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การจัดสรรเงินฝ่ายวิชาการ 2565 

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ รวม 

601 โครงการฝ่าย         

601.1 
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

15,000     15,000 

601.2 พัฒนางานวัดผลและประเมินผลการเรียน 61,414     61,414 

601.3 พัฒนางานทะเบียน 16,004     16,004 

601.4 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวตักรรม 
การเรียน 

  
20,700   20,700 

601.5 
พัฒนาตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล 

  19,584 
  19,584 

601.6 นิเทศภายใน 1,050     1,050 

601.8 
พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศฝา่ย
วิชาการ 

46,065 
    46,065 

601.9 
ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิท์างการศึกษา 
ของนักเรียน 

76,000 
    76,000 

601.10 สนับสนนุการจัดการเรียนรู ้ 371,798     371,798 

602 กิจกรรมนักเรียน         

602.1 พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 26,714 180,170   206,884 

602.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) 61,061     61,061 

603 โครงการค่าย         

603.1 ค่ายรักการอ่าน   28,692   28,692 

603.2 การศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตทางประวัติศาสตร ์   14,869   14,869 

603.3 ชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน     1,659   1,659 

603.5 ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรีสากล   12,000   12,000 

603.6 ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)  12,524   12,524 

603.7 ค่ายพัฒนาทักษะการงานอาชีพ   6,010   6,010 

603.8 ค่ายพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร ์   12,000   12,000 
 
 
 
 



(ต่อ) ฝ่ายวิชาการ  
 

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ รวม 

604.1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 50,030     50,030 
604.2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 28,773 16,675   45,448 
604.3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 70,232     70,232 
604.4 พัฒนาการจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลย ี
83,760     83,760 

604.5 พัฒนาการจัดการเรียนรู้สังคมศกึษา 21,436 16,576   38,012 
604.6 พัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 69,533 158,965   228,498 
604.7 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์) 12,763     12,763 
604.8 พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 46,350     46,350 
604.9 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) 55,420     55,420 
604.10 พัฒนาการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ 9,842     9,842 
604.11 พัฒนาการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ 

(งานเกษตร) 
23,110     23,110 

604.12 พัฒนาการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ 
(อุตสาหกรรม) 

19,770     19,770 

604.13 พัฒนาการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ 
(สิ่งประดิษฐ์) 

9,810     9,810 

604.14 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ 
(อาหาร) 

24,530     24,530 

604.15 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 

45,760     45,760 

605 โครงการทัศนศึกษา         

605.1 ทัศนศึกษา ม.1  54,950   54,950 
605.2 ทัศนศึกษา ม.2   49,680   49,680 
605.3 ทัศนศึกษา ม.3   52,400   52,400 
605.4 ทัศนศึกษา ม.4   48,000   48,000 
605.5 ทัศนศึกษา ม.5   42,480   42,480 
605.6 ทัศนศึกษา ม.6   98,340   98,340 

 
 
 



(ต่อ) ฝ่ายวิชาการ  
 

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ รวม 

606 โครงการพิเศษ         

606.1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้เรียนรวม 10,751     10,751 
606.2 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3,634     3,634 
606.3 หนึ่งปี หนึ่งโครงการ 17,775     17,775 

606.4 
พัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
โรงเรียน 

100,129     100,129 

606.5 สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็ม 
ตามศักยภาพ 

  191,550   191,550 

606.6 จ้างครูชาวต่างชาต ิ     750,750 750,750 
รวมเงิน 1,378,514 1,037,824 750,750 3,167,088 
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ   ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร (รหัส 601.1) 
ฝ่าย    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายที่  2  และ นโยบายที่ 3 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที ่ - 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 2 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวรวรรณ  พิมพ์แสง 
___________________________________________________________________________ 
   
   1. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  ซึ่งเป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกำหนดจุดหมาย  และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้เป็นคนดี มีปัญญา   มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันใน
เวทีระดับโลก  (กระทรวงศึกษาธิการ , 2554)  พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2555  ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น (สำนักนายกรัฐมนตรี, 2552) 
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนด  วิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน   คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน  เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน
ในแต่ละระดับ   นอกจากนั้นได้กำหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี
ไว้ในหลักสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น  อีกทั้ง
ได้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน  เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับและเอกสารแสดงหลักฐาน
ทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการนำไปปฏิบัติ และจากการ
ที่กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการทบทวนหลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนำข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มาใช้เป็นกรอบและทิศทางใน
การพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมี
ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่ม สร้า งสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ ได้อย่างรอบคอบและถ่ีถ้วน สมมารถนำไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างหมาะสมในการบูรณาการกับความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการอกแบบเชิงวิศวกรรมที่
นำไปสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือสร้างนวัตกรรมต่างๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต การใช้ทักษะการคิด
เชิงคำนวณ ความรู้ทางวิทยาการ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวอย่างเข้าใจสภาพที่เป็นอยู่และการเปลี่ยนแปลง เพ่ือนำไปสู่การจัดการและปรับใช้
ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง  
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ได้จัดทำ “โครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตร” ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 โดยใช้กระบวนการ  PDCA  ในการจัดทำหลักสูตรของ
โรงเรียน  ส่งผลโรงเรียนมีหลกัสูตรที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่มุ่งพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  และมีความเป็นไทย  มีศักยภาพในการศึกษา
ต่อ  และประกอบอาชีพ  ผลของการดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์   
ผู้เรียน และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า โครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร   
เป็นโครงการที่มีความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สมควรที่โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้
อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืนต่อไป   
 
 2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างความรู้ เข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ 

2. สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการ 
ของผู้เรียนและท้องถิ่น   
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 3. เป้าหมาย  
  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  3.1.1  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด   
 3.1.2  โรงเรียนมีเอกสารประกอบหลักสูตรครบถ้วน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่นและแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2.2  จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ 
และความสนใจ 
 3.2.3  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถ  
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 3.2.4  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ 
ได้ด้วยตนเอง  
 4.  สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
  
 5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตร  ไตรมาสที่ 1 นางวรวรรณ  พิมพ์แสง 
2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามและ

ประเมินการใช้หลักสูตร 
ไตรมาสที่ 4 นางวรวรรณ  พิมพ์แสง 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างซ่อมแซม ไตรมาสที่ 1 นางวรวรรณ  พิมพ์แสง 

 
ไตรมาสที ่ 1        1  เม.ย. 65   -   30  มิ.ย.  65  
ไตรมาสที ่ 2       1  ก.ค.  65   -   30  ก.ย.  65  
ไตรมาสที่  3        1  ต.ค.  65   -   31  ธ.ค.  65  
ไตรมาสที่  4       1  ม.ค.  66   -   31  มี.ค.  66  
 
6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ             15,000            บาท 

1.  เงินอุดหนุนรายหัว       15,000            บาท  
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7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและคำ
ชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

1. วางแผน 
ปรึกษาหารือการ
พัฒนาหลักสูตร 
2. ประชุมครูเพ่ือ
ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร 
3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
4.  จัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา 

- - 12,000 12,000 - - - 12,000 

กิจกรรม
ที่ 2 

 1. ออกคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการ
นิเทศหลักสูตร 
2. นิเทศ  ติดตามการ
ใช้หลักสูตร 
3. คณะครูประเมิน
ประเมินผล 
การใช้หลักสูตร 
4. นำผลการประเมิน
ไปวางแผนการพัฒนา
หลักสูตรต่อไป 

- - - - - - - - 

กิจกรรม
ที่ 3 

1.  สำรวจราคา /จัด
จ้าง 
2.  ดำเนินการซ่อม 

 3,000  3,000    3,000 

 
หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 ผลผลิต ( Outputs ) 
     1. โรงเรียนมีเอกสารประกอบหลักสูตรครบถ้วน 
     2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา 

 
ตรวจสอบ 
 

 
จำนวนเอกสารที่
ปรากฏ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     1. โรงเรียนมีเอกสารประกอบหลักสูตรครบถ้วน  100 % 
     2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา  ครอบคลุมทุกมาตรฐาน
และตัวชี้วัด  100 %   

 
ตรวจสอบ 
 

 
- ผลประเมิน O-NET 
- ผลประเมิน 
ด้วยข้อสอบกลาง  
ชั้น ม.1,ม.2 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
9.2  มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
9.3  สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียนหรือนำเสนอด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งภาษาไทยและ 

ภาษาต่างประเทศ 
9.4  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

 
 
 
 

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 
ผู้เสนอโครงงาน 

 
 
 
 

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
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(นายพัฒนพงษ์  สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร (รหัส 601.1) 

ฝ่าย  วิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   15,000  บาท     ปีการศึกษา  2565 

____________________________________________________________________________ 
 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตร 
 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 กระดาษขาว เอ 4  70 g 45 รีม 92 4,140 

เงินอุดหนุน 
รายหัว  

2 ค่าอาหารคณะครู  100 คน 40 4,000 

3 หมึกเติม  Brother  1 ชุด 1,360 1,360 

4 ค่าจ้างเข้าเล่ม 50 เล่ม 50  2,500 
รวมเงิน 12,000 

 
กิจกรรมที่ 2  นิเทศติดตามและประเมินการใช้หลักสูตร 

-  
 
กิจกรรมที่ 3 
 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 1,000  1,000 
เงินอุดหนุน 

รายหัว  
2 ซ่อมปริ๊นเตอร์ 2 เครื่อง 1,000 2,000 

รวมเงิน 3,000 
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผลการเรียน (รหัส 601.2) 
ฝ่าย    บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายที่  1 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที ่1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1, 2, 3, 4 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1 , 3  

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี 
________________________________________________________________________ 

     1.  หลักการและเหตุผล 
งานวัดผลและประเมินผลการเรียน เป็นงานที่ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างทั่วถึงและมุ่งเน้น
คุณภาพ  และให้ผู้เรียนต้องมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร    

การกำหนดให้มีการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน  โดยครูผู้สอนดำเนินการเพื่อพัฒนาและ
ตัดสินผลการเรียน ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เป็นระยะอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบนั้นจะส่งผลดีต่อการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศของงานวัดผลและประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ดังนั้นการวัดผลและประเมินผลการเรียนต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีความ
สมบูรณ์ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน  
     2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน   
2. เพ่ือให้ครู นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผล 
3. เพ่ือสร้างแรงกระตุ้น และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน 

    



9 
 

 3. เป้าหมาย  
เป้าหมายเชิงปริมาณ  

    1. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลแสดงผลการเรียน  ผลการพัฒนาคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเข้าระบบ
สารสนเทศของเวบไซต์ https://sgs.bopp-obec.info ครบ 100 % 

2. นักเรียน ครูและผู้ปกครองได้รับเอกสารแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
และสมุดบันทึกผลการเรียน เมื่อสิ้นภาคเรียน ครบ 100 % 

3. งานวัดและประเมินผลการเรียนมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานในการจัดทำเอกสารสำหรับการ 
วัดและประเมินผลการเรียน ครบ 100 % 
  4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาทุกคนได้เข้ารับ
การมอบประกาศนียบัตรเพ่ือเป็นขวัญกำลังใจและรับการแสดงความยินดีจากคณะครู  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. งานวัดผลและประเมินผลมีระบบฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบได้ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเข้าระบบสารสนเทศของเวบไซต์ https://sgs.bopp-obec.info 
ทำให้รวดเร็วต่อการสำรวจผลการเรียน 

2. เอกสารแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและสมุดบันทึกผลการเรียนถูกต้องและมี 
ประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความเข้าใจและร่วมกันแก้ไขปัญหากรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่
ผ่านตามเกณฑ์  ได้ตามกำหนดเวลา  

3. งานวัดและประเมินผลการเรียนมีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน ทำให้การจัดทำเอกสารสำหรับ 
การวัดและประเมินผลการเรียนได้ครบถ้วน รวดเร็ว  
  4. มีวัสดุอุปกรณ์จัดงานวันมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
4.  สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
 

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดจ้าง / จัดทำ ปพ.5 
 

ไตรมาสที่ 1 
ไตรมาสที่ 3 

นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี 
นางนิตยา  มั่งมี 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อ/จัดทำ ปพ.6 ไตรมาสที่ 1 นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี 
นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรมี 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

https://sgs.bopp-obec.info/
https://sgs.bopp-obec.info/
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3 กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อ/ ซ่อมวัสดุ
สำนักงาน 

ไตรมาสที่ 1 
ไตรมาสที่ 2 
ไตรมาสที่ 3 
ไตรมาสที่ 4 

นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี 

4 กิจกรรมที่ 4 จัดงานวันมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  

ไตรมาสที่ 4  นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี 
คณะครูห้องวิชาการ 
ครูแนะแนว 

 
ไตรมาสที่  1          1  เม.ย.  65    -   30   มิ.ย.  65  
ไตรมาสที่  2       1  ก.ค.  65     -   30  ก.ย.  65 
ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  65     -   31  ธ.ค.  65  
ไตรมาสที่ 4        1   ม.ค.  66    -   31  มี.ค. 66 
 
6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ 61,414 บาท  

เงินอุดหนุนรายหัว........ 61,414.....บาท 
 

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

อุดหนุ
น 

เรียน
ฟรี 

รายไ
ด้
สถา
นศึก
ษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

1.จัดทำเอกสารต้นฉบับ ปพ.5 
และจัดจ้างถ่ายเอกสาร ปพ.5 
ให้ครูผู้สอนทุกคน 
2.จัดทำสมุดบันทึกลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ 

  10,845 10,845 
 
 

   10,845 

กิจกรรม
ที่ 2 

1.จัดซื้อแฟ้มเอกสาร ปพ.6 ให้
นักเรียนที่เข้าใหม่ 

  10,050 10,050    10,050 



11 
 

2. จัดทำ ปพ.6 สำหรับ
นักเรียนทุกคน 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

อุดหนุ
น 

เรียน
ฟรี 

รายไ
ด้
สถา
นศึก
ษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 3 

1.จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
2.จัดซ่อมคอมพิวเตอร์และ
เครื่องปริ้นเตอร์จำนวน 4 ชุด 
(หากชำรุด) 
3. ซ่อมบำรุงแอร์ 1 ชุด 

