาย 
      2.1 เชิงปริมาณ 

2.1.1 ครูร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม 
2.1.2 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม 

2.2 เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมมีการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นไปอย่างมีระบบ 

นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ความถนัดของตนรู้จักวางแผนการท างาน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  มี
ทักษะในการท างาน ควบคู่คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนมีคุณภาพท้ังด้านร่างกายและ
จิตใจ มีวิถีชีวิตตามท่ีสังคมมุ่งหวัง และสามารถอยู่ร่วมกันในชุมชน สังคมได้อย่างมีความสุข  

3.กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 งบประมาณ 40,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษา มี.ค. 2562 - งานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

2 
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

พ.ค. 2562 

 

- งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

3 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน พ.ค. 2562 - งานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

4 
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู มิ.ย.62 5,000 งานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

5 
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 28 ก.ค 62 3,000 งานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

6. 
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ส.ค 62 5,000 งานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

7 
จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ชุมนุม ลูกเสือ ยุวกาชาด พ.ค.62 – มี.ค.63 27,000 งานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 



ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 งบประมาณ 190,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช ต.ค. 2562 1,000 งานกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
2 จัดกิจกรรมวันพ่อ ธ.ค. 2562 1,000 งานกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
3 จัดท าแบบประเมิน มี.ค. 63 - งานกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
4 ประเมินความพอใจ มี.ค. 63  งานกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
5 สรุปผลและรายงาน ก.ย.62/เม.ย.63  งานกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
6 ส่งเสริมอาชีพอิสระ คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์และกิจกรรมแนะแนว 
ต.ค.62-มี.ค.63 

8,000 ครูอุดมชัย กุแสนใจ 

7 
ทัศนศึกษา ต.ค.62–มี.ค.63 120,000 

งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 



 

5. งบประมาณ (ใช้เงินกิจกรรมปี 61 พัฒนาผู้เรียน 170,000  บาท) 

 

 

 

 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม หมายเหตุ 
ค่าตอบแท
น/ใช้สอย/

ค่าจ้าง 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณ

ฑ ์

ที่ดิน
และ

สิ่งก่อส
ร้าง 

จัดกิจกรรมวัน
ไหว้คร ู

  5,000  5,000 - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จัดกิจกรรม
เฉลิมพระ
เกียรติ ร.10 

  3,000  3,000 - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ 

  5,000  5,000 - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้
ชุมนุม ลูกเสือ 
ยุวกาชาด 

5,000 17,00
0 

5,000  27,000 - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จัดกิจกรรม 
วันปิยมหาราช 

 1,000   1,000 - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จัดกิจกรรมวัน
พ่อ 

 1,000   1,000 - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ส่งเสริมอาชีพ
อิสระ 
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
และกิจกรรม
แนะแนว 

 10,00
0 

  8,000 ครูอุดมชัย  
กุแสนใจ 

ทัศนศึกษา 140,000 5,000 5,000  120,000 - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รวม     170,000    



4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

1 เพ่ือให้การด าเนินงานกิจกรรมพัมนาผู้ เรียน
เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และคนในชุมชน 
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
3 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของ
ลักษณะอันพึงประสงค ์
4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ความถนัดของตน 
5 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวางแผนการท างาน ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได ้และท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
6 เพ่ือให้ผู้ เรียน มีทักษะในการท างาน ควบคู่
คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
7 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ มีวิถีชีวิตตามที่สังคมมุ่งหวัง  และ
สามารถอยู่ร่วมกันในชุมชน สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหาร ครู นักเรียน และคนในชุมชน ได้
ท ากิจกรรมร่วมกัน 
3 นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของลักษณะ
อันพึงประสงค ์
4 นักเรียนท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับความถนัดของ
ตนเอง 
5 นักเรียนรู้จักวางแผนการท างาน ท างาน
ร่ วมกั บผู้ อ่ื นได้  และท างานอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
6 ผู้เรียน มีทักษะในการท างาน ควบคู่คุณธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
7 ผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
มีวิถีชีวิตตามที่สังคมมุ่งหวัง และสามารถอยู่
ร่วมกันในชุมชน สังคมได้อย่างมีความสุข 

 



ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก    
แผนงาน :  วิชาการ 
 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ: 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความ 
สามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ : 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน: 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 4ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งบริการด้านวิชาการและอาคารสถานที่แก่
   ชุมชน 
ลักษณะกิจกรรม 

 กิจกรรมสนับสนุน  กิจกรรมรอง  √ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มงาน : พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ : งานห้องสมุด 
ลักษณะโครงการ : 

 ใหม่     √  ต่อเนื่อง   ประจ า 
 

 
1.วัตถุประสงค์ 
 

1.เพ่ือพัฒนาการให้บริการในด้านสื่อความรู้ มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยรวดเร็ว 
และ 

เป็นปัจจุบัน  
2.เพ่ือจัดสร้างบรรยากาศที่ดีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐาน 

เศรษฐกิจพอเพียง  
     3.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านการอ่าน เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน 
     4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 



 

2.เป้าหมาย 
2.1เชิงปริมาณ 
  1.นักเรียนที่มีทักษะในการแสวงหาความรู้ กระบวนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ในระดับดีร้อยละ 80  
 2. นักเรียนที่มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ  

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผลร้อยละ 80 
 3.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้จากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน 

   2.2 เชิงคุณภาพ 
      1.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

         2.พัฒนาห้องสมุดให้มีความทันสมัย เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีและ
สารสนเทศที่หลากหลาย รวมถึงการรวยรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาและอาชีพท้องถิ่น 
                3.นักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย    
ร้อยละ 90    มีทักษะด้านการอ่าน  เกิดการใฝ่รู้  ใฝ่เรียน รักการอ่าน และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

 

3. กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด 
ค่าหนังสือพิมพ์และวารสารประจ า  จัดซื้อ
หนังสือพิมพ์รายวัน  วันละ 2  ฉบับ ได้แก่  
  –  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  (138 
x10=1380)          
  - หนังสือพิมพ์ข่าวสด  (138 
x10=1380)           
วารสารรายเดือนเดือนละ  3  ฉบับได้แก่ 
   - วารสารกุลสตรี  (12 x60=720)                          
   - วารสารชีวจิต  (12 x60=720) 
   - คู่สร้างคู่สม (24 x30=720) 

 
 

ตุลาคม  
ถึง 

มีนาคม 2561 
 

 
 
 

4,920 

 
 
 

งานห้องสมุด 

2.  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิต  ธันวาคม 2561 11,660 งานห้องสมุด 

 
 
 
 
 
 
 



ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 
ที ่ กิจกรรม เวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด 

ค่าหนังสือพิมพ์และวารสารประจ า  จัดซื้อ
หนังสือพิมพ์รายวัน  วันละ 2  ฉบับ ได้แก่  
  –  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  (138 x10=1380)          
  -  หนังสือพิมพ์ข่าวสด  (138 x10=1380)           
วารสารรายเดือนเดือนละ  3  ฉบับได้แก่ 
   - วารสารกุลสตรี   (12 x60=720)                           
   - วารสารชีวจิต  (12 x60=720) 
   - คู่สร้างคู่สม (24 x30=720) 

 
 

พฤษภาคม  
ถึง 

กันยายน 2562 
 

 
 
 

4,920 

 
 
 

งานห้องสมุด 

2 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิต สิงหาคม 2562 12,500 งานห้องสมุด 
3 การจัดซ่อมอุปกรณ์ส านักงานห้องสมุด กรกฎาคม 

2562 
6,000 งานห้องสมุด 

 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 
กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานท่ี
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. 2561 
 

- งานพัฒนา
วิชาการ 
- งานห้องสมุด 

2. ขั้นด าเนินการ - ส ารวจรายการหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่จะจัด
เข้าสมุด 
- จัดซื้อและให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

พ.ย. 2561 
– ก.พ.2562 

 

- งานพัฒนา
วิชาการ 
- งานห้องสมุด 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

มี.ค. 2562 
 

- งานห้องสมุด 

 

 
 
 
 
 
 



กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิต 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. 2561 
 

- งานพัฒนา
วิชาการ 
- งานห้องสมุด 

2. ขั้นด าเนินการ - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมกับนักเรียน 
- จัดท าและแจ้งก าหนดการจัดกิจกรรม 
- ส ารวจจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ติดต่อประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
เตรียมการ 
- ด าเนินการกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิต 

พ.ย. 2561 
– ก.พ.2562 

 

- งานพัฒนา
วิชาการ 
- งานห้องสมุด 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

มี.ค. 2562 
 

- งานห้องสมุด 

 
การจัดซ่อมอุปกรณ์ส านักงานห้องสมุด 
ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานท่ี

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. 2561 
 

- งานพัฒนา
วิชาการ 
- งานห้องสมุด 

2. ขั้นด าเนินการ - ส ารวจหนังสือ วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้นท์เตอร์ และอ่ืนๆที่ช ารุด 
-ด าเนินการซ่อมแซมหนังสือ วัสดุอุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์เตอร์ และอ่ืนๆที่
ช ารุด 

พ.ย. 2561 
– ก.ย.2562 

 

- งานพัฒนา
วิชาการ 
- งานห้องสมุด 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 2562 
 

- งานห้องสมุด 

 
 
 
 
 
 



ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานท่ี
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

พ.ค. 2562 
 

- งานพัฒนา
วิชาการ 
- งานห้องสมุด 

2. ขั้นด าเนินการ - ส ารวจรายการหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่จะจัด
เข้าสมุด 
- จัดซื้อและให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

พ.ค. 2562 
– ก.ย.2562 

 

- งานพัฒนา
วิชาการ 
- งานห้องสมุด 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 2562 
 

- งานห้องสมุด 

 

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิต 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

พ.ค. 2562 
 

- งานพัฒนา
วิชาการ 
- งานห้องสมุด 

2. ขั้นด าเนินการ - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมกับนักเรียน 
- จัดท าและแจ้งก าหนดการจัดกิจกรรม 
- ส ารวจจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ติดต่อประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
เตรียมการ 
- ด าเนินการกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิต 

พ.ค. 2562 
  ก.ย. 2562 

 

- งานพัฒนา
วิชาการ 
- งานห้องสมุด 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 2562 
 

- งานห้องสมุด 

 
 
 
 
 
 



1. งบประมาณ 40,000  บาท 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ 

ค่าตอบแทน/
ใช้สอย/
ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.กิจกรรมพัฒนางาน
ห้องสมุดค่าหนังสือพิมพ์
และวารสารประจ า  ภาค
เรียนที่ 2/2561 

- 4,920 - - 4,920  

2.กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
มีชีวิต ภาคเรียนที่ 2/2561 

11,660 - - - 11,660  

1.กิจกรรมพัฒนางาน
ห้องสมุดค่าหนังสือพิมพ์
และวารสารประจ า  ภาค
เรียนที่ 1/2562 

- 4,920 - - 4,920  

2.กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
มีชีวิตภาคเรียนที่ 1/2562 

12,500 - - - 12,500  

3.การจัดซ่อมอุปกรณ์
ส านักงานห้องสมุด 

6,000 - - - 6,000  

รวม 30,160 9,840   40,000  
 
4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 



5. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

1.เพ่ือพัฒนาการให้บริการในด้านสื่อความรู้ มีสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยรวดเร็ว และ 
เป็นปัจจุบัน  
2.เพ่ือจัดสร้างบรรยากาศที่ดีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐาน 
เศรษฐกิจพอเพียง  
3.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านการอ่าน 
เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน 
4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 