 5,00
0 

32,339 37,339    37,339 

กิจกรรม
ที่ 4 

1.จัดซื้อดอกไม้ ไม้ประดับ
พลาสติก และวัสดุตกแต่ง 
2.จัดทำเกียรติบัตรนักเรียน
เรียนดี 

  3,180 3,180    3,180 

รวมทั้งสิ้น 61,414 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 ผลผลิต ( Outputs ) 
1. ฝ่ายวิชาการมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการเรียนของ
นักเรียนทุกคนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน   
2. ครู  นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
งานวัดและประเมินผล 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ๊นเตอร์ 
4. จัดซื้อวัสดุและวัสดุตกแต่งในงานวันมอบประกาศนียบัตร 

   
- การสอบถาม 
- ตรวจสอบ 
 

 
แบบบันทึกการ
ตรวจสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน
เป็นระบบ  ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
2. ครู นักเรียนและผู้ปกครองมีความเข้าใจที่ตรงกันเมื่อได้รับข้อมูล
สารสนเทศจากงานวัดและประเมินผลการเรียน 

 
- การสอบถาม 
- ตรวจสอบ 

 
แบบบันทึกการ
ตรวจสอบ 
แบบสำรวจรายการ 
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3. วัสดุอุปกรณ์สำหรับงานวัดและประเมินผลการเรียนพร้อมใช้
งาน 
4. งานวันมอบประกาศนียบัตรดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                  สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เป็นข้อมูล
สารสนเทศที่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ   ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็วและสะดวกต่อการใช้งาน ที่จะดำเนินงาน
ตามโครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนส่งผลให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการแสดงความยินดีต่อคณะครู
เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจที่มีความมุ่งม่ันในการศึกษาเล่าเรียน 

 
 

(นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี) 
ผู้เสนอโครงงาน 

 
 

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

(นางสาวอัมพวัน  ด่วนเดิน) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์   สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ พัฒนางานวัดผลและประเมินผลการเรียน (รหัส 601.2) 

ฝ่าย  บริหารวิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   61,414 บาท     ปีการศึกษา  2565 

________________________________________________________________________________
กิจกรรมที่ 1 จัดจ้าง/จัดทำ ปพ.5 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 จ้างอัดสำเนา ปพ.5 1,200 ฉบับ 5 6,000  
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
2 กระดาษ A4 70 แกรม 4 รีม 105 420 
3 กระดาษปกสี A4 (ฟ้า,ม่วง) 25 แพ็ค 105 2,625 

4 กระดาษกาวย่นสี 1.5 นิ้ว ARROW 50 ม้วน 36 1,800 

รวมเงิน 10,845 
 
กิจกรรมที่ 2  จัดซื้อ/ จัดทำ ปพ.6 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 แฟ้ม ปพ.6 600 เล่ม 15 9,000 เงินอุดหนุน 
รายหัว 

 
2 กระดาษ A4 70 แกรม 10 รีม 105 1,050 

 10,050 
 
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อ / ซ่อมวัสดุสำนักงาน 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 หมึกเลเซอร์ HP83 A แท้ 7 ตลับ 2,200 15,400  
 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

2 หมึกเลเซอร์HP 83 A เทียบเท่า 15 ตลับ 690 10,350 

3 ยางวงใหญ่ 4 ถุง 110  440 
4 ลิ้นแฟ้มพลาสติก (50ชุด) 1 กล่อง 50 50 

5 เชือกขาวแดงใหญ่ 18 ม้วน 62 1,116 

6 กระดาษปกสี A4 (ฟ้า, เขียว) 6 แพ็ค 105 630 
รายการ

ที ่
รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ

หน่วย 
ราคารวม แหล่ง 

งบประมาณ 
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7 กระดาษ A4 70 แกรม 20 รีม 105 2,100  
 
 
 
 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

8 สก๊อตเทปใส 1.0 นิ้ว ม้วนใหญ่ 4 ม้วน 39 156 
9 เทปกาว 2 หน้าบาง 0.75 นิ้ว 3 ม้วน 30 90 

10 เทปกาว 2 หน้า 3M 3 เมตร 1 ม้วน 143 143 

11 แสตมป์  400 ดวง 3  1,200 
12 ซองขาวตราครุฑ แพ็ค 50ซอง 8 แพ็ค 62 496 

13 กระดาษน้ำตาลห่อพัสดุ 20 แผ่น 7 140 

14 ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว สีน้ำเงิน 2 ด้าม  14 28 
15 ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์   2 เครื่อง 1,000 2,000 

16 ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ 2 เครือง 1,000 2,000 
17 ซ่อมบำรุงแอร์ 1 ชุด 1,000 1,000 

รวมเงิน 37,339 

 
กิจกรรมที่ 4 จัดงานวันมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 กระดาษการ์ดขาว A4  150 แกรม 2 ห่อ 90 180  

2 ดอกไม้พลาสติกและไม้ประดับ
พลาสติก 

1 หน่วย 3,000 3,000 เงินอุดหนุน 
รายหัว 

รวมเงิน 3,180  
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ   พัฒนางานทะเบียน  (รหัส 601.3) 
ฝ่าย    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายจุดเน้นที่  6 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที ่ - 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 6 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 2 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางชุติมา  สวนปลิก 
__________________________________________________________________________ 
   
   1. หลักการและเหตุผล 

ตามกำหนดของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยผลการ 
ประเมินรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่แสดงความสำเร็จ และ
คุณภาพการศึกษาของนักเรียน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงข้อมูลและรับรองผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน  
ซึ่งโรงเรียนจะต้องออกเอกสารนี้ให้นักเรียนทุกคนเมื่อจบการศึกษาของแต่ละช่วงชั้น และเม่ือออกจากโรงเรียน
ในทุกกรณี นักเรียนสามารถใช้เป็นเอกสารในการย้ายโรงเรียน สมัครเข้าศึกษา สมัครเข้าทำงาน ขอรับ
ทุนการศึกษาหรือดำเนินการในเรื่องอ่ืนๆ  ที่ต้องแสดงหลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียน 

ดังนั้น การพัฒนางานทะเบียนจะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีความสมบูรณ์
ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโรงเรียนและ
เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนในด้านต่าง ๆจึงจัดทำโครงการนี้ 
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  2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้สถานศึกษามีแบบ ปพ.1  ปพ.2  ปพ.7 เป็นหลักฐานของนักเรียนแสดงว่ากำลังศึกษาหรือ 

จบการศึกษา ประกอบการศึกษาต่อหรือ เข้าประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551         
         2. เพ่ือให้สถานศึกษามี  ปพ.3 สำหรับรายงานผู้สำเร็จการศึกษา     
  3. เพ่ือให้มีวัสดุสำนักงาน แฟ้มเก็บเอกสาร วัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานตามที่ต้องการ 
  4. เพ่ือให้มีอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องปริ๊นเตอร์ ใช้งานได้ดี ปฏิบัติงานได้ตลอด 
เวลา 
  5 เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ 

3. เป้าหมาย  
  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  1. สถานศึกษามีแบบ ปพ.1  ปพ.2  ปพ.7 เป็นหลักฐานสำหรับนักเรียนเพื่อแสดงว่ากำลังศึกษาหรือ 
จบการศึกษา ประกอบการศึกษาต่อหรือ เข้าประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ร้อยละ 100        
  2. สถานศึกษามี  ปพ.3 สำหรับรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  ร้อยละ 100     
   3. ฝ่ายทะเบียนมีวัสดุสำนักงาน แฟ้มเก็บเอกสาร วัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานตามที่ต้องการ  
ร้อยละ 100   
  4. ฝ่ายทะเบียนมีอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องปริ๊นเตอร์  ใช้งานได้ดี ปฏิบัติงานได้
ตลอดเวลา  ร้อยละ 100   
   5. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ ร้อยละ 100      

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. สถานศึกษามีแบบ ปพ.1  ปพ.2  ปพ.7 ส่งผลให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีหลักฐานแสดงว่ากำลัง
ศึกษาหรือ จบการศึกษา ประกอบการศึกษาต่อหรือ เข้าประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตรงตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551       
  2. สถานศึกษามี  ปพ.3 สำหรับรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีชื่อปรากฏที่ สพฐ.ว่าเป็น
ผู้สำเร็จการศึกษา   
   3. ฝ่ายทะเบียนมีวัสดุสำนักงาน แฟ้มเก็บเอกสาร วัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานตามที่ต้องการ  
ส่งผลให้การออกเอกสารทางการศึกษาสำหรับนักเรียนสำเร็จลุล่วงด้วยดีและมีประสิทธิภาพ  
  4. ฝ่ายทะเบียนมีอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องปริ๊นเตอร์ ใช้งานได้ดี ปฏิบัติงานได้
ตลอดเวลา ส่งผลให้การออกเอกสารทางการศึกษาสำหรับนักเรียนสำเร็จลุล่วงด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 

5. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการในงานทะเบียนเป็นอย่างดี  
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 4.  สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

 5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 วางแผนและดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 นางชุติมา  สวนปลิก 
2 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุ ไตรมาสที ่ 1 และ ไตรมาสที่ 

3 
นางชุติมา  สวนปลิก 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อ ปพ. ไตรมาสที่ 3 นางชุติมา  สวนปลิก 

4 กิจกรรมที่ 4 จัดทำและถ่ายเอกสาร ไตรมาสที่ 4 นางชุติมา  สวนปลิก 

5 กิจกรรมที่ 5 ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 นางชุติมา  สวนปลิก 
ไตรมาสที ่ 1           1  เม.ย.  65   -   30   มิ.ย.  65  
ไตรมาสที ่ 2        1  ก.ค.  65     -   30  ก.ย.  65  
ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  65    -   31  ธ.ค.  65 
ไตรมาสที่ 4       1   ม.ค.  66   -    31  มี.ค. 66  
6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ           16,004            บาท 

1.  เงินอุดหนุนรายหัว     16,004            บาท 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

1. วางแผน 
ปรึกษาหารือการจัด
ระบบงานทะเบียน   
2. ดำเนินงานทะเบียน
ตามข้ันตอนของ
สถานศึกษา 
3. ติดต่อประสานงาน
กับนักเรียน ผู้ปกครอง

- - - - - - -  
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และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

 4. ประเมินผลการ
ดำเนินงานทะเบียน 
5. ประเมินความ 
พึงพอใจของนักเรียน 
ผู้ปกครองในการใช้
บริการ 
6. จัดทำ
เอกสารสรายงานการ
ดำเนินงานทะเบียน      

        

กิจกรรม
ที่ 2 

1. สำรวจราคา  เสนอ
แบบรายงานการขอ
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
 2. เสนอแบบรายงาน
การขอเบิกวัสดุ
อุปกรณ์ 
3. ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการขอเบิก
วัสดุ อุปกรณ์ 
4. ประเมินผลการ
ดำเนินงานการจัดทำ
เอกสารรายงานการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
5. จัดทำ
เอกสารรายงานการ
ขอเบิกวัสดุอุปกรณ์ 

- - 9,184 9,184 - - - 9,184 
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กิจกรรม
ที่ 3 

1. สำรวจจำนวนและ
ราคา ปพ.1,ปพ.2, 
ปพ.3 
2. เสนอแบบรายงาน
การขอซื้อ ปพ.1,
ปพ.2, 

- - 4,320 
 

4,320 - - - 4,320 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

 ปพ.3 
3. แจ้งเขตพ้ืนที่
ดำเนินการจัดซื้อ 
4. ดำเนินการจัดทำ
และออกเอกสาร ปพ.
1 ปพ.2, ปพ.3 ตาม
ขั้นตอน   
5. ประเมินผลการ
ดำเนินงานการจัดซื้อ 
ปพ.1 ปพ.2, ปพ.3 
 6. ประเมินผลการ
ดำเนินงานการจัดทำ
และออกเอกสาร ปพ.
1 ปพ.2, ปพ.3  
7. จัดทำ
เอกสารรายงานการ
การจัดซื้อ ปพ.1 
ปพ.2, ปพ.3    
8. จัดทำ
เอกสารรายงานการ
ดำเนินงานการจัดทำ
และออกเอกสาร ปพ.
1 ปพ.2, ปพ.3       
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กิจกรรม
ที่ 4 

1. สำรวจจำนวนและ
ราคาในการถ่าย
เอกสาร 
ปพ.1 
2. เสนอแบบรายงาน
การขอจ้างถ่าย
เอกสาร 
ปพ.1 

- 500 
 

- 
 

500 
 

- - - 500 
 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

 3. ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการขอจัดจ้าง
ถ่ายเอกสารปพ.1 
ตามระเบียบ 
4. ประเมินผลการ
ดำเนินงานการจัดจ้าง
ถ่ายเอกสารปพ.1 
5. จัดทำ
เอกสารรายงานการ
ดำเนินงานการจัดจ้าง
ถ่ายเอกสารและจัดทำ
เอกสาร ปพ.1 ปพ.2, 
ปพ.3  
6. นำผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักเรียนในการใช้
บริการ ไปวางแผน
การพัฒนางาน
ทะเบียนในปี
การศึกษาต่อไป  
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กิจกรรม
ที ่5 

1. สำรวจราคาในการ
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์
และปริ๊นเตอร์ 
2 เสนอแบบรายงาน
การขอจ้างซ่อมคอม 
พิวเตอร์และปริ๊นเตอร์ 
3. ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการขอจัดจ้าง
ซ่อมคอมพิวเตอร์และ
ปริ๊นเตอร์ตามระเบียบ 

- 2,000 
 

- 
 

2,000 
 

- - - 2,000 
 

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

 4. ดำเนินการจ้างซ่อม
คอมพิวเตอร์และปริ๊น
เตอร์      
5. ประเมินผลการ
ดำเนินงานการจัดจ้าง
ซ่อมคอมพิวเตอร์และ
ปริ๊นเตอร์ 
6. จัดทำอกสาร
รายงานการ
ดำเนินงานการจัดจ้าง
ซ่อมคอมพิวเตอร์และ
ปริ๊นเตอร์ 

        

รวมทั้งสิ้น 16,004 
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8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต ( Outputs ) 
        1. มีแบบ ปพ.1  ปพ.2  ปพ.7  เป็นหลักฐานของนักเรียน
แสดงว่ากำลังศึกษา หรือ จบการศึกษา  ประกอบการศึกษาต่อ
หรือ เข้าประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตรงตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551         
        2. โรงเรียนมี  ปพ.3 สำหรับรายงานผู้สำเร็จการศึกษา     

 
ตรวจสอบ 

 
ตรวจสอบ 

 
สังเกต 

 
สังเกต 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
       1. นักเรียนในโรงเรียนทุกคนมีหลักฐานเอกสารทาง 
การศึกษาท่ีถูกต้องมีคุณภาพประสิทธิภาพไว้ใช้เป็นหลักฐานในการ
ขอรับทุนการศึกษาและศึกษาต่อสถานศึกษาอ่ืน 
       2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี  
หลักฐานเอกสารทางการศึกษาที่ถูกต้องมีคุณภาพประสิทธิภาพ 

 
ตรวจสอบ 

 
 
 

ตรวจสอบ 

 
สังเกต 

 
 
 

สังเกต 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ไว้ใช้เป็นหลักฐานในการจบการศึกษาภาคบังคับและการจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 นักเรียนชั้น ม.3 ทุกคนเมื่อจบการศึกษาของช่วงชั้นได้ ปพ.1 และ ปพ.2 เป็นเอกสารที่ใช้เป็น
หลักฐานในการย้ายสถานศึกษา  สมัครเข้าศึกษา สมัครเข้าทำงาน หรือ ดำเนินการในเรื่องอ่ืนๆ ที่ต้องแสดงผล
การเรียนของนักเรียน    

2 นักเรียนชั้น ม.6 ทุกคนเมื่อจบการศึกษาของช่วงชั้นได้ ปพ.1 และ ปพ.2 เป็นเอกสารที่ใช้เป็น
หลักฐานในการย้ายโรงเรียน สมัครเข้าศึกษาสมัครเข้าทำงาน หรือดำเนินการในเรื่องอ่ืนๆ ที่ต้องแสดงผลการ
เรียนของนักเรียน    
 3 โรงเรียนมี ปพ.3 ของแต่ละช่วงชั้นที่ถูกต้องมีคุณภาพประสิทธิภาพไว้ใช้ตรวจสอบการจบหลักสูตร
ของนักเรยีนในแต่ละช่วงชั้นนั้น ๆ 

4. นักเรียนในโรงเรียนทุกคนมีหลักฐานเอกสารทางการศึกษาท่ีถูกต้องมีคุณภาพประสิทธิภาพไว้ใช้
เป็นหลักฐานในการขอรับทุนการศึกษาหรือ ดำเนินการในเรื่องอ่ืนๆ ที่ต้องแสดงผลการเรียนของนักเรียน    
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(นางชุติมา  สวนปลิก) 
ผู้เสนอโครงงาน 

 
 
 

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

 
(นายพิเชฏ  บุญญา) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 

(นายพัฒนพงษ์  สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
พัฒนางานทะเบียน  (รหัส 601.3) 

ฝ่าย  วิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   16,004  บาท    ปีการศึกษา  2565 

_______________________________________________________________________________ 
กิจกรรมที่ 1 วางแผนและดำเนินงาน 

ที ่ รายการ จำนวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

- - - - -  

รวมเงิน  
กิจกรรมที่ 2  จัดซื้อวัสดุ 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 กระดาษ A4 70 แกรม 20 รีม 105 2,100 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

  

2 กระดาษ A4 80 แกรม (DoubleA) 10 รีม 120 1,200 
3 กระดาษการ์ดสี A4 120g ครีม ม่วง ส้ม ฟ้า 8 แพ็ค 120 960 

4 กระดาษปก A4  ฟ้า ม่วง ครีม  ชมพู 4 แพ็ค 105 420 

5 แฟ้มเจาะสัน 3 นิ้วตราช้าง A4  6 อัน 95 570 
6 แฟ้มสอดพลาสติกใส A4 36 อัน 5 180 

7 ไส้แฟ้ม 30 แพ็ค 30 900 

8 น้ำยาลบคำผิด ลิควิดเปเปอร์แท่งใหญ่ 1 แท่ง 76 76 
9 ดินสอดำตราม้า พีลิแกน 12 แท่ง 7 84 

10 ลวดเสียบ ตราม้า No.00 ตราม้า 12 กล่อง 14 168 

11 กาวสติก UHU 40 กรัม 2 แท่ง 94 188 
12 เทปกาว 2 หน้า อย่างบาง 0.5 นิ้ว 6 ม้วน 25 150 

13 เทปกาว 2 หน้า อย่างบาง 0.75 นิ้ว 4 ม้วน 30 120 
14 ปากกา Micro เบอร์ 0.1 (สีดำ,สีแดง) 2 ด้าม 60 120 

15 ซองน้ำตาล 9 x 12 นิ้ว 2 ห่อ 116 232 

16 สก๊อตเทปใส 1 นิ้ว  NUVO 4 ม้วน 14 56 
17 คัตเตอร์ใหญ่ เหล็ก MESA  1 กล่อง 60 60 

18 สแตมป์ 200 ดวง 5 1,000 
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 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

19 สมุดทะเบียน 1 600 600 เงินอุดหนุน 
รายหัว รวมเงินทั้งสิ้น 9,184 

 
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อ ปพ. 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 จัดซื้อ  ปพ. 1 : บ        6  เล่ม 160 960 

เงินอุดหนุน 
 

2 จัดซื้อ  ปพ. 1 : พ    6  เล่ม 160 960 
3 จัดซื้อ  ปพ. 2 : บ  400  แผ่น 2 800 

4 จัดซื้อ  ปพ. 2 : พ 300  แผ่น 2 600 
5 จัดซื้อ  ปพ. 3 : บ  100  แผ่น 5 500 

6 จัดซื้อ  ปพ. 3 : พ 100  แผ่น 5 500 

รวมเงินทั้งสิ้น 4,320 
 
กิจกรรมที่ 4 จัดทำและถ่ายเอกสาร 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ค่าถ่ายเอกสาร ปพ.1 500  ฉบับ 1 500   เงินอุดหนุน 
 รวมเงินทั้งสิ้น 500 

 
กิจกรรมที่ 5 ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 1,000 1,000 
เงินอุดหนุน 

 
2 ซ่อมปริ๊นเตอร์ 1 เครื่อง 1,000 1,000 

รวมเงินทั้งสิ้น 2,000 

รวมทุกกิจกรรม 16, 004  
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียน (รหัส 601.4) 
ฝ่าย    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายจุดเน้นที่ 8 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที ่ 3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 3 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนิตยา  มั่งมี 
___________________________________________________________________________ 
    1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าไปมาก โลกเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร ความเปลี่ยนแปลงที่มี
การนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการศึกษามีมากข้ึน จากนโยบายโรงเรียนที่
จะสร้างบรรยากาศในโรงเรียนและพัฒนาห้องสมาร์ทคลาสรูม(Smart Classroom) การส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนในระบบออนไลน์  ทั้งในด้านอุปกรณ์ ด้านสาระการเรียนรู้ และด้านบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีเป็นกลไล
สำคัญในการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน ทางงานเทคโนโลยีได้เล็งเห็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน
เพ่ือให้รองรับต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าวเพ่ือให้ตอบสนองต่อการนำข้อมูลสารสนเทศมาเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ดังนั้น ทางงานเทคโนโลยีจึงได้จัดทำโครงการและกิจกรรมขึ้นมาเพ่ือพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตภายใน
โรงเรียนให้มีศักยภาพที่ดีข้ึนเพ่ือตอบสนองการใช้งานโรงเรียนไร้กระดาษ ห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม (Smart 
Classroom ) ศูนย์เทคโนโลยแีละสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และการนำไปใช้ เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ใช้งานเทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์และการปัญหาได้ในการใช้ชีวิตประจำวัน  
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับ
การบริหารจัดการ 
 2. เพ่ือให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับ
การจัดการเรียนการสอน 
 
 3. เป้าหมาย  
  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  1.  บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ 100% 
 2.  บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เพียงพอในการจัดการเรียนการ
สอน 100% 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ ทำให้
สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2.  บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เพียงพอในการจัดการเรียนการ
สอน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
 
4.  สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
 
5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 บำรุงรักษาอุปกรณ์
เครือข่ายและเทคโนโลยี 

ไตรมาสที่ 1-4 นางนิตยา มั่งมี  
และคณะครูคอมพิวเตอร์ 

2 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมพัฒนาระบบ
เว็บไซต์ของโรงเรียน 

ไตรมาสที่ 2 - 3 
 

นางนิตยา มั่งมี 
และคณะครูคอมพิวเตอร์ 

 
 ไตรมาสที ่ 1           1  เม.ย.  65   -   30   มิ.ย.  65  
 ไตรมาสที ่ 2           1  ก.ค.  65     -   30  ก.ย.  65  
 ไตรมาสที่  3            1  ต.ค.  65    -   31  ธ.ค.  65  
 ไตรมาสที่ 4             1   ม.ค.  66    -    31  มี.ค. 66  
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6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ 20,700 บาท 

  เงินเรียนฟรี 20,700 บาท  
 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุ

น 
เรียน
ฟรี 

รายได้
สถานศึกษา 

อ่ืน
ๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

1.ประชุม
คณะกรรมการเพ่ือ
วางแผนและ
ดำเนินงาน 
2.จัดซื้ออุปกรณ์ 
3.พัฒนาและปรับปรุง
ระบบเครือข่ายให้มี
ความพร้อมและให้
สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
4.ตรวจสอบการ
ดำเนินงาน 
5. สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรม 

- - 16,700 16,700 - - - 16,700 

กิจกรรม
ที่ 2 

จด DNS ชื่อ ssr.ac.th 
และระบบพัฒนาเว็บ
สำเร็จรูปของโรงเรียน 

  3,000 3,000    3,000 

รวมทั้งสิ้น 20,700 

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 ผลผลิต ( Outputs ) 
  1.  บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งานด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ 100% 
 2.  บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งานด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 100% 
 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  1.  บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งานด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ ทำให้สามารถบริหารจัดการ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3.1.2  บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งานด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
 

 
สอบถาม 
 

 
แบบสอบถาม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากร นักเรียนมีห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ที่พร้อมในการใช้งาน ค้นหาข้อมูล  ส่งผลให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพสามารถ
สืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ได้ทุกที่ และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบ
เครือข่ายไร้สาย ลดช่องว่างการเรียนรู้ โรงเรียนมีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้การเรียนการสอน 
การบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม(Smart Classroom) 
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 

(นางนิตยา  มั่งมี) 
ผู้เสนอโครงงาน 
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(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 

(นายพิเชฎ  บุญญา) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์  สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียน (รหัส 601.4) 

ฝ่าย  วิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   20,700 บาท     ปีการศึกษา  2565 

________________________________________________________________________________ 
กิจกรรมที่ 1 บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและเทคโนโลยี 

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 สายแลน Link CAT6 100 เมตร 3 กล่อง 1,200 3,600 

เรียนฟรี  

2 หัวแลน rj45 CAT6 (10ตัว/ถุง) 20 แพ็ค 60 1,200 
3 Plug Boots CAT6 LINK ปลอกยางหุ้มหัว

แลน (10ตัว/ถุง)  
20 แพ็ค 45 900 

4 คีมเข้าหัวแลน rj45 +อุปกรณ์ Test สาย
แลน 

2 ชุด 500 1,000 

5 ค่าบริการดูแลรักษาเครือข่าย 1 ปี 10,000 10,000 
รวมเงิน 16,700 

 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน 

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ค่าจด DNS 1 ปี 860 860 

เรียนฟรี  2 ค่าบริการเว็บไซต์สำเร็จรูป 1 ปี 2,140 2,140 
รวมเงิน 3,000 

รวมเงินทั้งสิ้น 20,700  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.lazada.co.th/products/plug-boots-cat6-link-us-6624-10-i1877784428-s6691708514.html?search=1
https://www.lazada.co.th/products/plug-boots-cat6-link-us-6624-10-i1877784428-s6691708514.html?search=1
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  โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (รหัส 601.5) 
ฝ่าย    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน          นโยบายจุดเน้นที่ 6 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที ่ 4 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1,2,3,4 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 3  

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย 
___________________________________________________________________________ 
     1.  หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการ มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ยกระดับโรงเรียนชั้นนำที่มีความพร้อมให้เป็นโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล หรือที่เรียกกันว่า       World Class 
Standard School เพ่ือสร้างคนไทยรุ่นใหม่ให้เป็นคนดีของสังคมโลก โดยคาดหวังยกระดับ   การจัดการเรียน
การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ยกระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  
            โรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ได้เห็นความสำคัญของนโยบายการศึกษาดังกล่าว จึงได้จัดการ
เรียน การสอนในรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) เพ่ือยกระดับการจัดการ
เรียน    การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
     2. วัตถุประสงค์  
      1. เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

2. เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคมของนักเรียน 
3. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะสำคัญของนักเรียนทั้งหมด 5 ด้าน 
4. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
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 3. เป้าหมาย  
เป้าหมายเชิงปริมาณ  

       1.  นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ร้อยละ  90  ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ 

  2.  นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ทุกคนได้ใช้สื่อที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการ
เรียนรู้ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1.  นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 ได้รับความรู้และประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ เป็นบุคคลแห่ง     

การเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
  2.  นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 ได้ใช้สื่อที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนรู้ 
  
4.  สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ไตรมาสที่ 2 
ไตรมาสที่ 3 

นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย
และครูผู้สอนวิชา IS 

2 กิจกรรมที่ 2  ไตรมาสที่ 3 
ไตรมาสที่ 4 

นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย
และครูผู้สอนวิชา IS 

 
ไตรมาสที่  1           1  เม.ย.  65  -   30   มิ.ย.  65 
ไตรมาสที่  2        1  ก.ค.  65     -   30  ก.ย.  65  
ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  65    -   31  ธ.ค.  65  
ไตรมาสที่ 4       1   ม.ค.  66    -    31  มี.ค. 66  
 
6.  งบประมาณ   

เงินงบประมาณ  19,584  บาท  
เงินอุดหนุนรายหัว  19,584  บาท 
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7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้
สถานศึ
กษา 