√ 
 

√ 

 

 

√ 

 

 

 1.การให้บริการในด้านสื่อความรู้ มีสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยรวดเร็ว 
และเป็นปัจจุบัน  
2.มีบรรยากาศที่ดีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐาน 
เศรษฐกิจพอเพียง  
3.มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านการ
อ่าน เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน 
4.ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

 



ชื่อโครงการ :  ประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน :  วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ : 
สนองกลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานที่  12 ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 – 12.6 
 1. วัตถุประสงค์ 
 1  เพ่ือจัดระบบและกลไกลในการประคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ให้
มีประสิทธิภาพ 
 2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ให้ผู้ปกครอง
นักเรียน ชุมชนและสังคม  เกิดความเชื่อมั่นและพึงพอใจในคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 3  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินและเยี่ยมชมจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
 

2. เป้าหมาย 
2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  1. มีวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงาน น าเสนอผลงานของโรงเรียน      
         2. จัดท าป้ายไวนิ้วเผยแพร่ผลงาน 
        3. จัดท าบอร์ดน าเสนอผลงาน 
 

2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่โรงเรียนมัธยมศึกษาอ่ืนๆ และสามารถรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 

3. กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจาก
ผู้บริหารโรงเรียน 

ก.ย.61 - 
งานประกัน 

2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 

ก.ย.- ต.ค 61 - 

3. ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ต.ค 61- มี.ค.62 - งานประกัน 

4. จัดเตรียมผลงาน นิทรรศการของ
โรงเรียน เพื่อเผยแพร่ผลงาน แก่คณะผู้
ประเมิน เยี่ยมชม 

ต.ค 61 - มี.ค.62 - งานประกัน 

5. จัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ ต.ค 61 - มี.ค.62 1,500 งานประกัน 



 

งบประมาณที่ใช้  1,500 บาท  (เงินอุดหนุน) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจาก
ผู้บริหารโรงเรียน 

พ.ค.61 - 
งานประกัน 

2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 

พ.ค.- มิ.ย 62 - 

3. ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

พ.ค.-ก.ย.62 - งานประกัน 

4. จัดเตรียมผลงาน นิทรรศการของ
โรงเรียน เพื่อเผยแพร่ผลงาน แก่คณะผู้
ประเมิน เยี่ยมชม 

พ.ค.-ก.ย.62 - งานประกัน 

5. ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

พ.ค.60-ต.ค 62 - งานประกัน 

6. จัดเตรียมผลงาน นิทรรศการของ
โรงเรียน เพื่อเผยแพร่ผลงาน แก่คณะผู้
ประเมิน เยี่ยมชม 

ต.ค.61-มี.ค.62 - งานประกัน 

7. จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ พ.ค.61-มี.ค.62 1,500 งานประกัน 
 

งบประมาณที่ใช้  1,500 บาท  (เงินอุดหนุน) 
        ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561   จ านวน   1,500  บาท (งบอุดหนุน) 

รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ ค่าตอบแทน/ 

ใช้สอย/ค่าจ้าง 
ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
2. จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัด
แสดงผลงาน 

 1,000   1,000  

3. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 500    500  
รวม 500 1,000   1,500  

 

 

 

 

 

 

 



ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561   จ านวน   1,500  บาท (งบอุดหนุน) 

รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ ค่าตอบแทน/ 

ใช้สอย/ค่าจ้าง 
ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
1. จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัด
แสดงผลงาน 

 1,500   1,500  

รวม  1,500   1,500  
 
 
 
 
4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

1  เพ่ือจัดระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ให้มี
ประสิทธิภาพ 
2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ให้ผู้ปกครอง
นักเรียน ชุมชนและสังคม  เกิดความเชื่อมั่นและ
พึงพอใจในคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
3  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
และเยี่ยมชมจากหน่วยงานอื่นๆ 

√ 
 

√ 

 

 

√ 

 

 

 1  จัดระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ให้มี
ประสิทธิภาพ 
2  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม มีคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาให้ผู้ปกครองนักเรียน 
ชุมชนและสังคม  เกิดความเชื่อมั่นและพึง
พอใจในคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
3  มีความพร้อมในการรับการประเมินและ
เยี่ยมชมจากหน่วยงานอ่ืน  ๆ

 



ชื่อโครงการ :  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ : 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ :  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3  จัดการเรียนการสอนที่มุ้งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี ในการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนให้มีการสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 



ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ  
ด ารงชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู ผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กลยุทธ์ที่ 2  บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมให้มีการบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวปัทมพร  ธรรณมรงค์ 
ลักษณะโครงการ : 

□ ใหม่      ต่อเนื่อง  □ ประจ า 
1. วัตถุประสงค์ 

 1)  เพ่ือเผยแพร่อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงกาหลง 
 2)  เพ่ือพัฒนาทักษะงานอาชีพผลิตภัณฑ์ลวดลายเวียงกาหลง 
 3)  เพ่ือพัฒนาทักษะงานอาชีพเครื่องปั้นดินเผาเวียงกหลง 

2. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมทุกคน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสามารถน าเอาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชน 

 
3. กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  การจัดนิทรรศการเผยแพร่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเวียงกาหลง 

ต.ค. – 
เม.ย.  
61 

5,000 นางสาวปัทมพร  
ธรรณมรงค์ 

2.  พัฒนาชุดฟ้อนแม่ลายกาหลง 
 

ต.ค. –.  
61 

10,000 นางอัจฉราพร  
ยารังษี 

3.  พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเวียง
กาหลง 

ต.ค. – 
เม.ย.  
61 

5,000 นายอุดมชัย             
กุแสนใจ 

 



ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  การจัดนิทรรศการเผยแพร่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเวียงกาหลง 

ต.ค. – 
เม.ย.  
61 

10,000 นางสาวปัทมพร  
ธรรณมรงค์ 

2.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ลวดลายเวียงกาหลง 
 

ต.ค. – 
เม.ย.  
61 

5,000 นางอัจฉราพร  
ยารังษี 

3.  พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเวียง
กาหลง 

ต.ค. – 
เม.ย.  
61 

5,000 นายอุดมชัย            
กุแสนใจ 

 
 

4. งบประมาณ 40,000  บาท 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ 

ค่าตอบแทน/
ใช้สอย/
ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

การจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเวียงกาหลง 

 20,000   20,000  

พัฒนาผลิตภัณฑ์
ลวดลายเวียงกาหลง 

 10,000   10,000  

พัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาเวียง
กาหลง 

 10,000   10,000  

 
 
 
 
 
 



4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

1)  เพ่ือเผยแพร่อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เวียงกาหลง 
2)  เพ่ือพัฒนาทักษะงานอาชีพผลิตภัณฑ์ลวดลาย
เวียงกาหลง 
3)  เพ่ือพัฒนาทักษะงานอาชีพเครื่องปั้นดินเผา
เวียงกหลง 

√ 

 

√ 

√ 

 1)  มีการเผยแพร่อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเวียงกาหลง 
2)  มีการพัฒนาทักษะงานอาชีพผลิตภัณฑ์
ลวดลายเวียงกาหลง 
3)   มี การ พั ฒนาทั กษะงานอาชี พ
เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง 

 



ชื่อโครงการ :  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
แผนงาน :  วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ : 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ :  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและได้พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3  จัดการเรียนการสอนที่มุ้งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกัน

รับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ลักษณะโครงการ : 

 ใหม่      ต่อเนื่อง  √  ประจ า 
 
 



1.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการไปศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ 

นอกสถานที ่
2. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทางด้าน

วิทยาศาสตร์ร่วมกัน 
3. เพ่ือจัดหารสารเคมี/สื่อ/วัสดุ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
  

2.เป้าหมาย 
2.1.ด้านเชิงปริมาณ 
1. จ านวนนักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
2. จ านวนนักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ร้อยละ  90 ได้ไปศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ 
3. จ านวนนักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ร้อยละ  90 ได้มีทักษะในการท างานและสามารถ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
4. จ านวนนักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ร้อยละ  90 ได้ใช้สารเคมี/สื่อ/วัสดุในกิจกรรม 

การเรียนการการสอน 
2.2. ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง                                                                  
2. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. นักเรียนสามารถท างานเป็นทีมและมีความสามัคคีในการท างานกลุ่มกล้าแสดงออก 
4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์การเรียนทางวิทยาศาสตร์ 

 
 

3. กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561    

 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

ค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/61 
 

17,500 
 

นางสาวศรัญญา ทะรินทร์ 
นางสาวพร ปู่แขก 

 
 
 
 



กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/62 10,000 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
2. แข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/62 5,000 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
3. จัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์,สื่อทาง

วิทยาศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 1/62 7,500 นางสาวพรพิมล  สมอ 

 
 กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. 2561 
 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

2. ขั้น
ด าเนินการ 

- ติดต่อประสานงานกับวิทยากร 
- ส ารวจจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 
- ด าเนินการอบรม 

พ.ย. 2561 – 
ม.ค. 2562 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.พ. 62 กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
1. กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 

พ.ค. 2562 
 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

2. ขั้น
ด าเนินการ 

- ติดต่อประสานงาน 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน 
- ด าเนินการกิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ 

มิ.ย. 2562 – 
ส.ค. 2562 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 62 กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

 
2. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 

พ.ค. 2562 
 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

2. ขั้น
ด าเนินการ 

- ติดต่อประสานงาน 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
- ด าเนินการกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
 

มิ.ย. 2562 – 
ส.ค. 2562 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 62 กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 



 
3. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์,สื่อทางวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 

พ.ค. 2562 
 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

2. ขั้น
ด าเนินการ 

- ติดต่อประสานงานร้านค้าอุปกรณ์
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 
- ด าเนินการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามความ
ต้องการของครูผู้สอนในกิจกรรมการเรียน
การสอน 

มิ.ย. 2562 – 
ส.ค. 2562 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 62 กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

 
กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

รายการ 

งบประมาณ 

รวม หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน/

ใช้สอย/
ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ
สิ่งก่อ 
สร้าง 

1. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 17,500 - - - 17,500  
 

กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

รายการ 

งบประมาณ 

รวม หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน/

ใช้สอย/
ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ
สิ่งก่อ 
สร้าง 

1.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 10,000 - - - 10,000  
2.แข่งขันทักษะทางวิชาการ 5,000 - - - 5,000  
3.จัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์,สื่อทาง
วิทยาศาสตร์ 

7,500 - - - 7,500  

 



4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
โดยการไปศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้  นอก
สถานที ่
2. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์
ร่วมกัน 
3. เพ่ือจัดหารสารเคมี/สื่อ/วัสดุ ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่เรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ 
 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

 

 1. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง โดยการไปศึกษาดูงานจากแหล่ง
เรียนรู้ นอกสถานที่ 
2. นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทางด้าน
วิทยาศาสตร์ร่วมกัน 
3. มีสารเคมี/สื่อ/วัสดุ ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
ทีเ่รียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

 



ชื่อโครงการ :  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
แผนงาน :  วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ : 
 ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ :  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการ 
เรียนรู้ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและได้พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบระดับชาติ (ONET)สูงขึ้น 
กลยุทธ์ที่ 3  จัดการเรียนการสอนที่มุ้งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

กลุ่มงาน :   อ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ :กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ : 

 ใหม่      ต่อเนื่อง  √  ประจ า 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค 2561- ก.ย2562 
 

 
 
 
 
 
 



 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน 
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอดของสูตรคูณแม่ต่างๆในสมอง  ฝึกใช้สูตรคูณจนคล่อง 