อ่ื
น
ๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

พัฒนาการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ขั้นตอนการดำเนิน (PDCA) 
1.ขั้นวางแผน(P)     
 1.1 เสนอแบบรายงานการขอซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ 
2.ขั้นดำเนินการ(D)  
2.1 ดำเนินการตามขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตาม
ระเบียบ 
3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล(C) 
3.1 นำไปใช้ในการการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
  -จัดนิทรรศการ 
  -จัดทำสื่อการเรียนการสอน 
  -การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/
พัฒนา(A)  
4.1 ประเมินผลการเรียนการสอน 
4.2 สรุปรายงานผลให้ฝ่ายวิชาการ 

  18,58
4 

18,584    18,584 

กิจกรรม
ที่ 2 

ซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์   1,00
0 

 1,000    1,000 

รวมทั้งสิ้น 19,584 

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต ( Outputs ) 

1.  นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
ร้อยละ  90  ได้รับความรู้และประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ 

 2.  นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ทุกคนได้ใช้สื่อที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนรู้ 

 
ตรวจสอบ 

 
แบบสำรวจรายการ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 ได้รับความรู้และ

ประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และ
สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
  2.  นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 ได้ใช้สื่อที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับการเรียนรู้ 

 
ประเมิน
สมรรถนะสำคัญ 
โดยครูผู้สอน 

 

 
แบบประเมินสมรรถนะ
สำคัญ  โดยครูผู้สอน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                 ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันในสังคม และมีคุณลักษณะใฝ่รู้         
ใฝ่เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 

 
 
 
 

(นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย) 
ผู้เสนอโครงงาน 

 
 
 
 

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
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(นางสาวอัมพวัน  ด่วนเดิน) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์  สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ พัฒนางานแผนงาน (รหัส 601.5) 

ฝ่าย  วิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   19,584  บาท     ปีการศึกษา  2565 

 
 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 กระดาษสีน้ำตาลห่อพัสดุ(อย่างหนา) 180 
แผ่น 

7 1,260 

เงินอุดหนุน 
รายหัว  

2 กระดาษ A4 70 แกรม 46  รีม 105 4,830 
3 กระดาษการ์ดสี A4 120 g สีเขียวอ่อน 4 แพ็ค 120 480 

4 กระดาษการ์ดสี A4 120 g สีครีม 4 แพ็ค 120 480 

5 ปากกาเมจิก Pilot SDR-200  สีน้ำเงิน  ดำ  แดง 
(อย่างละ 120 ด้าม)  

360 แท่ง 9 3,240 

6 ชุดหมึก Canon  4 สี 8 ขวด 300 2,400 
7 แฟ้มซองกระดุม A4 140   

อัน 
12 1,680 

8 สันเข้าเล่ม 7 mm 15  แพ็ค 35 525 
9 สันเข้าเล่ม 10 mm 15  แพ็ค 55 825 

10 สติกเกอร์ PVC ใสหลังเหลือง 70  แผ่น 19 1330 
11 กรรไกรใหญ่ 9 นิ้ว KTV 6   อัน 80 480 

12 เครื่องเย็บ เบอร์ 10 MAX 6   อัน 87 522 

13 ลวดเย็บ เบอร ์10 MAX 24 กล่อง 14 336 
14 ลวดเสียบ No.00 ตราม้า 14 กล่อง 14 196 

รวมเงินทั้งสิ้น  18,584  

กิจกรรมที่ 2  จัดซื้อ -ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ 
รายการ

ที ่
รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ

หน่วย 
ราคารวม แหล่ง 

งบประมาณ 
1 ซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ 1 เครื่อง 1,000 1,000 เงินอุดหนุน 

รายหัว 
 

    

รวมเงิน 1,000  

รวมกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมที่ 2 19,584  
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ   นิเทศภายใน (รหัส 601.6) 
ฝ่าย    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จุดเน้น ที่ 4,6 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที ่ 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 3 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสมบัติ  ประจุ 
___________________________________________________________________________   
   1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนได้จัดทำ “โครงการนิเทศภายใน” ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นโครงการที่ใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน อันจะส่งผลในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงาน
เกี่ยวกับผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ การนิเทศไม่ใช่การตรวจสอบ การประเมินผล แต่เป็นการสนับสนุนส่งเสริม
ซึ่งกันและกัน มีการวางแผน กำหนดแนวปฏิบัติ ดำเนินการและการประเมินผลร่วมกัน การนิเทศภายใน มี
เป้าหมายก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู ทุกฝ่ายจะร่วมมือกัน      ในการพัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ ชื่นชมกับความสำเร็จของตนเอง ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 

กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นหนึ่งในนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มี 
แนวคิดว่า คุณภาพการศึกษาเกิดข้ึนได้ต้องประกอบด้วยกระบวนการสำคัญ 3 ประการคือ กระบวนการ
บริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียน 
 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า โครงการนิเทศภายใน เป็นโครงการที่มีความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สมควรที่โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่าง 
ยั่งยืนต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูผู้สอนได้รับ คำแนะนำอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ     
2. เพ่ือให้ครูผู้สอนได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
3. เพ่ือให้ครูผู้สอนได้รับการกระตุ้นให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ 

   
 3. เป้าหมาย  
  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  1. ครูผู้สอนได้รับ คำแนะนำอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ    ร้อยละ 100  
  2. ครูผู้สอนได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 100 
  3. ครูผู้สอนได้รับการกระตุ้นให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ  ร้อยละ 100 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ครูผู้สอนได้รับ คำแนะนำอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ    ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสู่นักเรียน มีประสิทธิภาพ 
  2. ครูผู้สอนได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสู่นักเรียน มีประสิทธิภาพ 
  3. ครูผู้สอนได้รับการกระตุ้นให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ  ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สู่นักเรียน มีประสิทธิภาพ 
 4.  สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
 5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง
รายละเอียดและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ นิเทศ 

ไตรมาสที่ 1  นายสมบัติ   ประจุ 

2 กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการนิเทศ   
                    นิเทศครูผู้สอน 

ไตรมาสที่ 2   ไตรมาสที่ 3 
ไตรมาสที่ 4    

นายสมบัติ   ประจุ 

 
ไตรมาสที ่ 1           1  เม.ย.  65   -   30   มิ.ย.  65  
ไตรมาสที ่ 2        1  ก.ค.  65     -   30  ก.ย.  65  
ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  65   -   31  ธ.ค.  65 
ไตรมาสที่ 4       1   ม.ค.  66    -    31  มี.ค. 66 
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6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ             1,050            บาท 

เงินอุดหนุนรายหัว        1,050            บาท 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

1. วางแผนปรึกษา 
หารือการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน 
2. ประชุมครูเพ่ือชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับ
การนิเทศกาจัดการ
เรียนการสอน 
3. แต่งตั้งคณะ 
กรรมการนิเทศ 
4. ออกคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
การนิเทศ 
5. ประชุมคณะกรรม 
การนิเทศเพ่ือ 
วางแผนการนิเทศ 
6. ประเมินผลการ
ประชุมชี้แจงและการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
การนิเทศ  
7. ประเมินความพึงพอ 
ใจของครูเก่ียวกับการ
ประชุมชี้แจงในเรื่อง
ของการนิเทศ 

- - - - - - -  
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ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

 8. จัดทำอกสาร
รายงานการประชุม
ชี้แจงและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการ
นิเทศ 

   

     

กิจกรรม
ที่ 2 

 1. ประชุมหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพ่ือจัดตารางการ
นิเทศ        
2. เสนอตารางการ
นิเทศแก่ผู้บริหาร 
3. แจ้งตารางการ
นิเทศให้ครูผู้สอน
ทราบ        
4. คณะกรรมการ
นิเทศนิเทศครูผู้สอน 
5. ประเมินผลการ
นิเทศการจัดการเรียน
การสอนของครู 
6. ประเมินความพึง
พอใจของครูเกี่ยวกับ
การรับการนิเทศ 
7. จัดทำเอกสาร 
รายงานการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน 
8. นำผลการประเมิน
ความพึงพอใจของครู
เกี่ยวกับนิเทศการ 

- - 1,050 1,050 - - - 1,050 
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ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

  จัดการเรียนการสอน
ไปวางแผนการพัฒนา 

        

รวมทั้งสิ้น 1,050 

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต ( Outputs ) 
        ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องและ 
มีคุณภาพ 

 
นิเทศการสอน 

 
แบบบันทึกการนิเทศ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ครูที่ได้รับการนิเทศสามารถนำสิ่งที่ได้รับ ลงสู่การปฏิบัติด้าน
การจัดการเรียนการสอนได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 

 
นิเทศการสอน 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ 
2. ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน การตัดสินใจ ตามความรู้ความสามารถและความสนใจ 
3. ครูนิเทศตนเองอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

 
 
 

 
(นายสมบัติ    ประจุ) 

ผู้เสนอโครงการ 
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(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 

 
(นายพิเชฎ  บุญญา) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์  สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
นิเทศภายใน (รหัส 601.7) 

ฝ่าย  วิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   1,050  บาท     ปีการศึกษา  2565 

________________________________________________________________________________ 
กิจกรรมที่ 1 วางแผนและดำเนินงาน 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

- - - - -  

รวมเงิน  
กิจกรรมที่ 2  คณะกรรมการนิเทศนิเทศครูผู้สอน 

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 กระดาษ A4 70 แกรม  Idea Max 10 รีม 105 1,050 เงินอุดหนุน 
รายหัว  รวมเงินทุกกิจกรรม  (1 + 2) 1,050 
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โครงการ ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
โครงการ  พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ  (รหัส 601.8) 
ฝ่าย   วิชาการ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่ 9 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล    เป้าหมายที่ 4 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ 6 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานที่ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวบุษราภรณ์  โพธิ์ทอง    
 

 
1.  หลักการและเหตุผล  
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลาง
ของประเทศ โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบ  ทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที 
ระดับโลก  เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้  ในปีการศึกษา 2565 
นี้ โรงเรียน จึงจะต้องมีความพร้อมในทุกด้านและทุกฝ่าย  เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษา
รับทราบข้อมูล  และมีระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ     
ทำให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้อง  เป็นระบบ นำไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
อันจะนำไปสู่การร่วมกันปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จึงจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศข้ึน ส่งผลให้การเรียน
การสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ    
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2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้มีการประมวลผล  บันทึก  และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่สามารถพร้อมใช้งาน ส่งผลให้ 
การเรียนการสอนสู่นักเรียน มีประสิทธิภาพ 
31             2.  เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศท่ีจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบครบถ้วน  ถูกต้อง  รวดเร็วและสะดวก 
ต่อการใช้งานของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สามารถนำข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนได้ 
3.  เพ่ือให้มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 
 
3.  เป้าหมาย 
      เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  1.  บุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ  100  ได้รับข้อมูลจากฝ่ายวิชาการอย่างครบถ้วน    
2.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานได้รับข้อมูลจากฝ่ายวิชาการอย่างครบถ้วน   
ทันเหตุการณ์ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  การประมวลผล บันทึก และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ 
เป็นปัจจุบัน เป็นระบบ ครบถ้วน ถูกต้อง และสะดวกต่อการใช้งาน สามารถนำข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนาการ
เรียนการสอนได้  
  2.  บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลจากฝ่ายวิชาการ อย่าง
สม่ำเสมอ พร้อมใช้งาน ส่งผลให้การเรียนการสอนสู่นักเรียน มีประสิทธิภาพ 
 
4.  สถานที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  
 
5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำ/จัดเก็บ/ประมวลผลระบบข้อมูล

สารสนเทศ 
ตลอดปีการศึกษา บุคลากรในฝ่ายวิชาการ 

2 จัดบอร์ดนำเสนอผลงาน/กิจกรรมของ
ฝ่ายวิชาการ 

ตลอดปีการศึกษา บุคลากรในฝ่ายวิชาการ 

3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1 บุคลากรในฝ่ายวิชาการ 
4 รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ตามประกาศของ สพฐ. คณะครูและบุคลากรฝ่ายวิชาการ 

5 ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ ตลอดปีการศึกษา  
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     ไตรมาสที ่ 1           1  เม.ย.  65    -   30  มิ.ย.  65  
     ไตรมาสที ่ 2           1   ก.ค.  65    -   30  ก.ย.  65  
     ไตรมาสที่  3           1   ต.ค.  65    -   31  ธ.ค.  65  
     ไตรมาสที่  4           1   ม.ค.  66    -   31  มี.ค.  66 
 
6.  งบประมาณ 
   เงินงบประมาณ       46,065   บาท 
         เงินอุดหนุนรายหัว  46,065  บาท 
 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
กิจกรรมและคำชี้แจงการ

ใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อุดหนุน 
เรียน
ฟรี 

รายไ
ด้
สถาน
ศึกษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 1 
 

1.  จัดซื้อ/จัดจ้าง 
2.  จัดทำระบบข้อมูล 
สารสนเทศของฝ่าย
วิชาการ 
3.  ตรวจสอบข้อมูล 
4.  จัดเก็บข้อมูล 
สารสนเทศของฝ่าย
วิชาการ 
5.  ประมวลผลระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 

  23,27
8 

23,278    

23,278 

กิจกรรมที่ 2 1.  จัดซื้อ/จัดจ้าง 
2. จัดบอร์ดนำเสนอ 
     ผลงาน 
3. จัดนิทรรศการ 
     ของฝ่ายวิชาการ 

  1,842 1,842    

1,886 

กิจกรรมที่ 3 1. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน   501 501    501 
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ที ่
กิจกรรมและคำชี้แจงการ

ใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อุดหนุน 
เรียน
ฟรี 

รายไ
ด้

สถาน
ศึกษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 4 1. รับสมัครและจัดสอบ
นักเรียน 
2. ติดป้ายไวนิล 

10,600   
 

1,800 

10,600 
 

1,800 

   
12,400 

กิจกรรมที่ 5 
 

1.  สำรวจราคา /จัดจ้าง 
2.  ดำเนินการซ่อม 

 8,000  8,000    
8,000 

รวมทั้งสิ้น 46,065 

 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 ผลผลิต ( Outputs ) 
    1.  บุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ  100  ได้รับข้อมูลจากฝ่าย
วิชาการอย่างครบถ้วน    
    2.  หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานได้รับข้อมูลจากฝ่าย
วิชาการอย่างครบถ้วน ทันเหตุการณ์ 

 
ตรวจสอบ 

 

 
แบบสำรวจรายการ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    1.  การประมวลผล บันทกึ และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน เป็นระบบ ครบถ้วน 
ถูกต้อง และสะดวกต่อการใช้งาน สามารถนำข้อมูลไปปรับปรุง 
พัฒนาการเรียนการสอนได้  
    2.  บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับข้อมูลจากฝ่ายวิชาการ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมใช้งาน ส่งผล
ให้การเรียนการสอนสู่นักเรียน มีประสิทธิภาพ 

 
ตรวจสอบ 

 

 
แบบสำรวจรายการ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศ  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ประมวลผล บันทึกและจัดเก็บไว้
อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน ถูกต้อง และสะดวกต่อการใช้งาน  มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
พร้อมใช้งานตลอดเวลา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลสารสนเทศ จาก
ฝ่ายวิชาการ อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้การเรียนการสอนสู่นักเรียน มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

(นางสาวบุษราภรณ์  โพธิ์ทอง) 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 
 

(นางวรวรรณ   พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 

(นายพิเชฎ  บุญญา) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์   สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

โครงการ  พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ  (รหัส 601.8) 
ฝ่าย  บริหารวิชาการ 

งบประมาณท่ีได้รับ   จำนวน   46,065  บาท     ปีการศึกษา  2565 
________________________________________________________________________________ 
กิจกรรมที่ 1 
 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 A4  70  แกรม (500 แผ่น) Idea Max 60  แพ็ค 105 6,300 

เงินอุดหนุน 
รายหัว  

2 กระดาษการ์ดสี A4 120g VENUS  20  แพ็ค 120 2,400 

3 กระดาษปก A 4  (อย่างดี) (180 แผ่น) 2  แพ็ค 105 210 

4 กระดาษหนังช้าง A4 (180g) KTV 2  แพ็ค 98 196 
5 แฟ้มสอด พลาสติกใส A4 (คละสี) 60 อัน 7 420 

6 แฟ้มผลงาน 10 ไส้ โชว์ปก A4 ตราช้าง 10  เล่ม 34 340 
7 ไส้แฟ้ม 4  แพ็ค 25 100 

8 เครื่องเย็บ เบอร์ 10  Max 5  ตัว 87 435 

9 ลวดเย็บ เบอร์ 10 Max 40  กล่อง 14 560 
10 ลวดยิง  Max T3-10MB 5  กล่อง 60 300 

11 ลวดเสียบกระดาษ No.1 ตราม้า 20  กล่อง 11 220 

12 คลิปดำ ช้าง 109 4  กล่อง 42 168 
13 คลิปดำ ช้าง 111 4  กล่อง 20 80 

14 ปากกาเน้นข้อความ สเต๊ดเลอร์ 2 ด้าม 35 70 

15 น้ำยาลบคำผิด เพนเทล แท่งเล็ก 12  แท่ง 72 864 
16 กาวสติก UHU 21 กรัม 2  แท่ง 83 166 

17 กระดาษกาวย่นสี 1.5  นิ้ว  สดีำ 20  ม้วน 31 620 
18 สก็อตเทปใส 0.5 นิ้ว  4  ม้วน 25 100 

19 สก็อตเทปใส 0.75 นิ้ว  4  ม้วน 31 124 

20 แท่นตัดเทปใส แกน  1 นิ้ว  1  อัน 180 180 
21 กรรไกรกลาง  7  นิ้ว 6  อัน 50 300 

22 เมาส์ 2  ตัว 200 400 

23 สมุดเบอร์ 2 ปกเคลือบพลาสติก 2  เล่ม 44 88 
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24 ตะกร้าเอกสาร 1 ชั้น ลวดเคลือบ (ดี) 12 ใบ 94 1,128 

 
 

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

25 เทปกาว 2 หน้า อย่างบาง  0.5  นิ้ว 20 ม้วน 25 500 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

26 แผ่นรองเซนต์ 2 อัน 60 120 
27 ขี้ผึ้งนับกระดาษ 6  ตลับ 40 240 

28 ปอฟาง 6 ม้วน 30 180 

29 หมึกเติมอิงค์เจท cannon 2 ชุด 1,360 2,720 
30 หมึกเติมอิงค์เจท brother 2 ชุด 1,360 2,720 

31 คัตเตอร์ใหญ่ เหล็ก MESA 6  อัน 60 360 

32 ใบคัตเตอร์ใหญ่ อย่างดี MESA 30/40 องศา 4  แพ็ค 28 112 
33 คัตเตอร์เล็ก เหล็ก MESA AL-11P 12  อัน 39 469 

34 ใบคัตเตอร์เล็ก อย่างดี MESA 30/40 องศา 4  แพ็ค 22 88 
รวมเงิน 23,278 

 
กิจกรรมที่ 2 
 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  4  แผ่น 150 600 

เงินอุดหนุน 
รายหัว  

2 A4  70  แกรม (500 แผ่น) Idea Max 2  แพ็ค 105 210 

3 กระดาษการ์ดสี A4 120g VENUS 2  แพ็ค 120 240 
4 กระดาษหนังช้าง A4 (180g) KTV 2  แพ็ค 98 196 

5 สติ๊กเกอร์ PVC ใสหลังเหลือง 6 แผ่น 19 114 

6 เทปกาว 2 หน้า อย่างบาง  0.5  นิ้ว 10 ม้วน 25 250 
7 คัตเตอร์ใหญ่ เหล็ก MESA 2  อัน 60 120 

8 ใบคัตเตอร์ใหญ่ อย่างดี MESA 30/40 องศา 4  แพ็ค 28 112 

9 ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว อย่างหนา 2 อัน 22 44 
รวมเงิน 1,886 
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กิจกรรมที่ 3 

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 A4  70  แกรม (500 แผ่น) Idea Max 2  แพ็ค 105 210 

เงินอุดหนุน 
รายหัว  

2 กระดาษปก A 4  (อย่างดี) (180 แผ่น) 1  แพ็ค 105 105 
3 กระดาษกาวย่นสี  1.5  นิ้ว  (10 หลา) สีดำ 6 ม้วน 31 186 

รวมเงิน 501 
 
กิจกรรมที่ 4 

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ค่าอาหารครู รับสมัครนักเรียน 20 คน 80 1,600 

เงินอุดหนุน 
รายหัว  

2 ค่าอาหารครู จัดสอบนักเรียน 90 คน 80 7,200 

3 ค่าอาหารว่างครู รับมอบตัวนักเรียน 90  คน 20 1,800 

4 ป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน ม. 1 และ ม. 4 1  แผ่น 1,800 1,800 
รวมเงิน 12,400 

 
กิจกรรมที่ 5 

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 1,000  2,000 

เงินอุดหนุน 
รายหัว  

2 ซ่อมปริ๊นเตอร์ 2 เครื่อง 1,000 2,000 

3 ซ่อมแอร์คอนดิชัน 4 เครื่อง 1,000 4,000 
รวมเงิน 8,000 

รวมเงินกิจกรรมที่ 1 – 5  46,065  
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   โครงการ ปีการศึกษา 2565 

    โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน               

ประจำปีการศึกษา  2565  (รหัส 601.9) 
ฝ่าย    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายที่  
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที ่1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1,2 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1  

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย 
___________________________________________________________________________     
1.  หลักการและเหตุผล 

 การปฏิรูปการเรียนรู้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็น
สำคัญ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนไปสู่เป้าหมายในอนาคตอย่างมั่ นใจ นอกเหนือจากการเรียนใน
ห้องเรียน   ความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรแล้ว การสอนเสริมถือเป็นแนวทางหนึ่งที่กระตุ้น  และเป็น
กำลังใจ ให้แก่ผู้เรียนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามเป้าหมายที่วางไว้ และนอกจากนี้จากผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์   พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลการประเมินต่ำกว่าระดับประเทศในหลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ดังนั ้นจึงได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้มีความพร้อมและมีความรู้เพียงพอที่จะทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานและสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ในระดับที่พึง
พอใจ และในสาขาวิชาหรือคณะที่นักเรียนมีความถนัดและพึงประสงค์ ซึ่งจะส่งผลต่อการเลือกประกอบอาชีพ
ในอนาคตได้ และนำความรู้มาพัฒนาชุมนุม และสังคมต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  ให้สูงขึ้น ร้อยละ 3 ทุกกลุ่ม
สาระ  
มาปรับปรุงและพัฒนาการการเรียนของตนเอง 

 2. เพ่ือนำผลการประเมินในระดับโรงเรียนมาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 
   3. เป้าหมาย  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 1.  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ รอ้ยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่
สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3            
 2.  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ รอ้ยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่
สูงขึ้นเมื่อนำมาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1.  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เข้ารับการสอนเสริมและมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาท่ีสูงขั้น 

2.  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

4.  สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

 5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ไตรมาสที่ 1 
ไตรมาสที่ 2 

นางวรวรรณ พิมพ์แสง 
และคณะครู 

2 กิจกรรมที่ 2 ไตรมาสที่ 3 
ไตรมาสที่ 4 

คณะครูและบุคลากรฝ่ายวิชาการ 

3 กิจกรรมที่ 3 ไตรมาสที่ 3 
ไตรมาสที่ 4 

คณะครูและบุคลากรฝ่ายวิชาการ 

ไตรมาสที่  1           1  เม.ย.  65   -   30   มิ.ย.  65  
ไตรมาสที่  2        1  ก.ค.  65    -   30  ก.ย.  65  
ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  65    -   31  ธ.ค.  65  
ไตรมาสที่ 4       1   ม.ค.  66    -   31  มี.ค. 66  
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6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ     76,000    บาท  

1. เงินอุดหนุนรายหัว..............................บาท 
 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและคำ
ชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
อุด 
หนุน 

เรียน
ฟรี 

รายได้
สถาน 
ศึกษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่  1 
วิเคราะห์
ข้อมูลเตรียม
ความพร้อม 

1. ประชุมชี้แจงผล
สอบ o-net  แก่คณะ
คร ู
2. วิเคราะห์คะแนน
ย้อนหลัง 3 ปี  เพื่อ
ศึกษาและพิจารณา
จุดเด่นและจุดควร
พัฒนาเป็นราย
มาตรฐานและราย
สาระ 
3. จัดทำโครงการยก
ผลสัมฤทธิ์ 

        

กิจกรรมที่  2 
สอนเสริม 
หลังเลิกเรียน 

1. ประชุม 
2. กำหนดตารางการ 
    สอนเสริม  
3. ดำเนินสอนเสริม 
    ตามตาราง 
4. นิเทศ กำกับ 
ติดตาม 
 
 

 12,00
0 

10,50
0 

 22,50
0 

  22,500 
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ที ่ กิจกรรมและคำ
ชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
อุด 
หนุน 

เรียน
ฟรี 

รายได้
สถาน 
ศึกษา 

อ่ืนๆ  

กิจกรรมที่  3 
สอนเสริมเพ่ิม
ความรู้ 

1. ประชุม 
2. กำหนดตารางการ 
   สอนเสริม 
3. ติดต่อ
ประสานงาน  
วิทยาการภายนอก
สอนเสริมวิชาที่
เหมาะสม 
4. ดำเนินตามตาราง 
5. นิเทศ กำกับ 
ติดตาม 

40,00
0 

 10,00
0 

    50,000 

กิจกรรมที่ 4 
การทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน      
(O-Net) ของ
นักเรียน ชั้น 
ม.3 

1. ค่าอาหารครู จัด
สอบนักเรียน 

3,500   3,50
0 

   

3,500 

รวมทั้งสิ้น 76,000 

 
หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 ผลผลิต ( Outputs ) 
       1.  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3            
       2.  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
ร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นเมื่อนำมาเทียบเคียง
กับการประเมินผลในระดับชาติ 

 
ตรวจสอบ 

 

 
รายงานผลการจัด
กิจกรรม 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
      1.  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เข้า
รับการสอนเสริมและมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีสูงขั้น 
      2.  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์มี
คุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถนำความรู้
ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 
ตรวจสอบ 

 

 
ผลการทดสอบ

ระดับชาติ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นเม่ือ
นำมาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 
 
 
 

(นางสาวกมลลักษณ์   ชิงชัย) 
ผู้เสนอโครงงาน 

 
 

 
  ( นางวรวรรณ  พิมพ์แสง )                           
    หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
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(นางสาวอัมพวัน  ด่วนเดิน) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์   สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  

ฝ่ายวิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   78,300 บาท     ปีการศึกษา  2565 

________________________________________________________________________________ 
กิจกรรมที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลเตรียมความพร้อม  - 
กิจกรรมที่ 2  สอนเสริมหลังเลิกเรียน 
 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 
2 

ค่าอาหารและอาหารว่างเครื่องดื่ม 
กระดาษ A4  70 แกรม 

600 ชุด 
100 รีม 

20 
105 

12,000 
10,500   

รวมเงินทั้งสิ้น 
 

22,500 
 
กิจกรรมที่  3  การสอนเสริมเพ่ิมความรู้ 
 

ที ่ รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ชุดเอกสารประกอบการสอน 500 20 10,000  

2 ค่าวิทยากรภายนอก 40 1,000 40,000  
รวมเงิน 50,000  

 
กิจกรรมที่  4  

ที ่ รายการ จำนวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ค่าอาหารครู จัดสอบนักเรียน จำนวน 1 วัน 
วันละ 100 บาท 

35  คน 100 3,500 เงินอุดหนุน 
รายหัว  

รวมเงิน 3,500  

กิจกรรมที่ 1 รวมกิจกรรมที่ 2 รวมกิจกรรมที่ 3 และกิจกรรมที่ 4 76,000  
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ   สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (รหัส 601.10 ) 
ฝ่าย    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายจุดเน้นที่ 9 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที่ - 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที ่1 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที ่2 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์ 
___________________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  ซึ่งเป็นหลักสูตร