สามารถน าสูตรคูณมาใช้ในการเรียนรู้ และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างอัตโนมัติ 

3.  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดค านวณได้อย่างคล่องแคล่วแม่นย า เป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ 

4.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5.  เพ่ือส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี  

3.1.2 จ านวนผู้เรียนใช้สูตรคูณจนคล่อง สามารถน าสูตรคูณมาใช้ในการเรียนรู้ และ 
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างอัตโนมัติ ในระดับดี 

  3.1.3 จ านวนผู้เรียนสามารถคิดค านวณได้อย่างคล่องแคล่วแม่นย าในระดับดี 
  3.1.4 จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี  

3.1.5 จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับดีขึ้นไป  
  3.1.6 สื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่พร้อมใช้ในระดับดี 
  3.1.7 จ านวนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป  

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นตาม 

หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.2 นักเรียนเห็นความส าคัญและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
3.2.3 นักเรียนได้รับการส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ ความถนัดของ 

นักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ อย่างมีประสิทธิผล 
3.2.4 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 

อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
3.2.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 



4. กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการเรียน

การสอนคณิตศาสตร์ 
ต.ค.61-เม.ย.62 4,000 ครูในกลุ่มสาระฯ 

2.  ท่องสูตรคูณและคิดเลขเร็ว ปีการศึกษา 
2561 

- ครูในกลุ่มสาระฯ 

กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่ด าเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ - จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร

สถานศึกษา 
- ประชุมคณะครูภายในกลุ่มสาระเพ่ือวาง
แผนการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2561 
 

ครูในกลุ่มสาระฯ 

2. ขั้นด าเนินการ -  จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ในการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-  จัดซื้อเกมและหนังสือเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
-  จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นของกลุ่มสาระ 

ต.ค.61-
มี.ค.62 

ครูในกลุ่มสาระฯ 

3. ขั้นประเมิน
และสรุป 

- สรุปผลการด าเนินโครงการและรายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 

มีนาคม
2562 

ครูในกลุ่มสาระฯ 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ 

พ.ค.62-ก.ย.62 

 

4,000 ครูในกลุ่มสาระฯ 

2.  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ มิ.ย. 2562 5,000 ครูในกลุ่มสาระฯ 
3.  ท่องสูตรคูณและคิดเลขเร็ว ปีการศึกษา 

2562 
- ครูในกลุ่มสาระฯ 

 
 
 
 
 



กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
สถานศึกษา 
- ประชุมคณะครูภายในกลุ่มสาระเพ่ือวาง
แผนการด าเนินงาน 

6 มิ.ย. 
2562 

ครูในกลุ่ม
สาระฯ 

2. ขั้นด าเนินการ -ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน และให้นักเรียน
ลงทะเบียนแข่งขัน 
-ด าเนินการแข่งขันทักษะทักษะตามตารางที่จัดไว้ 
- แจกรางวัลต่างๆ ให้กับนักเรียนในแต่ละประเภท 

10 - 14 มิ.ย. 
2562 
17 - 21 มิ.ย. 
2562 

ครูในกลุ่ม
สาระฯ 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

- สรุปผลการด าเนินโครงการและรายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 

  

 
5. งบประมาณที่ใช้ 13,000 บาท 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561   จ านวน  4,000 บาท 

รายการ 

งบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ 

ค่าตอบแทน/ 
ใช้สอย/
ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการ
จัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

- 4,000 - - 4,000  

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  จ านวน  9,000 บาท 
5.1 เงินอุดหนุน   4,000 บาท 

 5.2 เงินเรียนฟรี            5,000 บาท 
 
 
 
 
 



รายการ 

งบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ 

ค่าตอบแทน/ 
ใช้สอย/
ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการ
จัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

- 4,000 - - 4,000  

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ 

- 5,000 - - 5,000  

 
4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

1.  เพ่ือพัฒนาความรู้  ทักษะและเจตคติทาง
คณิตศาสตร์ของผู้เรียน 
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอดของสูตรคูณ
แม่ต่างๆในสมอง  ฝึกใช้สูตรคูณจนคล่อง 
สามารถน าสูตรคูณมาใช้ในการเรียนรู้  และ
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างอัตโนมัติ 
3.  เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถคิดค านวณได้อย่าง
คล่องแคล่วแม่นย า เป็นพ้ืนฐานในการเรียน
คณิตศาสตร์ 
4.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
5.  เพ่ือส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ
และความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 1.  พัฒนาความรู้  ทักษะและเจตคติทาง
คณิตศาสตร์ของผู้เรียน 
2.  ผู้เรียนมีความคิดรวบยอดของสูตรคูณแม่
ต่างๆ ในสมอง  ฝึกใช้สูตรคูณจนคล่อง 
สามารถน าสูตรคูณมาใช้ในการเรียนรู้ และ
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างอัตโนมัติ 
3.  ผู้ เรี ยนสามารถคิดค านวณได้ อย่ าง
คล่องแคล่วแม่นย า เป็นพ้ืนฐานในการเรียน
คณิตศาสตร์ 
4.  ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5.  ส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ
และความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 



 



ชื่อโครงการ :  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
แผนงาน :  วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ : 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ : 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 

จัดการเรียนรู้ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและได้พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3  จัดการเรียนการสอนที่มุ้งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกัน

รับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 
 

 



ผู้รับผิดชอบ :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 ลักษณะโครงการ : 

 ใหม่      ต่อเนื่อง  √  ประจ า 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1  เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
2.2 เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดี 

สูงขึ้น 
2.3 เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการเรียนรู้สู่สังคมอาเซียนอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
2.4  เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผลอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
2.5 เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตมหลักสูตรอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
2.6 เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
 
3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านเชิงปริมาณ 
3.1.1  จ านวนนักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพอยู่ในระดับดีและดีมาก สูงขึ้น 
3.1.2  จ านวนนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดี 

สูงขึ้น 
 3.1.3  จ านวนนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการเรียนรู้สู่สังคมอาเซียนอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
 3.1.4  จ านวนนักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผลอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
3.1.5  จ านวนนักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตมหลักสูตรอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 

3.1.6  จ านวนนักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 

 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1  นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
3.2.2  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ อย่างต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ 
3.2.3  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา 



ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการเรียนรู้สู่สังคมอาเซียน อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
3.2.4  นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3.2.5  นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตมหลักสูตร อย่างมีประสิทธิผล 
3.2.6  เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
4.  กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม English day ธ.ค. 60 - ก.พ. 61 6,500 

(เงินอุดหนุน) 
นางสาวพรพิมล ทะละถา
และคณะครูในกลุ่มสาระ 
 

2 กิจกรรม พัฒนาภาษาอังกฤษ  
(ฟัง- พูด) ตามมาตรฐาน CEFR  

ต.ค. 60 – ก.พ. 61 - นางพรหมพรรณ สิทธิราษฎร์ 
และคณะครูในกลุ่มสาระ 

 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

 
5. งบประมาณที่ใช้     10,000  บาท 

1. เงินอุดหนุน   10,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม Skit มิ. ย. - ก.ย.62 3,500 

(เงินอุดหนุน) 
นางสาวพรพิมล   มัลลิกาวงศ์
และคณะครูในกลุ่มสาระ 



รายการ 

งบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ 

ค่าตอบแทน
/ใช้สอย/
ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรม พัฒนาภาษาอังกฤษ  
(ฟัง- พูด) ตามมาตรฐาน 
CEFR 

- - - - - - 

กิจกรรม English day  6,500   6,500  
กิจกรรม Skit 
 

 3,500   3,500  

รวม  10,000   10,000  
 
   
4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

1. เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
2.เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
3. เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เ พ่ือการเรียนรู้สู่สั งคม
อาเซียนอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
4. เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

 1.  นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
อยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
2..นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์อยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
3. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือการเรียนรู้สู่สังคมอาเซียนอยู่ใน
ระดับดี สูงขึ้น 



แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผลอยู่ในระดับดี 
สูงขึ้น 
5. เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตมหลักสูตรอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
6. เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนมีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 

 

√ 

 

√ 

 

4.  นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุสมผลอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
5. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตม
หลักสูตรอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
6. นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริตอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 

 



ชื่อโครงการ :  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
แผนงาน :  วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ : 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ : 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและได้พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3  จัดการเรียนการสอนที่มุ้งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกัน

รับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 
 
 



 
ลักษณะกิจกรรม 

 กิจกรรมสนับสนุน  กิจกรรมรอง  √   กิจกรรมหลัก 
กลุ่มงาน :   วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ :นายภัทรดนัย หวลศรี 
 ลักษณะโครงการ : 

 ใหม่      ต่อเนื่อง  √  ประจ า 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดี  

สูงขึ้น 
2.2 เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ 

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการเรียนรู้สู่สังคมอาเซียนอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
2.3 เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผลอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
2.4  เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตมหลักสูตรอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
2.5 เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 

ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 จ านวนนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ 
ดีสูงขึ้นร้อยละ 3 จากร้อยละ 90 เป็นร้อยละ 93 

3.1.2 จ านวนนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเรียนรู้สู่สังคมอาเซียนอยู่ในระดับดี สูงขึ้นร้อยละ 3 จากร้อย
ละ 90 เป็นร้อยละ 93 

3.1.3 จ านวนนักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผลอยู่ในระดับดี สูงขึ้นร้อยละ 3 จากร้อยละ 90 เป็นร้อยละ 
93 

3.1.4 จ านวนนักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตมหลักสูตรอยู่ในระดับดีสูงขึ้น 
ร้อยละ 3 จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 53 

3.1.5 จ านวนนักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ 
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตอยู่ในระดับดี สูงขึ้นร้อยละ 3 จากร้อยละ 90 เป็นร้อยละ 93 
 



3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1  นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
3.2.2  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่องและมี 

ประสิทธิภาพ 
3.2.3  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา 

ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเรียนรู้สู่สังคมอาเซียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
3.2.4นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3.2.5นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตมหลักสูตรอย่างมีประสิทธิผล 
3.2.6เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน 

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
4. กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  บินลัดฟ้าสู่เกาะแสมสาร เปิด
ประสบการณ์กับค่ายศิลป์จีน 

ต.ค-พ.ย61 10,000 -นายภัทรดนัย 
-น.ส.ศิรินภา 

2.  กิจกรรมมนต์เสน่ห์แดนมังกรครั้ง
ที4่(วันตรุษจีน) 

ม.ค-ก.พ. 62 2,000 -นายภัทรดนัย 
-น.ส.ศิรินภา 

3.  โครงการสอบวัดระดับภาษาจีน มี.ค 62 - -นายภัทรดนัย 
-น.ส.ศิรินภา 

 
กิจกรรมที่1 บินลัดฟ้าสู่เกาะแสมสาร เปิดประสบการณ์กับค่ายศิลป์จีน 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ -ประชุมน าเสนอโครงการให้กับนักเรียน
และผู้ปกครองของนักเรียนแผนการเรียน
อังกฤษ-จีน 
-.สรุปจ านวนนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

วันที่1-5 
ตุลาคม  

ห้องศูนย์การ
เรียนรู้
ภาษาจีน/ครู
ภัทรดนัย 

2. ขั้นด าเนินการ -ประชุมแบ่งฝ่ายครูและนักเรียน
ผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม และท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