แกนกลางของประเทศ โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบ  ทิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที
ระดับประเทศ การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เป็นงานสำคัญในการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่จะทำให้
กระบวนการเรียนการสอนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติ
ไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้  ในปีการศึกษา 2565 นี้ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
เต็มตามศักยภาพ ดังนั้น โรงเรียนจึงได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนอย่างเต็มที่ เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่ดีข้ึน 

2. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ เอกสารสำหรับการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนอย่างเพียงพอตลอดปี 

3. เป้าหมาย  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1. ผู้เรียน 100 % มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานชาติและมาตรฐานเขตพ้ืนที่  
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2. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์  เอกสารทางวิชาการสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน 100%
อย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานชาติและมาตรฐานเขตพ้ืนที่ ทำให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่

เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์  เอกสารทางวิชาการสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
5. กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่ 1 

ไตรมาสที่ 2 
ไตรมาสที่ 3 
ไตรมาสที่ 4 

นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์ 

2 กิจกรรมที่ 2 ไตรมาสที่ 1 
ไตรมาสที่ 2 
ไตรมาสที่ 3 
ไตรมาสที่ 4 

นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์ 

ไตรมาสที่  1           1  เม.ย.  65   -   30   มิ.ย.  65  
ไตรมาสที่  2        1  ก.ค.  65     -   30  ก.ย.  65 
ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  65    -   31  ธ.ค.  65 
ไตรมาสที่ 4       1   ม.ค.  66    -    31  มี.ค. 66  

 
6.  งบประมาณ   

 เงินงบประมาณ    371,798 บาท 
 เงินอุดหนุนรายหัว   371,798 บาท 
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 7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อุดหนุน เรียน
ฟรี 

รายไ
ด้
สถา
นศึก
ษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

1. สำรวจตลาด 
2. จัดซื้อ 
3. สรุปรายงานวัสดุอุปกรณ์ที่
เหลือ 
4. สรุปรายงานผลการใช้งาน 

   330,898    330,898 

กิจกรรม
ที่ 2 

1.ค่าหมึกดำ และหมึกสี 
2.ค่าซ่อมบำรุง 
3.ค่าจ้างถ่ายเอกสารและ     
ค่าเข้าเล่ม 

   40,900    40,900 

รวมทั้งสิ้น  
371,798 

 
 

8.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต ( Outputs ) 
1.  เพ่ือให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่าง

หลากหลาย 
2.  เพ่ือให้มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์  เอกสารทางวิชาการสำหรับใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา 

 
ตรวจสอบ 

 

 
แบบสำรวจรายการ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  มีวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่าง

หลากหลาย 
2.  มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์  เอกสารทางวิชาการสำหรับใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา 

 
ตรวจสอบ 

 

 
แบบสำรวจรายการ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานชาติและมาตรฐานเขตพ้ืนที่   มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์  เอกสาร

ทางวิชาการสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  โรงเรียนมีเครื่องอัดสำเนาดิจิตอลในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  พร้อมใช้งาน
ส่งเสริมให้ผลิตสื่อการเรียนรู้ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

 
 
 

                                                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                             (นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์ )                           
                               
 
 
                                                                   ผู้เสนอโครงการ    
                                (นางวรวรรณ พิมพ์แสง )                           
                               หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 

 
 
 
                  ผู้อนุมัติโครงการ    

                                                      (นายพัฒนพงษ์  สีกา) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (รหัส 601.10 ) 

ฝ่าย  วิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   371,798   บาท     ปีการศึกษา  2565 

________________________________________________________________________________ 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

ที ่ รายการ จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง
งบประมาณ 

1 หมึกอัดสำเนาดิจิตอล 80  กล่อง 850 68,000 เงินอุดหนุน
รายหัว 2 ไข  Master  Digital 80  กล่อง 1720 137,600 

3 กระดาษ A4 70 แกรม 900 แพ็ค 105 94,500 

4 ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตสีน้ำเงิน 344 ด้าม 24 8,256 

5 ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตสีแดง 344 ด้าม 24 8,256 
6 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตสีน้ำเงิน 86 ขวด 68 5,848 

7 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตสีแดง 86 ขวด 68 5,848 
8 แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด 50 อัน 12 600 

9 เครื่องเย็บ เบอร์ 10 MAX 10 อัน 87 870 

10 ลวดเย็บ เบอร์ 10 MAX  24 กล่อง 14 336 
11 คัดเตอร์เล็ก เหล็ก MESA 10 อัน 42 420 

12 ใบคัดเตอร์เล็ก อย่างดี MESA 30/40 องศา 5 อัน 20 100 

13 ลวดเสียบ No.1 ตราม้า 24 กล่อง 11 264 
รวมเงินทั้งสิ้น 330,898  

 
กิจกรรมที่ 2 ถ่ายเอกสาร 

ที ่ รายการ จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง
งบประมา

ณ 

1 ค่าหมึกดำและชิพของเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ 
XEROX  

5 ชุด 1,000 5,000 เงินอุดหนุน 
รายหัว 

2 ค่าหมึกดำและชิพของเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ 
FUJI XEROX 

7 ชุด 2,000 14,000 
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3 ค่าหมึกสีและชิพของเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ 
FUJI XEROX 

3 ชุด 2,300 6,900 

4 ค่าซ่อมบำรุง  2 เครื่อง 5000 10,000 

5 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มเอกสาร 1 หน่วย 5000 5,000 

รวมเงิน 40,900  
รวมกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2  371,798  
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ   พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รหัส 602.1) 
ฝ่าย    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายที่  1 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที ่ 5 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 4 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพัทธนันท์   สวัสดี 
___________________________________________________________________________   
   1. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอย่าง
รอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม  
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้าง
จิตสำนึกของการทำประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข สามารถ
ใช้องค์ความรู้ ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่สำคัญ อันได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ 
ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะการทำงานและอยู่ร่วม 
กับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก อันได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นหนึ่งในนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่จัดให้ผู้เรียนได้ 
พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม  
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 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นโครงการที่มีความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สมควรที่โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่าง
ยั่งยืนต่อไป  
  2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัยในตนเอง ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีความรับผิดชอบ
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

2. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ สามารถเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี มีความสุข สามารถแก้ปัญหาได้ มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  3. เพ่ือให้นักเรียนนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

4. เพ่ือให้นักเรียนเกิดสมรรถนะท่ีสำคัญ อันได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

3. เป้าหมาย  
เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 1. นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัยในตนเอง ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีความรับผิดชอบและ 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีร้อยละ 100 

2. นักเรียนทุกคนเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
มีความสุข สามารถแก้ปัญหาได้ มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ร้อยละ 100 

3. นักเรียนนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 100 
4. นักเรียนเกิดสมรรถนะที่สำคัญ อันได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ร้อยละ 100 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัยในตนเอง ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีความรับผิดชอบและ 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี 
2. นักเรียนทุกคนเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

มีความสุข สามารถแก้ปัญหาได้ มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. นักเรียนนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
4. นักเรียนเกิดสมรรถนะที่สำคัญ อันได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 

 ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 4.  สถานที่ดำเนินการ 
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 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
 5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเรียนการ

สอนลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 
ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 นายอาทิตย์  กำจัด

และ 
ผู้กำกับลูกเสือ ม.1 

2 กิจกรรมที่ 2 การเข้าค่ายพักแรม 
เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.1 

ไตรมาสที่ 4  นายอาทิตย์  กำจัด
และ 

ผู้กำกับลูกเสือ ม.1 
3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันลูกเสือไทย 

                    กิจกรรมวันวชิราวุธ 
ไตรมาสที่ 2 
ไตรมาสที่ 3 

นายอาทิตย์  กำจัด
และ 

ผู้กำกับลูกเสือ ม.1 

4 กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อธงประจำกอง
ลูกเสือ-เนตรนารี 
 

ไตรมาสที่  1            นายอาทิตย์  กำจัด
และ 

ผู้กำกับลูกเสือ ม .1 
 

ลูกเสือเนตรนารี ม.2 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเรียนการ

สอนลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 
ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 นางสุพิชฌาย์  นว

รัตนารมย์และ 
ผู้กำกับลูกเสือ ม.2 

2 กิจกรรมที่ 2 การเข้าค่ายพักแรม 
เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.2 

ไตรมาสที่ 4  นางสุพิชฌาย์  นว
รัตนารมย์และ 

ผู้กำกับลูกเสือ ม.2 
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ลูกเสือเนตรนารี ม.3 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเรียนการ
สอนลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 

ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 นายบุญฤทธิ์  อยู่ครและ  
ผู้กำกับลูกเสือ ม.3 

2 กิจกรรมที่ 2 การเข้าค่ายพักแรม 
เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.3 

ไตรมาสที่ 4  นายบุญฤทธิ์  อยู่ครและ  
ผู้กำกับลูกเสือ ม.3 

 
รักษาดินแดน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 งานทะเบียน 
สารสนเทศ  
                     รักษาดินแดน 

ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 1. นางสุพิชฌาย์   นวรัตนา
รมย์2. น.ส.วชัรียา  จันทร์
เกษร 
3. นายรณวรรธ  ทรัพย์
ประเสริฐ 

2 กิจกรรมที่ 2 รด.จิตอาสา ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 1. นางสุพิชฌาย์   นวรัตนา
รมย์ 
2. น.ส.วัชรียา  จันทร์เกษร 
3. นายรณวรรธ  ทรัพย์
ประเสริฐ 

3 กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนกิจกรรมรักษา       
                    ดินแดน    

ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 1. นางสุพิชฌาย์   นวรัตนา
รมย์ 
2. น.ส.วัชรียา  จันทร์เกษร 
3. นายรณวรรธ  ทรัพย์
ประเสริฐ 

4 กิจกรรมที่ 4 การฝึกวิชาทหาร    
                  ประจำปีและฝึกกาค
สนาม 

ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 1. นางสุพิชฌาย์   นวรัตนา
รมย์ 
2. น.ส.วัชรียา  จันทร์เกษร 
3. นายรณวรรธ  ทรัพย์
ประเสริฐ 
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ไตรมาสที ่ 1           1  เม.ย.  64   -   30   มิ.ย.  64  
ไตรมาสที ่ 2        1  ก.ค.  64     -   30  ก.ย.  64  
ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  64    -   31  ธ.ค.  64  
ไตรมาสที่ 4       1   ม.ค.  65    -    31  มี.ค. 65  
6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ           206,884            บาท 

1.  เงินอุดหนุนรายหัว       26,714            บาท 
2. เงินเรียนฟรี                 180,170            บาท 

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

1. ประชุมวางแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือ-เนตร
นารี 
2. จัดเตรียมเอกสาร 
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการ 
สอนลูกเสือ-เนตรนารี 
3. จัดกิจกรรมการ
เรียน 
การสอนตามแผนที่
วางไว้ 
4. ประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน   
5. ประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนใน

- - 
 

3,550 3,550 - - - 3,550 
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การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน   
6. จัดทำเอกสารสรุป
รายงานการการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 

 
ที ่ กิจกรรมและคำ

ชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 2 

1. ประชุมวางแผน
การเข้าค่ายร่วมกับผู้
กำกับลูกเสือ 
2. ประสานงาน
ติดต่อสถานที่จัดการ
อบรมการอยู่ค่ายพัก
แรม 
3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการการ
จัดกิจกรรมเข้าค่าย
พักแรม 
4. ประสานงาน
ติดต่อหน่วยงานใน
การจัดทำฐานผจญ
ภัย 
5. ดำเนินการจัด
กิจกรรมการเข้าค่าย 
6. ประเมินผลการ
ดำเนินงานการจัด
กิจกรรมการเข้าค่าย 
7. ประเมินความ 

- 56,200 - - 56,200 - - 56,200 
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พึงพอใจของนักเรียน
ในการเข้าค่ายพัก
แรม 
8. จัดทำเอกสารสรุป
รายงานการจัด
กิจกรรมการเข้าค่าย
พักแรม 
9. นำผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักเรียน ไปวางแผน
การพัฒนาการเข้า
ค่ายพักแรมในปี
การศึกษาต่อไป 

 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 3 

1. ประชุมวางแผนการ
จัดกิจกรรมวันลูกเสือ
ไทยและวันวิชิราวุธ 
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินการจัดกิจกรรม
วันลูกเสือไทยและวัน
วชิราวุธ 
3. ดำเนินการฝึกซ้อม 
4. จัดกิจกรรมวัน
ลูกเสือไทย 
5. จัดกิจกรรมวัน
วชิราวุธ 

- 2,000 
 

- 2,000 
 

- - - 2,000 
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6. ประเมินผลการ
ดำเนินงานการจัด 
กิจกรรมวันลูกเสือไทย          
7. ประเมินผลการ
ดำเนินงานการจัด
กิจกรรมวันวชิราวุธ 
8. จัดทำเอกสารสรุป
รายงานการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมวัน 
ลูกเสือไทย          
9. จัดทำเอกสารสรุป
รายงานการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมวัน
วชิราวุธ 

 
 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที ่4 

จัดซื้อธงประจำกอง
ลูกเสือ-เนตรนารี 

- - 2,400 2,400 - - - 2,400 

รวมทั้งสิ้น 64,150 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 
 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 
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กิจกรรม
ที่ 1 

1. ประชุมวางแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือ-เนตร
นารี 
2. จัดเตรียมเอกสาร 
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนลูกเสือ-
เนตรนารี 
3. จัดกิจกรรมการ
เรียน 
การสอนตามแผนที่วาง
ไว้ 
4. ประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน  
5. ประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 

- - 
 

827 827 - - - 827 

 

ที ่ กิจกรรมและคำ
ชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

 6. จัดทำเอกสารสรุป
รายงานการการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน  

        

กิจกรรม
ที่ 2 

1. ประชุมวางแผน
การเข้าค่ายร่วมกับผู้
กำกับลูกเสือ 

- 56,970 - - 56,970 - - 56,970 
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2. ประสานงาน
ติดต่อสถานที่จัดการ
อบรมการอยู่ค่ายพัก
แรม 
3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการการ
จัดกิจกรรมเข้าค่าย
พักแรม 
4. ประสานงาน
ติดต่อวิทยากรที่ให้
ความรู้ในการอบรม
การอยู่ค่ายพักแรม 
5. ดำเนินการจัด
กิจกรรมการเข้าค่าย 
6. ประเมินผลการ
ดำเนินงานการจัด
กิจกรรมการเข้าค่าย 
7. ประเมินความ 
พึงพอใจของนักเรียน
ในการเข้าค่ายพัก
แรม 
8. จัดทำเอกสารสรุป
รายงานการจัด
กิจกรรมการเข้าค่าย
พักแรม 

 
 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 
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 9. นำผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักเรียน ไปวางแผน
การพัฒนาการเข้าค่าย
พักแรมในปีการศึกษา
ต่อไป 

        

รวมทั้งสิ้น 57,797 

 
ลูกเสือเนตรนารี ม.3 
 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

1. ประชุมวางแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือ-เนตร
นารี 
2. จัดเตรียมเอกสาร 
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนลูกเสือ-
เนตรนารี 
3. จัดกิจกรรมการ
เรียน 
การสอนตามแผนที่
วางไว้ 
4. ประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน   
 

- - 
 

6,246 6,246 - - - 6,246 
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ที ่ กิจกรรมและคำ
ชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

 5. ประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน   
6. จัดทำเอกสารสรุป
รายงานการการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน  

        

กิจกรรม
ที่ 2 

1. ประชุมวางแผน
การเข้าค่ายร่วมกับผู้
กำกับลูกเสือ 
2. ประสานงาน
ติดต่อสถานที่จัดการ
อบรมการอยู่ค่ายพัก
แรม 
3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการการ
จัดกิจกรรมเข้าค่าย
พักแรม 
4. ประสานงาน
ติดต่อหน่วยงานใน
การจัดทำฐานผจญ
ภัย 
5. ดำเนินการจัด
กิจกรรมการเข้าค่าย 
6. ประเมินผลการ
ดำเนินงานการจัด
กิจกรรมการเข้าค่าย
พักแรม 

- 67,000 - - 67,000 - - 67,000 
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7. ประเมินความ 
พึงพอใจของนักเรียน
ในการเข้าค่ายพัก
แรม 

 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

 8. จัดทำเอกสารสรุป
รายงานการจัดกิจกรรม
การเข้าค่ายพักแรม 
 9. นำผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักเรียน ไปวางแผน
การพัฒนาการเข้าค่าย
พักแรมในปีการศึกษา
ต่อไป 

        

รวมทั้งสิ้น 75,278 
 
รักษาดินแดน 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

1. เสนอแบบรายงาน
การขอซื้อวัสดุ 
2. ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการจัดซื้อ 
จัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์  

- 791 - 791 - - - 791 
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3. จัดทำรายงานข้อมูล
ทะเบียน สารสนเทศ 
รายงานกิจกรรมรักษา
ดินแดน 
   -  จัดทำใบสมัคร
นักศึกษาวิชาทหารชั้น
ปีที่ 1 

 
 กิจกรรมและคำชี้แจง

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

    -  ตรวจสอบใบ
สมัครและหลักฐานการ
สมัคร 
  -  กรอกข้อมูลการ
สมัคร ลงในฐานข้อมูล
ของ นรด. 
  - นำหลักฐานการ
สมัคร ส่งหน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกท่ี 39 
   - จัดทำเอกสารการ
รายงานตัวเลื่อนชั้นปี
ของนักศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปีที่ 2,3   
   - กรอกข้อมูลใน
ระบบของ นรด. และ
ดำเนินการเลื่อนชั้นปี
ให้ นศท. 
   - พิมพ์เอกสารเลื่อน
ชั้นปี เสนอผู้บริหาร 
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รร.ประทับตรา รร. ส่ง 
ให้หน่วยฝึกนักศึกษา 
วิชาทหารมณฑล
ทหารบกที่ 39 
ตรวจสอบตามกำหนด 
ก่อนวันรายงานตัว
เลื่อนชั้นปี 
    

 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

   - จัดทำรายงาน
ข้อมูล จำนวน นศท./
ผกท. และสถานภาพ
สถานศึกษาให้สัสดี
อำเภอ ปีละ 2 ครั้ง 
 - จัดทำรายงานข้อมูล
ตรวจสอบสถานภาพ
สถานศึกษาวิชาทหาร
ต่อหน่วยฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร ปีละ 2 ครั้ง 
   - จัดทำรายงาน
ตรวจสอบจำนวน 
นศท.ต่อหน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกท่ี 39 
ปีละ 1 ครั้ง 
   - จัดทำรายงานการ
ปฏิบัติกิจกรรม รด.จิต
อาสาทุกเดือน   
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   - จัดทำรายงาน
สรุปผลการปฏิบัติ
กิจกรรมรักษาดินแดน
ตลอดปีการศึกษา 
เสนอ สัสดีอำเภอ ,
นฝ.นศท.มทบ.39,ฝ่าย
วิชาการ, ฝ่าย
งบประมาณและ
แผนงานโรงเรียน 
ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

 4. ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
5. สรุปรายงานผลส่ง 
สัสดีอำเภอ  หน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกท่ี 39 
และให้ฝ่ายวิชาการ 
เสนอผู้อำนวยการ
โรงเรียน   

        

กิจกรรม
ที ่2 

1. จัดทำโครงการ รด.
จิตอาสา ตามนโยบาย
ของ นรด. 
2. จัดทำเอกสารใบ
สมัคร รด.จิตอาสา 
และนำส่งใบสมัคร 
รด.จิตอาสา ให้หน่วย
ฝึก นศท.มทบ.39 
วันที่ นศท.รายงานตัว 

- - 8,700 8,700 - - - 8,700 



82 
 

3. จัดทำแฟ้มทะเบียน
ประวัติ รด.จิตอาสา 
4. นำ รด.จิตอาสา 
ปฏิบัติงาน ตามคำสั่ง  
หรือหนังสือแจ้งเพ่ือ
ปฏิบัติ จาก นฝ.นศท.
มทบ.39 หรือตามที่
โรงเรียน หน่วยงาน 
ชุมชนร้องขอให้
ช่วยเหลือ    

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

 เช่น งานจราจร งาน
กองธงเกียรติยศ งาน
ประจำปีแห่เจ้าพ่อ 
กวนอูศรีสำโรง งาน
ลอยกระธง  งานรักษา
ความปลอดภัย งาน
บริการประชาชน งาน
กิจกรรมแสดงดนตรี 
เปิดหมวกหาทุน
ช่วยเหลือผู้ยากไร้
ผู้ประสบภัยต่างๆ   
ร่วมกิจกรรมเทิดทูล
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์   
5. ประเมินความ 
พึงพอใจในการใช้
บริการของ รด.จิต
อาสา 
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ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที ่3 

 1. เสนอแบบรายงาน
การขอซื้อกรอบ
เกียรติบัตร A4ตาม
ระเบียบการเบิกจ่าย
เครื่องแบบของผู้
กำกับนักศึกษาวิชา
ทหาร  
2. ดำเนินการตาม
ขั้นตอน การจัดซื้อ
จัดหา 

- 700 - 700 - - - 700 

กิจกรรม
ที ่4 

1. ประชุมผู้กำกับ
นักศึกษาวิชาทหาร ณ 
นฝ.นศท.มทบ.39  
         - ก่อนเปิด
ภาคเรียนเพื่อวาง
แผนการรับสมัคร 
นศท.และการรายงาน
เลื่อนชั้นปี   

- 1,500 - 1,500 - - - 1,500 

6. ประเมินผลการจัด
กิจกรรม รด.จิตอาสา 
7.จัดทำเอกสาร 
รายงานการดำเนินงาน 
รด.จิตอาสาให้ฝ่าย
วิชาการ /สัสดีอำเภอ
ศรีสำโรง/นฝ.นศท.
มทบ.39 
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         - ก่อนฝึก
ประจำปี  ก่อนฝึก
ภาคสนามเพ่ือร่วมกัน
วางแผนการจัด
ตารางเวลาการ 
         - ฝึกทบทวน
วิชาทหารของผู้กำกับ
นักศึกษาวิชาทหาร  
ณ นฝ.นศท.มทบ.39 
2. ดำเนินการจัดการ
ฝึกประจำปีให้กับ
นักศึกษาวิชาทหาร
และศูนย์ฝึกที่ 5 
โรงเรียนเมืองเชลียง 
 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

 3. ดำเนินการนำ
นักศึกษาวิชาทหาร
เข้าสอบประเมิน
ภาคทฤษฎี 
4. ดำเนินการนำ
นักศึกษาวิชาทหาร 
เข้ารับการฝึก สอบ
ภาค 
สนามประจำปี
การศึกษา จำนวน 4 
ผลัดฝึก    
       - นศท.ปี 2 ชาย 
จำนวน 3 วัน  
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       - นศท.ปี 2 
หญิง จำนวน 2 วัน  
     (บังคับการผ่าน
การกระโดดหอสูง34 
ฟุต 
ทดสอบกำลังใจ ) 
      - นศท.ปี 3 หญิง 
จำนวน 3 วัน 
      - นศท.ปี 3 ชาย 
จำนวน 5  วัน     
 (หลักสูตรบังคับ 
ทดสอบยิงปืนด้วย
กระสุนจริง และ
ยุทธวิธีในการรบ การ
จู่โจม การปฐม
พยาบาล และการ
ป้องกัน บรรเทา
สาธารณะภัย)    

 
ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

 5. ประเมินผลการฝึก
ภาคสนาม ภาคทฤษฎี 
และการฝึกภาคสนาม 
6. ประกาศผลการสอบ
ภาค ทฤษฎี จาก นรด. 
7. ประกาศผลการผ่าน
การฝึกภาคสนาม 
8. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์
เลื่อนชั้นปี 
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9. ประการผลการจบ 
รด.ชั้นปีที่ 3 
10. จัดทำ
เอกสารรายงานการ
ดำเนินงาน การฝึก
ประจำปี การสอบภาค
ทฤษฏี การฝึก
ภาคสนาม ให้ฝ่าย
วิชาการ /สัสดีอำเภอ 
ศรีสำโรง 

รวมทั้งสิ้น 11,691 

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต ( Outputs ) 
        1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด   
        2. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ทั้งชายและหญิง   
        3. นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ทุกคน 
 

 
ตรวจสอบ 

 
 
 

ตรวจสอบ 
ตรวจสอบ 

 
สังเกต 

 
 

สังเกต 
สังเกต 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
      1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และนักเรียนระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนต้นทุกคนมีระเบียบวินัยในตนเอง ขยัน ซื่อสัตย์ประหยัด  
อดทน มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถ 
เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ อยู่ร่วมกับ 
ผู้อื่นได้ดี มีความสุข สามารถแก้ปัญหา มีการฝึกฝนตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง นำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะ 
ที่สำคัญและปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐกำหนดให้ 
      2. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ทั้งชายและหญิงทุกคน มีระเบียบ 
วินัยในตนเอง ขยันซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีความรับผิดชอบ 
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วย 

 
ตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ 
 

 
สังเกต 
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ตนเองอย่างเป็นระบบ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีความสุข สามารถ 
แก้ปัญหา มีการฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง นำประสบการณ์ไปใช้ 
ในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะท่ีสำคัญและปฏิบัติตามนโยบาย 
ที่รัฐกำหนดให้ 
      3. นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ทุกคนมีระเบียบวินัย 
ในตนเอง ขยัน ซื่อสัตย์ประหยัด อดทน มีความรับผิดชอบและ 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดสีามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
อย่างเป็นระบบ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความสุข สามารถแก้ปัญหา 
มีการฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง นำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิต 
ประจำวัน เกิดสมรรถนะที่สำคัญและปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐ 
กำหนดให้ 
 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบ 
 

 
 

สังเกต 
 
 
 
 
 
 

สังเกต 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ลูกเสือ เนตรนารี ทุกคนมีระเบียบวินัยในตนเอง ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีความรับผิดชอบ 
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

2. ลูกเสือ – เนตรนารี ที่เรียนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ทุกคนผ่านกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม และ
กิจกรรมเดินทางไกล การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 

3. นักศึกษาวิชาทหารทุกคน สามารถปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินงานพัฒนา
การศึกษาส่งเสริมความเจริญและความมั่นคงของชาติ บนรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

4. นักศึกษาวิชาทหารทุกคน มีระเบียบและวินัยในตนเอง รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้และ สามารถ 
นำความรู้ทักษะปฏิบัติที่ได้รับจากการฝึก  ไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้
   5. นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ทุกคนมีระเบียบวินัยในตนเอง ขยัน ซื่อสัตย์ประหยัด อดทน  
มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง อย่างเป็นระบบ  
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีความสุข สามารถแก้ปัญหา มีการฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง นำประสบการณ์ 
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะท่ีสำคัญและปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐกำหนดให้ 
 
 
 

(นางชุติมา  สวนปลิก) 
ผู้เสนอโครงงาน 
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(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 

 
(นายพิเชฏ  บุญญา) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์  สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รหัส 602.1) 

ฝ่าย  วิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   206,884  บาท    ปีการศึกษา  2565 

________________________________________________________________________________ 
ลูกเสือเนตรนารี ม.1   
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ม. 1 

รายการที่ รายการ 
 

จำนวน(หน่วย) 
 

ราคาต่อหน่วย 
รวม 

เป็นเงิน 
แหล่ง 

งบประมาณ 

1 กระดาษ A4 70 แกรม 10 รีม 89 890 เงินอุดหนุน 
รายหัว 2 ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว  10 ด้าม 12     120 

3 ถ่านอัลคาไลน์ AA 2 โหล 220 440 

4 ไวนิลโครงการ 1 แผ่น 800 800 

5 เชือกมะนิลา 1 ม้วน 1,000   1,000 
6 ฟิวเจอร์บอร์ด 5 แผ่น 60 300 

รวมเงิน 3,550 
 
 
กิจกรรมที่ 2 การเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม. 1 

รายการที่ รายการ 
 

จำนวน(หน่วย) 
 

ราคาต่อหน่วย 
รวม 

เป็นเงิน 
แหล่ง 

งบประมาณ 

1 ค่าอาหารนักเรียน 280 คน 180 50,400 เรียนฟรี 15 ปี 
2 ค่าน้ำดื่ม 280 คน 5 1,400 

3 ค่าใช้ดำเนินการ (กองกลาง) 280 คน 5 1,400 
4 ค่าจ้างเหมาสร้างฐานผฐญภัย 1 ชุด 3,000 3,000 