วันที่6-10 
ตุลาคม 

ครูภัทรดนัย 
ครูศิรินภา 



-ติดต่อจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และสถานที่
ในการจัดกิจกรรม 
-ออกแบบกิจกรรม ตารางกิจกรรม วาง
แผนการเดินทาง  
-ประชุมชี้แจ้งข้อปฏิบัติให้กับนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

-แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
-ประชุมสรุปผลการท ากิจกรรม  

วันที่30 
พฤศจิกายน 

ครูศิรินภา 

 
 
กิจกรรมที่2 กิจกรรมมนต์เสน่ห์แดนมังกรครั้งที่4(วันตรุษจีน) 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ -ประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในจัดกิจกรรม ประชุมรูปแบบ/ธีมงาน  
-แบ่งกลุ่มนักเรียนให้ตรงตามภาระงาน 

วันที่1-5 
ตุลาคม  

ห้องศูนย์การ
เรียนรู้
ภาษาจีน/ครู
ภัทรดนัย 

2. ขั้นด าเนินการ -ฝึกซ้อมขั้นตอนพิธีการ และท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
-เตรียมงาน 
-ออกแบบกิจกรรม ตารางกิจกรรม   
-ประชุมชี้แจ้งข้อปฏิบัติให้กับนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

วันที่6-10 
ตุลาคม 

ครูภัทรดนัย 
ครูศิรินภา 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

-แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
-ประชุมสรุปผลการท ากิจกรรม  

วันที่30 
พฤศจิกายน 

ครูศิรินภา 

 
 
 
 
 



กิจกรรมที่3 โครงการสอบวัดระดับภาษาจีน 
ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ -ประชุมวางแผน รูปแบบการจัดกิจกรรม
การสอบวัดระดับภาษาจีน  
-สรุปจ านวนนักเรียนที่ร่วมโครงการ 
 

วันที่ 1-5
มีนาคม  

ห้องศูนย์การ
เรียนรู้
ภาษาจีน/ครู
ภัทรดนัย 

2. ขั้นด าเนินการ  -แบ่งกลุ่มนักเรียนตามระดับความรู้
ภาษาจีน 
-ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาจีนให้นักเรียนแต่ละ
ระดับทราบ 
-ติวค าศัพท์และข้อสอบการสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีนให้กับนักเรียนแต่ละระดับ 
-ส่งนักเรียนที่มีความพร้อมที่จะสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาจีน แต่ละระดับ เข้า
สอบแข่งขัน 

วันที่ 6-28
มีนาคม  

ครูภัทรดนัย 
ครูศิรินภา 

3. ขั้นประเมินและ
สรุปการด าเนิน
โครงการ 

-แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
-ประชุมสรุปผลการท ากิจกรรมและ
แนวทางในการปรับปรุงกิจกรรม 

วันที่ 29 
มีนาคม 

ครูศิรินภา 

 
 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.  กิจกรรมพ่ีน้องเลือดมังกร พ.ค-มิ.ย 62 - ครูภัทรดนัย 

ครูศิรินภา 
2.  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาจีนและ

แข่งขันทักษะภาษาจีน 
พ.ค-ต.ค 62 3,000 ครูภัทรดนัย 

ครูศิรินภา 
 
 
 



กิจกรรมที่1 กิจกรรมพ่ีน้องเลือดมังกร 
ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ -ประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการใน
จัดกิจกรรมพ่ีน้องเลือดมังกร  
-แบ่งกลุ่มนักเรียนให้ตรงกับภาระงาน 

วันที่13-17
พฤษภาคม 

ห้องศูนย์
การเรียนรู้
ภาษาจีน/
ครูภัทรดนัย 

2. ขั้นด าเนินการ -มอบหมายงานให้นักเรียนแต่ละฝ่ายลงมือ
ท างานที่ได้รับมอหมาย 
-นักเรียนนแต่ละฝ่ายงานช่วนกันท างานที่ได้รับ
มอบหมาบ 
-ออกแบบกิจกรรม ตารางกิจกรรม พิธีการ
ต่างๆ 
-ฝึกซ้อมขั้นตอนพิธีการ ท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
-เตรียมงาน 
-ประชุมชี้แจ้งข้อปฏิบัติให้กับนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

วันที่20
พฤษภาคม – 
20 มิถุนายน 

ครูภัทรดนัย 
ครูศิรินภา 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

-แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

     -ประชุมสรุปผลการท ากิจกรรมและแนวทางใน
การปรับปรุงกิจกรรม 

วันที่28
มิถุนายน 

ครูศิรินภา 

กิจกรรมที่2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาจีนและแข่งขันทักษะภาษาจีน 
ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ -ประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการใน
จัดกิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาจีน
และแข่งขันทักษะภาษาจีน 
-ประชุมวางแผนเกี่ยวกับรายการการแข่งขัน
ทักษะภาษาจีนที่จะส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 
-สรุปจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

วันที่20-24
พฤษภาคม 

ห้องศูนย์
การเรียนรู้
ภาษาจีน/
ครูภัทรดนัย 



2. ขั้นด าเนินการ -ประชุมแบ่งครูและนักเรียนที่จะเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะภาษาจีนตามความสามารถที่ตรง
ตามรายการที่ร่วมแข่งขัน 
-ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งทักษะ
ภาษาจีนแต่ละรายการที่ส่งนักเรียนเข้าร่วม 
-ฝึกซ้อมนักเรียนแต่ละรายการการแข่งขันที่
เข้าร่วมการแข่งขัน 

วันที่27
พฤษภาคม – 
18 ตุลาคม 

ครูภัทรดนัย 
ครูศิรินภา 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

-แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
-ประชุมสรุปผลการท ากิจกรรม และแนวทาง
ในการปรับปรุงกิจกรรม 

วันที 31
ตุลาคม 

ครูศิรินภา 

 
5.งบประมาณ 15,000 บาท 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ 

ค่าตอบแทน/
ใช้สอย/
ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

บินลัดฟ้าสู่เกาะแสมสาร 
เปิดประสบการณ์กับค่าย
ศิลป์จีน 

 10,000   10,000  

กิจกรรมมนต์เสน่ห์แดน
มังกรครั้งที4่(วันตรุษจีน) 

 2,000   2,000  

โครงการสอบวัดระดับ
ภาษาจีน 

      

กิจกรรมพ่ีน้องเลือดมังกร       
ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ภาษาจีนและแข่งขันทักษะ
ภาษาจีน 

 3,000   3,000  

 
 
 
 

 



4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

1 เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
2 เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เ พ่ือการเรียนรู้สู่สั งคม
อาเซียนอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
3  เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผลอยู่ในระดับดี 
สูงขึ้น 
4 เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตมหลักสูตรอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
5 เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนมีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตอยู่ ในระดับดี  
สูงขึ้น 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์อยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
2.. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการเรียนรู้สู่สังคม
อาเซียนอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
3  นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผลอยู่ใน
ระดับดี สูงขึ้น 
4 นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตม
หลักสูตรอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
5 นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริตอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 

 



ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงาน : วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ : 
 สนองกลยุทธศาสตร์ชาติ  :   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ :   
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 

จัดการเรียนรู้ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและได้พัฒนาตนเองอย่าง 
เต็มศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบระดับชาติ (ONET)สูงขึ้น 
กลยุทธ์ที่ 3  จัดการเรียนการสอนที่มุ้งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี21 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี  
 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี ในการ

จัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ 

ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ผู้รับผิดชอบ :   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ลักษณะโครงการ : 

 ใหม่       ต่อเนื่อง     ประจ า 
 
 



2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์สอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม  
2.2  เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติทางสังคมศึกษา 
2.3  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์
2.4  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.5  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีนิสัยรักการออม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.6 เพ่ือส่งเสริมให้มีจิตส านึกในการรักษาความสะอาดเพ่ือให้ห้องเรียนสะอาดมีบรรยากาศเอ้ือต่อ

การเรียนรู้ 
3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 
3.1.1 จ านวนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
 ในระดับดีขึ้นปสูงขึ้นร้อยละ 3 จากร้อยละ  67.00  เป็นร้อยละ  70.00 

3.1.2 จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาสังคมศึกษาอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
ร้อยละ 3 จากร้อยละ 82.00 เป็น 85.00  

3.1.3 จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี สูงขึ้นร้อยละ 3 จากร้อยละ 92.00 เป็นร้อยละ 95.00 

3.1.4 จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ใน 
ระดับดี สูงขึ้นร้อยละ 3 จากร้อยละ  82.00 เป็นร้อยละ  85.00 

3.1.5 จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนานิสัยรักการออม ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับดี สูงขึ้นร้อยละ 3 จากร้อยละ  82.00 เป็นร้อยละ  85.00 

3.1.6 จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมห้องเรียนสะอาดมีจิตส านึกในการรักษาความ 
สะอาดเพ่ือให้ห้องเรียนสะอาดมีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ สูงขึ้น ร้อยละ100 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที่สูงขึ้น 
3.2.2 นักเรียนเห็นความส าคัญและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.2.3 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.2.4 นักเรียนมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3.2.5 นักเรียนมีนิสัยรักการออม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
3.2.6 นักเรียนมีจิตส านึกในการรักษาความสะอาด. 



 
4. กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 
        ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ส่งเสริมคุณธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ ต.ค. 61 – มี.ค. 62 1,000 ครูวรากร 
2 ผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรม(หนั้งสั้น) ต.ค. 61 – มี.ค. 62 500 ครูวรากร 
3 ส่งเสริมห้องเรียนสะอาด ต.ค. 61 – มี.ค. 62 1,000 ครูปฏิญาณ 
4 ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์การจัดการเรียน

การสอน 
พ.ย. 61 – ก.พ. 62 5,000 ครูอดิศักดิ์ 

งบประมาณที่ใช้  7,500 บาท (เงินอุดหนุน) 
 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ 
ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ต.ค. 2561 -กลุ่มสาระสังคม
ฯ 

2. ขั้นด าเนินการ - จัดท าตารางส่งเสริมคุณธรรมตามแนวทางวิถี
พุทธ และแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 

 
พ.ย. 2561 

ครูวรากร 

3. ขั้นประเมินและ
สรุปการด าเนิน
โครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

 
มี.ค. 2562 

 
ครูวรากร 

 
กิจกรรมผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรม(หนั้งสั้น) 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ต.ค. 2561 -กลุ่มสาระสังคม
ฯ 

2. ขั้นด าเนินการ - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์    พ.ย. 2561 ครูวรากร 
3. ขั้นประเมินและสรุป - สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม     มี.ค. 2562 ครูวรากร 

 



 
กิจกรรมส่งเสริมห้องเรียนสะอาด 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ต.ค. 2561 -กลุ่มสาระสังคม
ฯ 

2. ขั้นด าเนินการ - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงสถานที่ในการ  
  ด าเนินกิจกรรม 

 
พ.ย. 2561 

 
-ครูปฏิญาณ 

3. ขั้นประเมินและ
สรุปโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

 
มี.ค. 2562 

 
-ครูปฏิญาณ 

 
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ต.ค. 2561 -กลุ่มสาระสังคมฯ 
2. ขั้นด าเนินการ - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงสถานที่ในการ  

  ด าเนินกิจกรรม 
- ด าเนินการกิจกรรม 

 
พ.ย. 2561 

 
-ครูอดิศักดิ์ 

3. ขั้นประเมินและ
สรุปโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

 
ก.พ. 2562 

 
    -ครูอดิศักดิ์ 

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ก.ค. 62 – ก.ย. 62 5,000 ครูอดิศักดิ์ 
2 ส่งเสริมคุณธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ พ.ค. 62 – ก.ย. 62 500 ครูวรากร 
3 ส่งเสริมการออม (ธนาคารโรงเรียน )  

“เฮือนฮอมออมอนาคต” 
พ.ค. 62 – ก.ย. 62 1,000 ครูวิไลลักษณ์ 

4 ผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรม(หนั้งสั้น) มิ.ย. 62 – ก.ย. 62 1,000 ครูวรากร 
5 ส่งเสริมห้องเรียนสะอาด พ.ค. 62 – ก.ย. 62 1,500 ครูปฏิญาณ 
6 กิจกรรมค่ายพัฒนาผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ

ในการจัดท าโครงงานละครคุณธรรม 
พ.ค. 62 – ก.ย. 62 15,000 

(เรียนฟรี) 
ครูวรพจน์ 

งบประมาณที่ใช้  9,000 บาท (เงินอุดหนุน) 



    15,000 บาท (เงินเรียนฟรี) 
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ก.ค. 2562 กลุ่มสาระสังคมฯ 
2. ขั้นด าเนินการ - ติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อ

ก าหนดวันเวลาในการแนะแนวเรื่องอาชีพให้แก่
นักเรียน 
- จัดท าตารางส่งเสริมคุณธรรมตามแนวทางวิถี
พุทธ และแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 

 
 

ส.ค. 2562 

 
-ครูอดิศักดิ์ 

3. ขั้นประเมินและ
สรุปโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

 
ก.ย. 2562 

 
    -ครูอดิศักดิ์ 

 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 2562 กลุ่มสาระสังคมฯ 
2. ขั้นด าเนินการ - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงสถานที่ในการ  

  ด าเนินกิจกรรม 
 

พ.ค. 2562 
 

ครูวรากร 
3. ขั้นประเมินและ
สรุปโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

 
ก.ย. 2562 

 
ครูวรากร 

กิจกรรมส่งเสริมการออม (ธนาคารโรงเรียน ) “เฮือนฮอมออมอนาคต” 
ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 2562 กลุ่มสาระสังคมฯ 
2. ขั้นด าเนินการ - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงสถานที่ 

- ด าเนินการกิจกรรม 
 

พ.ค. 2562 
 

-ครูวิไลลักษณ์ 



3. ขั้นประเมินและ
สรุปการด าเนิน
โครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

 
ก.ย. 2562 

 
-ครูวิไลลักษณ์ 

 

กิจกรรมค่ายพัฒนาผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศในการจัดท าโครงงานละครคุณธรรม 
ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่ด าเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 2562 -กลุ่มสาระสังคมฯ 
2. ขั้นด าเนินการ - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงสถานที่ใน

การ  
  ด าเนินกิจกรรม 
- ด าเนินการกิจกรรม 

 
พ.ค. 2562 

 
-ครูวรพจน์ 

3. ขั้นประเมินและ
สรุปโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

 
ก.ย. 2562 

 
    -ครูวรพจน ์

 

5. งบประมาณที่ใช้ 31,500 บาท 
 5.1 เงินอุดหนุน     16,500 บาท 
 5.2 เงินเรียนฟรี     15,000 บาท  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  จ านวน  7,500  บาท 

รายการ 

งบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ 

ค่าตอบแทน/ 
ใช้สอย/
ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. ส่งเสริมคุณธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ 1,000 - - - 1,000  
2. ผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรม(หนั้งสั้น) - 500 - - 500  
3. ส่งเสริมห้องเรียนสะอาด - 1,000 - - 1,000  
4. ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอน 

- 5,000 - - 5,000  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  จ านวน  24,000  บาท 

รายการ 

งบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ 

ค่าตอบแทน/ 
ใช้สอย/
ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 



1. กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน - 5,000 - - 5,000  
2. ส่งเสริมคุณธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ 500 - - - 500  
3. ส่งเสริมการออม (ธนาคารโรงเรียน ) 
“  เฮือนฮอมออมอนาคต 

- 1,000 - - 1,000  

4. ผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรม(หนังสั้น) - 1,000 - - 1,000  
5. กิจกรรมห้องเรียนสะอาด - 1,500 - - 1,500  
6. กิจกรรมค่ายพัฒนาผลสัมฤทธิ์สู่ความ
เป็นเลิศจัดท าโครงงานละครคุณธรรม 

10,800 4,200 - - 15,000  

 

4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

1  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์สอนของกลุ่ม
สาระการ เรี ยนรู้ สั งคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
2  เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติทางสังคม
ศึกษา 
3  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
4  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
ออม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 1  ผลสัมฤทธิ์สอนของกลุ่มสาระการ
เ รี ย น รู้ สั ง คม ศึ กษ า   ศ าสน า แ ล ะ
วัฒนธรรมดีขึ้น 
2  นักเรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติ
ทางสังคมศึกษา 
3  นั ก เ รี ยนมี คุณธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม 
ศีลธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4  นักเรียนมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
5  นักเรียนมีนิสัยรักการออม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6 นักเรียนมีจิตส านึกในการรักษาความ
สะอาด เ พ่ื อ ให้ ห้ อ ง เ รี ยนสะอ าด มี
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 



6 เพ่ือส่งเสริมให้มีจิตส านึกในการรักษาความ
สะอาดเพ่ือให้ห้องเรียนสะอาดมีบรรยากาศเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 

  

 



ชื่อโครงการ :  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
แผนงาน :  วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ : 
 สนองยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  ข้อ 3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะ และ

คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคัดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตได้ 

 3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 3.5 มีความแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 

จัดการเรียนรู้ 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน / กลยุทธ์ระดับแผนงาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพเทียงเคียงมาตรฐานสากล 

  กลยุทธ์ที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และผลิตงานอย่าง

สร้างสรรค ์

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนให้มีการสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 

 



 
ผู้รับผิดชอบ :   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ : 
 ใหม่      ต่อเนื่อง      ประจ า 
1. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารทั้ง 5 ทักษะ 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงในการเรียนวิชาภาษาไทย ทั้ง 5 ทักษะ 
3. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดให้แก่นักเรียน 
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

และมีนิสัยรักการอ่าน 
2. เป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมอย่างน้อยร้อยละ 80  ได้รับการพัฒนา ทั้ง 5 ทักษะ  
2. นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมอย่างน้อยร้อยละ 80  ได้รับประสบการณ์จริงในการ  
    เรียนภาษาไทย 
3. นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมอย่างน้อยร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมกระบวนการคิด  
4. นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมอย่างน้อยร้อยละ 80 รู้จักแสวงหาความรู้  
    สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและมีนิสัยรักการอ่าน 

2. เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม มีการพัฒนาการด้านทักษะภาษาไทยทั้ง 5 ทักษะ ดีขึ้น 
2. นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้รับประสบการณ์จริง เห็นความส าคัญและเกิดเจตคติ 
    ที่ดีต่อวิชาภาษาไทย 
3. นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมมีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างหลากหลาย 

  4. นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ 
         ได้ด้วยตนเองและมีนิสัยรักการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมติวเข้มเตรียมความรู้สู่อนาคต 

1.ขั้นเตรียม 
1.1 ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระ
เพ่ือรับทราบหลักการ และวิธีการ    
จัดกิจกรรม 
1.2 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
1.3 เตรียมสื่อ อุปกรณ์ คู่มือ เอกสาร
ประกอบการติว 

2. ขั้นด าเนินการ 
  2.1 ด าเนินการติวเข้มนักเรียน ม.3 
และ   ม.6 ที่ทางโรงเรียนจัดให้ และ
ในช่วงคาบเรียน หรือคาบว่าง 
3. ขั้นติดตามประเมินผล 
  3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมติวเข้ม   
เพ่ือรายงานต่อฝ่ายบริหารต่อไป 

 
 

24 ต.ค. 61 
 
 
 
 
 
 

7 ธ.ค. 61- 
20 ก.พ. 62 

 
 
 

28 ก.พ. 62 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

หัวหน้า 
กลุ่มสาระและ
บุคลากรกลุ่ม

สาระ 
 
 
 

บุคลากรใน 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

 
หัวหน้า 

กลุ่มสาระ 
 

2. กิจกรรมค่ายรักการอ่าน สานสัมพันธ์พี่
น้องไทยสังคม 
1.ขั้นเตรียม 

1.1 ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระ 
1.2 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
1.3 เตรียมสื่อ อุปกรณ์ คู่มือ เอกสาร
ประกอบการเข้าค่าย 

2. ขั้นด าเนินการ 
  2.1 ด าเนินการจัดค่ายรักการอ่าน โดย
กลุ่มนักเรียนเป้าหมาย เป็นนักเรียนแผน
ภาษาไทย-สังคมศึกษา 
3. ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1 สรุปผลการด าเนินกิจกรรมฃ 

 
 

29 ต.ค. 61 
 
 
 
 
 

 
9 พ.ย. 61- 
17 พ.ย. 61 

 
1 ธ.ค. 61 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 

 

 
 

หัวหน้า 
กลุ่มสาระและ
บุคลากรกลุ่ม

สาระ 
 
 
 

บุคลากรใน 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

 
 



ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมรักการอ่าน 
1.ขั้นเตรียม 

1.1 ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระ 
     เพ่ือรับทราบหลักการ และวิธีการ  
     รวมทั้งเกณฑ์การประเมินการอ่าน  
     ของนักเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน 
1.2 บุคลากรภายในกลุ่มสาระการ 
     เรียนรู้ภาษาไทยมอบสมุดบันทึก 
     การอ่านให้แก่นักเรียนแต่ละระดับ  
     เพ่ือท าการบันทึกความรู้ที่ได้จาก  
     การอ่าน 
1.3 บุคลากรภายในกลุ่มสาระเตรียม 

     บทอาขยานของแต่ละระดับชั้น 
2. ขั้นด าเนินการ 
  2.1 ครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้นอธิบาย 
       ลักษณะกิจกรรมให้นักเรียนทราบ   
       รวมทั้งมอบหมายให้นักเรียน ดู ฟัง 
       หรืออ่าน หนังสือหรือสาระความรู้ 
       จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยก าหนด 
       ส่งสมุดบันทึกการอ่านที่ครูผู้สอน  
       เป็นประจ าทุกเดือน 
  2.2 ครูผู้สอนประเมินผลงานของ 
       นักเรียนตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนด 
  2.3 สรุปร้อยละ ของนักเรียนที่ท าการ 
       บันทึกจากการอ่านเป็นประจ าหรือ  
       ส่งงานตามเวลาที่ก าหนด 

2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
  ท าการคัดเลือกผลงานนักเรียนที่ 

ดีเด่น ประจ าปี มอบรางวัลให้แก่นักเรียน 
 
 

 
 

1 เม.ย.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.62 –  
ก.พ. 63 

 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 
 

 
 

หัวหน้า 
กลุ่มสาระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรใน 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

 



ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
   2.5 นักเรียนท่องอาขยานต้นคาบเรียน 

       ภาษาไทย 
3. ขั้นติดตามประเมินผล 
  3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม   
     เพ่ือรายงานต่อฝ่ายบริหารต่อไป 

 
 

มี.ค. 63 

 
 

 
 

หัวหน้า 
กลุ่มสาระ 

 
 

 
2. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 

1.ขั้นด าเนินการ 
1.1 ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระ
เพ่ือ  
      เสนอกิจกรรม 
1.2 สอบถามและขอความคิดเห็นจาก 
     บุคลากรในกลุ่มสาระ เพ่ือเพ่ิมเติม 
     หรือปรับปรุงแก้ไข 
1.3 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
2. ขั้นด าเนินการ 
2.1 ด าเนินงานตามกิจกรรมที่ได้ก าหนด
โดยจัดแข่งขันกิจกรรมในแต่ละระดับชั้น
ตั้งแต่ ม.1 – ม.6  ดังนี้ 
     2.1.1 การอ่านเอาเรื่อง 
             ตามแนว PISA 
     2.1.2 การอ่านท านองเสนาะ 
     2.1.3 การเขียนตามค าบอก 
     2.1.4 การเขียนเรียงความ 
            และคัดลายมือ 
     2.1.5 การแต่งค าประพันธ์ 
  2.1.6 การกล่าวสุนทรพจน์ 
     2.1.7 การประกวดขับร้องเพลง 
            ไทยลูกทุ่ง ไทยสากล 
 
 

 
 

1 ก.ค. 62 
 
 
 
 
 
 
 

5 ก.ค. 62 – 
22 ก.ค. 62 

 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

13,000 
 

 
 

หัวหน้ากลุ่ม
สาระ 

 
 
 
 
 
 

บุคลากรใน 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

 



ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 3. ขั้นติดตามประเมินผล 

3.1 ผู้รับผิดชอบในการแข่งขันแต่ละ  
     ระดับท าการสรุปผลการแข่งขัน 
     และรายงายผลต่อหัวหน้ากลุ่มสาระ 
 

 
5 ส.ค. 62 

 
- 

 
บุคลากรใน 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

งบประมาณท่ีใช้   19,000   บาท (ประเภทงบประมาณ : เงินอุดหนุน) 

4. งบประมาณ  19,000 บาท  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561   จ านวน  2,000 บาท  

รายการ 

งบประมาณ 

รวม หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน/

ใช้สอย/
ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.กิจกรรมติวเข้มเตรียม
ความรู้สู่อนาคต 

- - - - -  

2.กิจกรรมค่ายรักการอ่าน 
สานสัมพันธ์พี่น้องไทยสังคม 

1,000 1,000 - - 2,000  

 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562   จ านวน  17,000   บาท  

รายการ 

งบประมาณ 

รวม หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน/

ใช้สอย/
ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.กิจกรรมรักการอ่าน 2,000 2,000 - - 4,000  
2.กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

   8,000 5,000 - - 13,000  

 

4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 



5. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

1.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการใช้ภาษาไทย
เพ่ือสื่อสารทั้ง 5 ทักษะ 
2.เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงในการ
เรียนวิชาภาษาไทย ทั้ง 5 ทักษะ 
3.เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดให้แก่นักเรียน 
4.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้  
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และมีนิสัยรักการอ่าน 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

 1. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการใช้ภาษาไทย
เพ่ือสื่อสารทั้ง 5 ทักษะ 
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงในการเรียน
วิชาภาษาไทย ทั้ง 5 ทักษะ 
3. ส่งเสริมกระบวนการคิดให้แก่นักเรียน 
4. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ สร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และมีนิสัยรักการอ่าน 

 



ชื่อโครงการ :  พัฒนา การเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

แผนงาน :  วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ : 
 สนองยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  ข้อ 3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะ และ

คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคัดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 

 3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 3.5 มีความแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน / กลยุทธ์ระดับแผนงาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพเทียงเคียงมาตรฐานสากล 

  กลยุทธ์ที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และผลิตงานอย่าง

สร้างสรรค ์

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนให้มีการสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 

 



ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2562 

1. วัตถุประสงค์ 
1  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2 เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล อยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
3  เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนที่มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร อยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
4  เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนที่มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน

ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต อยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
2. เป้าหมาย 
 2.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

      2.1.1 จ านวนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีอยู่ในระดับดีสูงขึ้น 

 2.1.2  จ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล อยู่ในระดับดี สูงขึ้น 

 2.1.3  จ านวนนักเรียนที่มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร อยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
 2.1.4  จ านวนนักเรียนที่มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต อยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
 

 2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      2.2.1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

อยู่ในระดับดีสูงขึ้น 
 2.2.2  นักเรียนที่มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล อยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
 2.2.3  นักเรียนที่มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร อยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
 2.2.4  นักเรียนที่มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต อยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
 
 
 
 
 



4. กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. 

จัดซื้อ/จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์การ
เรียนการสอน และฝึกทักษะใน
การฏิบัติงาน 
อุตสาหกรรม 

ต.ค.61 – มี.ค.62 
ภาคเรียนที่ 2 

12,120 
ครูผู้สอน 

 

2. 

จัดซื้อ/จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์การ
เรียนการสอน และฝึกทักษะใน
การฏิบัติงาน 
เกษตรกรรม 

ต.ค.61 – มี.ค.62 
ภาคเรียนที่ 2 

3,000 
ครูผู้สอน 

 

3. 

จัดซื้อ/จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์การ
เรียนการสอน และฝึกทักษะใน
การฏิบัติงาน 
คหกรรม 

ต.ค.61 – มี.ค.62 
ภาคเรียนที่ 2 

12,000 
ครูผู้สอน 

 

4. 

จัดซื้อ/จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์การ
เรียนการสอน และฝึกทักษะใน
การฏิบัติงาน 
คอมพิวเตอร์ 

ต.ค.61 – มี.ค.62 
ภาคเรียนที่ 2 

8,500 
ครูผู้สอน 

 

รวม 35,620  
 

งบประมาณที่ใช้   35,620 บาท  ( เงินเรียนฟรี ) 
 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. 
จัดซื้อ/จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์การเรียน
การสอน และฝึกทักษะในการฏิบัติงาน 
อุตสาหกรรม 

พ.ค.62 – ก.ย.62 
ภาคเรียนที่ 1 

7,450 
ครูผู้สอน 

 

2. 
จัดซื้อ/จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์การเรียน
การสอน และฝึกทักษะในการฏิบัติงาน 
เกษตรกรรม 

พ.ค.62 – ก.ย.62 
ภาคเรียนที่ 1 

4,500 
ครูผู้สอน 

 



3. 
จัดซื้อ/จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์การเรียน
การสอน และฝึกทักษะในการฏิบัติงาน 
คหกรรม 

พ.ค.62 – ก.ย.62 
ภาคเรียนที่ 1 

17,675 
ครูผู้สอน 

 

6. 
จัดซื้อ/จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์การเรียน
การสอน และฝึกทักษะในการฏิบัติงาน 
คอมพิวเตอร์ 

พ.ค.62 – ก.ย.62 
ภาคเรียนที่ 1 

6,500 
ครูผู้สอน 

 

รวม 36,125  
 

งบประมาณท่ีใช้      36,125  บาท  (งบเรียนฟรี) 

 

5.  งบประมาณ    71,745   บาท 

 5.1 เงินอุดหนุน     -   บาท 

 5.2 เงินเรียนฟรี 59,625   บาท 

 5.3 เงินอ่ืน ๆ     -   บาท 
 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561   จ านวน   20,260  บาท (งบเรียนฟรี) 

รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ 

ค่าตอบแทน/ 
ใช้สอย/ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ ค่า
คุรุภัณฑ์ 

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.วัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอน - 35,620 - - 35,620  
2. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์แข่งทักษะ
วิชาการ 

-  - -   

รวม - 35,620 - - 35,620  
 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562   จ านวน   29,740  บาท (งบเรียนฟรี) 

รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ 

ค่าตอบแทน/ 
ใช้สอย/ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ ค่า
คุรุภัณฑ์ 

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. วัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอน - 22,125 - - 22,125  
2. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์แข่งทักษะ
วิชาการ 

- 14,000 - - 14,000  

3. ค่าวิทยากร - - - - -  

4. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์เผยแพร่ผลลงาน - - - - -  

รวม - 36,125 - - 36,125  



4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

1  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของกลุ่ม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2 เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล อยู่ในระดับดี 
สูงขึ้น 
3  เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนที่มีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร อยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
4  เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียนที่มีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต อยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2 นักเรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล อยู่
ในระดับดี สูงขึ้น 
3  นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร อยู่ในระดับดี สูงขึ้น 
4  นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต อยู่ใน
ระดับดี สูงขึ้น 
 

 



ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
แผนงาน : วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ :  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ : 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใน 
ชีวิตได้ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

   กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 

  กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

   ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการเรียนรู้

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

  กลยุทธ์ที่ 2  ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 
ลักษณะกิจกรรม 

 กิจกรรมสนับสนุน  กิจกรรมรอง   √  กิจกรรมหลัก 
1.ผู้รับผิดชอบ :   กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
2. วัตถุประสงค์  

 1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย 

เล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการที่ตนเองถนัดอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

 2. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ร้อยละ 80  ขึ้นไป มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 



 3. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถป้องกันตนเองจากสารเสพ

ติด เห็นคุณค่าของตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิ ด

ประโยชน์ โดยการออกก าลังและเล่นกีฬา สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 4. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีผลงานทางด้านกีฬาและ

นันทนาการ 

3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลัง

กาย เล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการที่ตนเองถนัดอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

 3.1.2 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมี

สมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 3.1.3 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถป้องกันตนเองจากสาร

เสพติด เห็นคุณค่าของตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ โดยการออกก าลังและเล่นกีฬา สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 3.1.4 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีผลงานทางด้านกีฬาและ

นันทนาการ 

3.2 เชิงคุณภาพ 

 3.2.1 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนทุกคน ได้มีโอกาสออกก าลังและเล่นกีฬา ตลอดจน

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ได้ดี 

4. กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาสื่อและอุปกรณ์

การเรียนการสอน 
มิ.ย.60- ก.ย.61 25,000 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

2 กีฬาต้านยาเสพติด(ปี60 
ไม่ได้รับการจัดสรรงบฯ.) 

มิ.ย.–ก.ย.60 - กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

3 กีฬานักเรียนกลุ่ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
จังหวัดเชียงราย(กลุ่ม 2) 

ก.ย.- ธ.ค. 60 5,000 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

 



 พัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

พ.ค. 2562 
 

- กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 

2. ขั้น
ด าเนินการ 

- ส ารวจอุปกรณ์ที่ช ารุด 
- จัดซื้ออุปกรณ์ตามที่ช ารุด 
- ชี้แจงการใช้งานอุปกรณ์และสื่อต่างๆ 

มิ.ย. – ส.ค. 
2562 

 

- กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 2562 
 

- กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 

 
              กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด (ปี60 ไม่ได้รับการจัดสรรงบฯ.) 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่ด าเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้น
เตรียมการ 

- ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

พ.ค. 2562 
 

- กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
- ครูกิจการนักเรียน 

2. ขั้น
ด าเนินการ 

- จัดท าก าหนดการ 
- จัดท าเอกสาร ติดต่อประสานงาน แจ้ง
ก าหนดการจัดงานให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มา
ร่วมงานและแจ้งผู้มาเป็นประธานพิธีเปิด
ประสาน สภ.แม่เจดีย์ อบต.แม่เจดีย์ ชมรม
พ่อค้าแม่ขะจาน 
- จัดเตรียมสถานที่ สนามการแข่งขันอุปกรณ์
กีฬา 
- ด าเนินการในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี 

มิ.ย. 2562 
 

- กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
- ครูกิจการนักเรียน 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ค.2562 
 

- กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

 



     กิจกรรมกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย(กลุ่ม 2) 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

พ.ค. 2562 
 

- ครูกลุ่มสาระ
สุขฯ 
- ครู
ผู้รับผิดชอบ 
ทุกชนิดกีฬา 

2. ขั้นด าเนินการ - จัดเตรีมอุกปกรณ์กีฬา 
- ประชุมนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
- ส ารวจจ านวนของนักกีฬาในแต่ละทีมและจัด
ชุดกีฬาให้ตรงตามจ านวนนักเรียน 
- หาแมตอุ่นเครื่องกับทีมต่างโรงเรียน 
- ชี้แจงแมตการแข่งขันและสนามการแข่งขัน 
- ประสานสถานที่พัก(กรณีได้พักนอนนอก
สถานที่) 
- ด าเนินการตามกิจกรรม 

มิ.ย. – ส.ค. 
2562 

 

- ครูกลุมสาระ
สุขฯ 
- ครู
ผู้รับผิดชอบ 
ทุกชนิดกีฬา 

3. ขั้นประเมินและ
สรุปการด าเนิน
โครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 2562 
 

- ครูกลุ่มสาระ
สุขฯ 

 
ภาคเรียนที่ 2 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กีฬาสีประจ าปี ธ.ค. 61 9,600 สาระสุขศึกษาฯ. 
2 กีฬาระหว่างห้องเรียน ม.ค. – ก.พ. 62 7,600 สาระสุขศึกษาฯ. 
3 กีฬานักเรียนกลุ่ม

มัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดเชียงราย 

พ.ย.61–ก.พ.62 5,000 สาระสุขศึกษาฯ. 

4 วิ่งเวียงกาหลงมินิ
มาราธอน ครั้งที่ 11 

ม.ค. – ก.พ. 62 - สาระสุขศึกษาฯ. 

 
 



    กิจกรรมกีฬาสีประจ าปี 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

พ.ย. 
 

- ครูกลุ่มสาระ
สุขฯ 

2. ขั้นด าเนินการ - จัดเตรียมนักเรียนประจ าสี (มิ.ย. ภาคเรียนที่ 1) 
- จัดท าเอกสาร ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก 
- จัดเตรียมอุปกรณ์กีฬา 
- ประชุมนักเรียน ชีแจ้งการจัดงาน 
- ส ารวจสนามและจัดท าสนามกีฬา 
- ชี้แจงก าหนดการแข่งขันและสนามการแข่งขัน 
- ก าหนดการแข่งขันนอกรอบ 
- ซักซ้อมพิธีเปิด 
- ด าเนินการตามกิจกรรม 

ธ.ค. 61 - ครูกลุ่มสาระ
สุขฯ 
 

3. ขั้นประเมินและสรุป
การด าเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

ม.ค. 62 
 

- ครูกลุ่มสาระ
สุขฯ 

    กิจกรรมกีฬาระหว่างห้องเรียน 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ม.ค. 
 

- ครูกลุ่มสาระ
สุขฯ 

2. ขั้นด าเนินการ - จัดท าเอกสาร ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก 
- จัดเตรียมอุปกรณ์กีฬา 
- ประชุมนักเรียน ชีแจ้งการจัดกิจกรรม 
- ส ารวจสนามและจัดท าสนามกีฬา 
- ชี้แจงก าหนดการแข่งขันและสนามการแข่งขัน 
- ก าหนดการแข่งขันนอกรอบ 
- ด าเนินการตามกิจกรรม 

ม.ค.-ก.พ. 62 - ครูกลุ่มสาระ
สุขฯ 
 

3. ขั้นประเมินและสรุป
การด าเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.พ. 62 
 

- ครูกลุ่มสาระ
สุขฯ 

 



    กิจกรรมกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่ด าเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
พ.ย. 61 

 
- ครูกลุ่มสาระสุขฯ 
- ครูผู้รับผิดชอบ 
ทุกชนิดกีฬา 

2. ขั้นด าเนินการ - จัดเตรีมอุกปกรณ์กีฬา 
- ประชุมนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
- ส ารวจจ านวนของนักกีฬาในแต่ละทีมและ
จัดชุดกีฬาให้ตรงตามจ านวนนักเรียน 
- หาแมตอุ่นเครื่องกับทีมต่างโรงเรียน 
- ชี้แจงแมตการแข่งขันและสนามการแข่งขัน 
- ประสานสถานที่พัก(กรณีได้พักนอนนอก
สถานที่) 
- ด าเนินการตามกิจกรรม 

พ.ย. 61 – 
ม.ค.62 

 

- ครูกลุมสาระสุขฯ 
- ครูผู้รับผิดชอบ 
ทุกชนิดกีฬา 

3. ขั้นประเมินและสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.พ. 62 
 

- ครูกลุ่มสาระสุขฯ 

 
กิจกรรมว่ิงเวียงกาหลงมินิมาราธอน ครั้งท่ี 11 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่ด าเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ม.ค.62 

 
- ครูกลุ่มสาระสุขฯ 
- ครูผู้รับผิดชอบ 
ทุกชนิดกีฬา 

2. ขั้นด าเนินการ - จัดท าก าหนดการ 
- จัดท าเอกสาร ติดต่อประสานงาน  
- แจ้งก าหนดการจัดการกิจกรรมให้กับ
นักเรียนทราบ 
-จัดเตรียมของรางวัล 
- จัดเตรียมสถานที่จัดงาน สถานที่แข่งขัน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 

ม.ค. – ก.พ.
62 
 

- ครูกลุ่มสาระสุขฯ 
 

3. ขั้นประเมินและสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.พ. 62 
 

- ครูกลุ่มสาระสุขฯ 



 

5. งบประมาณ 52,200 บาท (ห้าหม่ืนสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 
ภาคเรียนที่ 1 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน/

ใช้สอย/
ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้า

ง 
1. พัฒนาสื่อและอุปกรณ์
การเรียนการสอน 

- 25,000 - - 25,000  

2. กีฬาต้านยาเสพติด (ปี60 
ไม่ได้รับการจัดสรรงบฯ.) 

- - - - -  

3. กีฬานักเรียนกลุ่ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
จังหวัดเชียงราย(กลุ่ม 2) 

- 5,000 - - 5,000  

รวม  30,000   30,000  
 
ภาคเรียนที่ 2 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน/

ใช้สอย/
ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้า

ง 
1.กีฬาสีประจ าปี - 9,600 - - 9,600 - 
2.กีฬาระหว่างห้องเรียน - 7,600   7,600 - 
3.กีฬานักเรียนกลุ่ม
มัธยมศึกษา 
ตอนปลายจังหวัดเชียงราย 

- 5,000 - - 5,000 - 

4.เวียงกาหลงมินิมาราธอน
ครั้งที่ 12 

- - - - - - 

รวม  22,200   22,200  
 

 
 



4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ร้อยละ 80 

ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย เล่นกีฬา

และกิจกรรมนันทนาการที่ตนเองถนัดอย่าง

ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

2. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ร้อยละ 80 

ขึ้นไป มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

3. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ร้อยละ 80 

ขึ้นไป สามารถป้องกันตนเองจากสารเสพติด เห็น

คุณค่าของตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มี

มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย

การออกก าลังและเล่นกีฬา สามารถด ารงชีวิตอยู่

ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ร้อยละ 80 

ขึ้นไป มีผลงานทางด้านกีฬาและนันทนาการ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 

เข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย เล่น

กีฬาและกิจกรรมนันทนาการที่ตนเอง

ถนัดอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

2. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน มี

น้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

3. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 

สามารถป้องกันตนเองจากสารเสพติด 

เห็นคุณค่าของตนเอง กล้าแสดงออก

อย่างเหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออก

ก าลังและเล่นกีฬา สามารถด ารงชีวิตอยู่

ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน มี
ผลงานทางด้านกีฬาและนันทนาการ 

 



ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนกลุ่มสาระศิลปะ 
แผนงาน :  วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ : 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ :  
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3  จัดการเรียนการสอนที่มุ้งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที ่4  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ด ีในการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 3  สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4  โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนให้มีการสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :  นางอัจฉราพร  ยารังษี 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 

1. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะให้มีประสิทธิภาพ
และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  (ทัศนศิลป์ ดนตรี  นาฏศิลป์) 
2. เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติในรายวิชาของกลุ่มสาระศิลปะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1-6 
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ 
4. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์ทุกคนได้แสดงศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ 
6. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์ทุกคนเกิดสุนทรียภาพในการรับรู้และสร้างสรรค์ผลงานทาง
ศิลปะเป็นคนดี  มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
1. เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1.มีแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะมีประสิทธิภาพ 

และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  (ทัศนศิลป์ ดนตรี  นาฏศิลป์) 
2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6มีการพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติในรายวิชา 

ของกลุ่มสาระศิลปะ 
3.นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์ทุกคนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะทุกคนได้รับการ 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ 
4.มีกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียงใน 

ทุกรายวิชา 
5.นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์ทุกคนได้แสดงศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน 

ศิลป์ 
6.นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์ทุกคนเกิดสุนทรียภาพในการรับรู้และสร้างสรรค์ผลงาน 

ทางศิลปะเป็นคนดี  มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะมีประสิทธิภาพ 

และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  (ทัศนศิลป์ ดนตรี  นาฏศิลป์) 



2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6มีการพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติใน 
รายวิชาของกลุ่มสาระศิลปะ 

3. นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์ทุกคนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะทุกคนได้รับ 
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะ 

4. มีกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

5. นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์ทุกคนได้แสดงศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ 
ผลงานศิลป์ 

6. นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์ทุกคนเกิดสุนทรียภาพในการรับรู้และสร้างสรรค์ 
ผลงานทางศิลปะเป็นคนดี  มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

 
7. กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561    
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. สาระทัศนศิลป์ 

พฤศจิกายน 
2561 - 

มกราคม 2562 

12,000 นางอัจฉราพร  
ยารังษี 

2. สาระดนตรี 18,000 นายสัชฌุกร  
แก้วค าแดง 

3. สาระนาฏศิลป์ 10,000 นายปรีชา 
บุญอินทร์ 

 40,000  
 

สาระทัศนศิลป์ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  การจัดการเรียนการสอนบูรณาการ 
เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง 

พฤศจิกายน 
2561 - 

มกราคม 2562 

5,000 นางอัจฉราพร  
ยารังษี 

2.  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทัศนศิลป์ 5,000 
3.  แข่งทักษะวิชาการระดับชาติ ธันวาคม 2561 2,000 
 12,000 

 
 
 
 



กิจกรรม  การจัดการเรียนการสอนบูรณาการ เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง 
ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
พ้ืนฐาน ม. 1-3, ม. 6 และวิชาการเขียน
ลายเวียงกาหลงในระดับ ม. 4 
2.ส ารวจจ านวนวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ต่อการเรียนการสอน (สีหมึก/พู่กันจีน/
แม่พิมพ์/น้ าสลิป/สีทนความร้อน) 
3.เสนอขออนุมัติ 

พฤศจิกายน 
2561 

นางอัจฉราพร  
ยารังษี 

2. ขั้นด าเนินการ 1.จัดท าเอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2.จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
3.ด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
กระบวนการขั้นตอนการจัดท าเครื่อง
เคลือบดินเผาเวียงกาหลง 

พฤศจิกายน 
2561 - 
มกราคม 
2562 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

1.ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ หลังจากการใช้งาน
เพ่ือจัดท าเป็นข้อมูลใช้ในการวางแผนจัดซื้อ
เพ่ิมเติมในภาคเรียนต่อไป 
2.รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์ 
2562 

 

 
กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทัศนศิลป์ 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
เพ่ิมเติมในระดับชั้น ม. 1 -3 
2.ส ารวจความต้องการฝึกทักษะในชุมนุม 
3.ส ารวจจ านวนวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ต่อการเรียนการสอน (สีโปสเตอร์,ดินสอEE,
กระดาษ 100 ปอนด์) 
4.เสนอขออนุมัติ 

พฤศจิกายน 
2561 

นางอัจฉราพร  
ยารังษี 



2. ขั้นด าเนินการ 1.จัดท าเอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2.จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
3.ด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาเพ่ิมเติมในระดับชั้น ม. 1 -3 และ
ชุมนุม 

พฤศจิกายน 
2561 - 
มกราคม 
2562 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

1) 1.ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ หลังจากการใช้งาน
เพ่ือจัดท าเป็นข้อมูลใช้ในการวางแผนจัดซื้อ
เพ่ิมเติมในภาคเรียนต่อไป 
2.รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์ 
2562 

 
กิจกรรม  แข่งทักษะวิชาการทัศนศิลป์ ระดับภาค 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1.ส ารวจจ านวนวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ต่อการแข่งทักษะภาพไทยประเพณี (สีอะครี
ลิค,กระดาษมูแรงดูรอย,พู่กัน,นิโต้) 
2.เสนอขออนุมัติ 

พฤศจิกายน 
2561 

นางอัจฉราพร  
ยารังษี 

2. ขั้น
ด าเนินการ 

1.จดัท าเอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2.จดัซื้อวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
3.ด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาเพ่ิมเติมในระดับชั้น ม. 1 -3 และ
ชุมนุม 

พฤศจิกายน 
2561 - 
มกราคม 
2562 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

1) ประเมินนักเรียนโดยผลการแข่งขัน 
2) รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์ 
2562 

 
สาระดนตรี 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ดนตรีสากล พฤศจิกายน 

2561 - 
มกราคม 2562 

18,000 นายสัชฌุกร  
แก้วค าแดง 

 18,000 



 

กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ดนตรี 
ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1.เสนอโครงการต่อผู้บริหาร พฤศจิกายน 
2561 
 

นายสัชฌุกร  
แก้วค าแดง 

2. ขั้น
ด าเนินการ 

1. จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  ตาม
โครงการ 
2. นักเรียนฝึกซ้อมดนตรี  เพ่ือแสดงและ
แข่งในรายการต่างๆ  
3. นักเรียนสามารถแสดงโชว์งานส าคัญๆ 
ทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียนตามที่
หน่วยงานต่างๆ ขอสนับสนุนเข้ามา 
 

พฤศจิกายน 
2561 - 
มกราคม 
2562 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

1.ประเมินผลการด าเนินงานรายภาค/รายปี 
เสนอผู้บริหาร 
2.สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อ
น าไปปรับปรุงข้อบกพร่องในปีการศึกษา
ต่อไป 

กุมภาพันธ์ 
2562 

 

 
สาระนาฏศิลป์ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ส่งเสริมและพัฒนากรเรียนรู้นาฏศิลป์ พฤศจิกายน 

2561 - 
มกราคม 2562 

10,000 นายปรีชา  บุญ
อินทร์ 

 10,000 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1.ส ารวจความต้องการฝึกทักษะในชุมนุม 
2.ส ารวจจ านวนวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ต่อการเรียนการสอน (ฉิ่ง , กรับ ) 
3.เสนอขออนุมัติ 

พฤศจิกายน 
2561 

นายปรีชา  
 บุญอินทร์ 

2. ขั้น
ด าเนินการ 

1.ฝึกซ้อมระบ ากรับ ระบ าฉิ่ง 
2.เช่าชุด ระบ ากรับ  ระบ าฉ่ิง 
3.น านักเรียนแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา 

พฤศจิกายน 
2561 – 
ธันวาคม 
2561 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

1.ประเมินนักเรียนโดยผลการแข่งขัน 
2.รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

มกราคม 
2562 

 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. สาระทัศนศิลป์ 

พฤศจิกายน 
2561 - 

มกราคม 2562 

10,000 นางอัจฉราพร  
ยารังษี 

2. สาระดนตรี 2,000 นายสัชฌุกร  
แก้วค าแดง 

3. สาระนาฏศิลป์ 8,000 นายปรีชา 
บุญอินทร์ 

 20,000  
 

สาระทัศนศิลป์ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  แข่งทักษะวิชาการ พฤษภาคม 
2562 – 

สิงหาคม 2562 

5,000 นางอัจฉราพร  
ยารังษี 2.  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทัศนศิลป์ 5,000 

 10,000 



 

กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทัศนศิลป์ 
ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
พ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม 

2) ส ารวจความต้องการฝึกทักษะในชุมนุม 
3) ส ารวจจ านวนวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น

ต่อการเรียนการสอน (สีโปสเตอร์
,ดินสอEE,กระดาษ 100 ปอนด์) 

4) เสนอขออนุมัติ 

พฤษภาคม 2562 นางอัจฉราพร  
ยารังษี 

2. ขั้นด าเนินการ 1) จัดท าเอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2) จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
3) ด าเนินกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานและ
วิชาเพ่ิมเติมและชุมนุม 

 

พฤษภาคม 2562 
– สิงหาคม 2562 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

1) ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ หลังจากการใช้งานเพ่ือ
จัดท าเป็นข้อมูลใช้ในการวางแผนจัดซื้อเพ่ิมเติม
ในภาคเรียนต่อไป 

2) รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

กันยายน2562 

 
กิจกรรม  แข่งทักษะวิชาการทางทัศนศิลป์ 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1) 1.ส ารวจรายการแข่งขันทักษะวิชาการทางศิลปะ
ของภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน 

2) 2.ส ารวจนักเรียนที่ต้องการแข่งขันทักษะ 
3) 3.ส ารวจจ านวนวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการ

แข่งทักษะ  
4.เสนอขออนุมัติ 

พฤษภาคม 2562 นางอัจฉราพร  
ยารังษี 



2. ขั้นด าเนินการ 1.จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
2.ด าเนินกิจกรรมการฝึกทักษะ 
3.ด าเนินกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการทาง
ศิลปะของภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน 

พฤษภาคม 2562 
– สิงหาคม 2562 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

1.ประเมินนักเรียนโดยผลการแข่งขัน 
2.รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

กันยายน2562 

สาระดนตรี 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ดนตรีสากล พฤศจิกายน 

2561 - 
มกราคม 2562 

2,000 นายสัชฌุกร  
แก้วค าแดง 

 2,000 
 
กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ดนตรี 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1.เสนอโครงการต่อผู้บริหาร พฤษภาคม 
2562 

นายสัชฌุกร  แก้วค า
แดง 

2. ขั้นด าเนินการ 1. จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  ตาม
โครงการ 
2. นักเรียนฝึกซ้อมดนตรี  เพ่ือแสดงและ
แข่งในรายการต่างๆ  
3. นักเรียนสามารถแสดงโชว์งานส าคัญๆ ทั้ง
ในโรงเรียน และนอกโรงเรียนตามที่
หน่วยงานต่างๆ ขอสนับสนุนเข้ามา 
 

พฤษภาคม 
2562 – 
สิงหาคม 
2562 

3. ขั้นประเมินและ
สรุปการด าเนิน
โครงการ 

1.ประเมินผลการด าเนินงานรายภาค/รายปี 
เสนอผู้บริหาร 
2.สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อ
น าไปปรับปรุงข้อบกพร่องในปีการศึกษา
ต่อไป 

กันยายน
2562 

 

 
 



สาระนาฏศิลป์ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ พฤษภาคม 

2562 – 
กันยายน 2562 

8,000 นายปรีชา  บุญ
อินทร์ 

 8,000 
 
กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1) ส ารวจความต้องการฝึกทักษะในชุมนุม 
 2) ส ารวจจ านวนวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
ต่อการเรียนการสอน (กรับพวง) 
 3) เสนอขออนุมัติ 

พฤษภาคม 
2562 

นายปรีชา  บุญ
อินทร์ 

2. ขั้น
ด าเนินการ 

1) จัดท าเอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2) จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
3) ด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ในชุมนุมนาฏศิลป์ 
 

พฤษภาคม 
2562 – 
กันยายน 
2562 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

1) ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ หลังจากการใช้งาน
เพ่ือจัดท าเป็นข้อมูลใช้ในการวางแผนจัดซื้อ
เพ่ิมเติมในภาคเรียนต่อไป 
2) รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

กันยายน 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 



งบประมาณ 60,000  บาท 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561    

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ 

ค่าตอบแทน/
ใช้สอย/
ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

การจัดการเรียนการสอน
บูรณาการ เครื่องเคลือบ
ดินเผาเวียงกาหลง 

 5,000   5,000  

ส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ทัศนศิลป์ 

 5,000   5,000  

แข่งทักษะวิชาการ 
ทัศนศิลป์ ระดับภาค 

 2,000   2,000  

ส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ดนตรีสากล 

 18,000   18,000  

ส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้นาฏศิลป์ 

 10,000   10,000  

 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ 

ค่าตอบแทน/
ใช้สอย/
ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ทัศนศิลป์ 

 5,000   5,000  

แข่งทักษะวิชาการ 
ทัศนศิลป์  

 5,000   5,000  

ส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ดนตรีสากล 

 2,000   2,000  

ส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้นาฏศิลป์ 

 8,000   8,000  

 

 



 

4. วิธีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ แผนงาน / โครงงาน/ กิจกรรม 

สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

1.เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมสื่อการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะให้มีประสิทธิภาพ
และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้   (ทัศนศิลป์ ดนตรี  
นาฏศิลป์) 
2.เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติในรายวิชา
ของกลุ่มสาระศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่1-6 
3. เ พ่ือส่ง เสริมและพัฒนาทักษะนักเรียนที่มี
ความสามารถทางด้านศิลปะ 
4.เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียง 
5.เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์ทุกคนได้แสดง
ศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ 
6.เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์ทุกคนเกิด
สุนทรียภาพในการรับรู้และสร้างสรรค์ผลงานทาง
ศิลปะเป็นคนดี  มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

√ 
 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 1.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมสื่อการ
เรี ยนการสอนกลุ่ มสาระศิ ลปะให้ มี
ประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้   
(ทัศนศิลป์ ดนตรี  นาฏศิลป์) 
2.นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะและ
เจตคติในรายวิชาของกลุ่มสาระศิลปะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
3.โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ 
4.โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนบู รณาการภูมิปัญญาท้องถิ่ นและ
เศรษฐกิจพอเพียง 
5.นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์ทุกคนได้แสดง
ศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ 
6.นักเรียนโรงเรียนแม่ เจดีย์ทุกคนเกิด
สุนทรียภาพในการรับรู้และสร้างสรรค์ผลงาน
ทางศิลปะเป็นคนดี  มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก 

 



 
คณะผู้จัดทำ 

 
ที่ปรึกษา 
 ว่าที่ร้อยโททวีป  วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
 นายบัญชา          จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 

นายกฤษฏพงษ ์    นิตยารส  รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
 นางชยาภรณ์  กาวิต๊ะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

นางปิ่นแก้ว  ยานะจิตร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 นางเมธาวี  จันต๊ะวงค์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ  

นายศรชัย  กาวิต๊ะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
  
คณะทำงาน 
 นางอัจฉราพร  ยารังษี  หัวหน้าคณะทำงาน 

นางสาวสุชาดา  นัยติ๊บ  รองหัวหน้าคณะทำงาน 
 นายธนพันธ์                 พานคำดาว กรรมการ 

 นางสาววิไลลักษณ์ ขันจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
     นางสาวนัดดา            เก๊าทอง           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 