รวมเงิน 56,200 
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กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมวันลูกเสือไทยและวันวชิราวุธ 

รายการที่ รายการ 
 

จำนวน(หน่วย) 
 

ราคาต่อหน่วย 
รวม 

เป็นเงิน 
แหล่ง 

งบประมาณ 

1 ค่าวัสดุ 1 หน่วย 2,000 2, 000 เงินอุดหนุน 
รายหัว รวมเงิน 2, 000 

 
กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อธงประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี 

รายการที่ รายการ 
 

จำนวน(หน่วย) 
 

ราคาต่อหน่วย 
รวม 

เป็นเงิน 
แหล่ง 

งบประมาณ 

1 จัดซื้อธงประจำกองลูกเสือ- 
เนตรนารี 

2 ผืน 
 

1,200 
 

2,400 เงินอุดหนุน 
รายหัว 

รวมเงิน    2,400 

รวมกิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที ่3  และกิจกรรมที่ 4   64,150 
 
ลูกเสือเนตรนารี ม.2   
กิจกรรมที ่1 การพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ม. 2 

รายการที่ รายการ 
 

จำนวน(หน่วย) 
 

ราคาต่อหน่วย 
รวม 

เป็นเงิน 
แหล่ง 

งบประมาณ 

1 ถ่าน 1.5 Vขนาด AA(สีเขียว4 
ก้อน)(สุทธิ) 

3  แพ็ค 28 84 เงินอุดหนุน 
รายหัว 

2 ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว 12 ด้าม 12 144 
3 เข็มหมุด กล่องพลาสติก 3 กล่อง 32 96 

4 กระดาษปรุ๊ฟ (แผ่นใหญ่) 20 แผ่น 3 60 

5 เทปกาว 2 หนา TOV  3 เมตร  2 ม้วน 69 138 
6. กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว (24หลา) 2 ม้วน 22 44 

7. กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว (24หลา) 2 ม้วน 28 56 

8. แลคซีน  2 นิ้ว(อย่างดี)  3 ม้วน 35 105 
9. คัตเตอร์ใหญ่ พลาสติก ตราม้า 4 อัน 25 100 

รวมเงิน 827 
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กิจกรรมที ่1 การพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ม. 2 

รายการที่ รายการ 
 

จำนวน(หน่วย) 
 

ราคาต่อหน่วย 
รวม 

เป็นเงิน 
แหล่ง 

งบประมาณ 

1 ค่าอาหารนักเรียน 263 คน 180 47,340 เรียนฟรี 15 ปี 

2 ค่าน้ำดื่ม 263 คน 5 1,315 
3 ค่าใช้ดำเนินการ (กองกลาง) 263 คน 5 1,315 

5 ค่าจ้างรถสองแถวพานักเรียนไป
ทำกิจกรรมเดินทางไกลที่ค่าย 
ต.ช.ด. จ.สโุขทัย 

7 คัน 1,000 7,000 

รวมเงิน 56,970 
รวมกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 57,797 

 
ลูกเสือเนตรนารี ม.3   
 
กิจกรรมที ่1 การพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 

รายการที่ รายการ 
 

จำนวน(หน่วย) 
 

ราคาต่อหน่วย 
รวม 

เป็นเงิน 
แหล่ง 

งบประมาณ 

1 กระเป๋านายหมู่ 32 ใบ 30 960 เงินอุดหนุน 
รายหัว 2 กระเป๋ารองนายหมู่ 32 ใบ 30 960 

3 กระเป๋าพลาธิการ 32ใบ 30 960 

4 ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว 24 ด้าม 14 336 
5 ถ่านอัลคาไลน์ AA 5 แพ็ค 30 150 

6 ไวนิลโครงการ 1 ป้าย 800 800 
7 เชือกมะนิลา 1 ม้วน 1,000 1,000 

8 ฟิวเจอร์บอร์ด  65*122  10 แผ่น 60 600 

9 เชือกไนล่อน 4 ม้วน 120 480 
รวมเงิน 6,246 

 



92 
 

กิจกรรมที่ 2 การเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.3 

รายการที่ รายการ 
 

จำนวน(หน่วย) 
 

ราคาต่อหน่วย 
รวม 

เป็นเงิน 
แหล่ง 

งบประมาณ 

1 ค่าอาหารนักเรียน 250 คน 180 45,000 เรียนฟรี 15 ปี 

2 ค่าน้ำดื่ม 250 คน 5  1,250 
3 ค่าใช้ดำเนินการ (กองกลาง) 250 คน 5   1,250 

4 ค่าบำรุงสถานที่ 1 หน่วย 5,500  5,500 

5 ค่าจัดจ้างรถยนต์ 7 คัน 2,000 14,000 
รวมเงิน 67,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมท่ี 2 73,246 

 
รักษาดินแดน 
กิจกรรมที่ 1 งานทะเบียน สารสนเทศรักษาดินแดน 

รายการที่ รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อหน่วย 
รวม 

เป็นเงิน 
แหล่ง 

งบประมาณ 
1 แล็กซีน 1.5 นิ้ว (อย่างดี) 4 ม้วน  28 112 เงินอุดหนุน 

รายหัว 2 กระดาษโฟโต้ 230 g 1 แพ็ค 399 399 

3 กระดาษ F14 80แกรม(500แผ่น) 
Double A 

2 ห่อ 140 280 

รวมเงิน 791 
 
กิจกรรมที่ 2  รด.จิตอาสา 

รายการที่ รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อหน่วย 
รวม 

เป็นเงิน 
แหล่ง 

งบประมาณ 
1 ค่าจ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรม รด.

จิตอาสา /สมาร์ท รด. 
4 300 1,200 เงินอุดหนุน 

รายหัว 

2 วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ ICOM  รุ่น 80 
FX สีแดง สำกลังส่ง 5 วัตต์ 
รับ-ส่ง สัญญาณได้ไกลระยะ     
5 กิโลเมตร 

3 2,500 7,500 

รวมเงิน 8,700 
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กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนกิจกรรมรักษาดินแดน** 

รายการที่ รายการ 
 

จำนวน(หน่วย) 
 

ราคาต่อหน่วย 
รวม 

เป็นเงิน 
แหล่ง 

งบประมาณ 

1 กรอบเกียรติบัตร A4 7 อัน 100 700 เงินอุดหนุน 
รายหัว รวมเงิน 700 

 
กิจกรรมที่ 4 การฝึกวิชาทหารประจำปี และฝึกภาคสนาม 

รายการที่ รายการ 
 

จำนวน(หน่วย) 
 

ราคาต่อหน่วย 
รวม 

เป็นเงิน 
แหล่ง 

งบประมาณ 

1 ค่าจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึก
ประจำปี  

1 1,500 1,500 เงินอุดหนุน 
รายหัว 

รวมเงิน 1,500 

รวมกิจกรรมที่ 1  รวมกิจกรรมท่ี 2 รวมกิจกรรมที่ 3 และกิจกรรมที่ 4 11,691 
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (รหัส 602.2) 
ฝ่าย    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายที่  3 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที่  5 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  6 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนิฐาพรรณ  ช่างนาวา 
___________________________________________________________________________ 
   
   1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมแนะแนวเป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรูปแบบหนึ่ง  ที่มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  เพื่อมุ่งส่งเสริมเจตคติ  คุณค่าชีวิต 
ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  สร้างจิตสำนึกใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ประเทศชาติ  และ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

ดังนั้น จึงจัดทำกิจกรรมแนะแนวขึ้นเพ่ือมุ่งส่งเสริม  พัฒนาผู้เรียน  ให้พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  พ่ึงตนเอง  มีทักษะในการเลือกแนวทาง
การศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม  มีสุขภาพจิตที่ดี  มีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อ
ครอบครวั  สังคมและประเทศชาติ 

 
     2. วัตถุประสงค์  

ผลผลิต (Outputs)   

- การจัดกิจกรรมแนะแนวตรงตามมาตรฐานการแนะแนวทั้ง 3 ด้าน 
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- นักเรียนทุกคนมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม   
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและคุณลักษณะของกิจกรรมแนะแนว 

- นักเรียนมีแนวทางตัดสินใจเพ่ือการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและสามารถวางแผนการ
เรียนและอาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  ความสามารถและบุคลิกภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนได้พัฒนาการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ทันสมัย  เพียงพอต่อการใช้
งานอันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

  
 3. เป้าหมาย  

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนทุกคนในโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ได้รับบริการและร่วมกิจกรรมแนะแนว100% 
- งานแนะแนวมีสารสนเทศที่พร้อมให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน100% 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นคนเก่ง คนดี  มีความสุขและมีทักษะชีวิต 
- งานแนะแนวมีการพัฒนาให้มีคุณภาพครบตามมาตรฐานการแนะแนวทั้ง 3 ด้านส่งผลให้การ

จัดการเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ 
- งานแนะแนวการศึกษามีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบุคลากรในการพัฒนาผู้เรียนอันส่งผลให้การ

จัดการเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ 
 

4.  สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

 
5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่ 1 นางสาวนฤมล  สุดเงิน 
2 กิจกรรมที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ไตรมาสที่ 4 
นางสาวนิฐาพรรณ   

ช่างนาวา 
3 กิจกรรมที่ 3 ไตรมาสที่ 3 

ไตรมาสที่ 4 
นางสาวนิฐาพรรณ   

ช่างนาวา 

4 กิจกรรมที่ 4 ไตรมาสที่ 3 
ไตรมาสที่ 4 

นางสาวนฤมล  สุดเงิน 

5 กิจกรรมที่ 5 ไตรมาสที่ 3 นายฉลวย  ลิ้นจี่ 
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ไตรมาสที่ 4 

6 กิจกรรมที่ 6 ตลอดปีการศึกษา นางสาวนฤมล  สุดเงิน 
7 กิจกรรมที่ 7 ตลอดปีการศึกษา นางสาวนฤมล  สุดเงิน 

 
ไตรมาสที่  1           1  เม.ย.  65   -   30   มิ.ย.  65  
ไตรมาสที่  2        1  ก.ค.  65     -   30  ก.ย.  65  
ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  65    -   31  ธ.ค.  65  
ไตรมาสที่ 4       1   ม.ค.  66    -    31  มี.ค. 66 
 
6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ    61,061   บาท 

2.  เงินอุดหนุนรายหัว 11,777 บาท 
3. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15  ปี    49,284     บาท 
4. เงินรายได้สถานศึกษา............................บาท 
5. อ่ืนๆ........................................................บาท 
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7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุ

น 
เรียน
ฟรี 

รายได้
สถานศึ
กษา 

อ่ืน
ๆ 

กิจกรร
มที่ 1 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศ 
2.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับจัดกิจกรรม 
ปฐมนิเทศ 
3.ดำเนินการจัดการปฐมนิเทศ 
4.ประเมินผลการประชุมชี้แจงและ
การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฐมนิเทศ     
5.ประเมินความพึงพอใจของครู
และนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ปฐมนิเทศ 
6.จัดทำเอกสารรายงานการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศ     

  1,34
5 

 1,34
5 

  1,34
5 

กิจกรร
มที่ 2 

1.วางแผน ปรึกษาหารือการจัด
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อแก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม
แนะแนว 
3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับจัดกิจกรรม
แนะแนว 
4.ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนว 
5.ประเมินความพึงพอใจของครู
และนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อ 

 1,18
3 

  1,18
3 

  1,18
3 
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6.จัดทำเอกสารรายงานการจัด
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 

กิจกรร
มที่ 3 

1.วางแผน ปรึกษาหารือการจัด
กิจกรรมแนะแนวแก่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที 6 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม
แนะแนว 
3.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับจัดกิจกรรม
แนะแนว 
4.ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนว 
5.ประเมินความพึงพอใจของครู
และนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
แนะแนว 
5.จัดทำเอกสารรายงานการจัด
กิจกรรมแนะแนว 

 31,6
00 

1,21
0 

 32,8
10 

  32,8
10 

กิจกรร
มที่ 4 

1.วางแผน ปรึกษาหารือการจัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3และ6 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ 
3.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับจัดกิจกรรม
ปัจฉิม 
4.ดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิม 
5.ประเมินความพึงพอใจของครู
และนักเรียนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ 
6.จัดทำเอกสารรายงานการจัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

 500 9,44
6 

 9,94
6 

  9,94
6 

กิจกรร
มที่ 5 

1.วางแผน ปรึกษาหารือการ
จัดบริการติดตามผลแก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

  4,00
0 

 4,00
0 

  4,00
0 
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2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับจัดบริการ
ติดตามผล 
4.ดำเนินการจัดกิจกรรมบริการ
ติดตามผล 
5.ประเมินความพึงพอใจของครู
และนักเรียนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
บริการติดตามผล 
6.จัดทำเอกสารรายงานการจัด
กิจกรรมบริการติดตามผล 

กิจกรร
มที่ 6 

1.วางแผน ปรึกษาหารือความ
ต้องการในการใช้วัสดุสำนักงาน
ของคณะครูในสาระการเรียนรู้ 
2.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
ดำเนินการจัดหาวัสดุสำนักงาน 
3.ประเมินความพึงพอใจของครูที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหาและใช้วัสดุ
สำนักงาน 
4.ขั้นสรุป/รายงาน/ 
นำผลการประเมินความ 
พึงพอใจครูจากกิจกรรมจัดหาวัสดุ
สำนักงานไปวางแผนการพัฒนา
งานในปีการศึกษาต่อไป 

  6,77
7 

6,777    6,77
7 

กิจกรร
มที่ 7 

1.วางแผน ปรึกษาหารือความ
ต้องการในการซ่อมบำรุงของคณะ
ครูในสาระการเรียนรู้ 
2.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
ดำเนินการ 
3.ประเมินความพึงพอใจของครูที่
เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง 
4.ขั้นสรุป/รายงาน/ 
นำผลการประเมินความ 

 5,00
0 

 5,000    5,00
0 
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พึงพอใจครูจากกิจกรรมซ่อมบำรุง
ไปวางแผนการพัฒนางานในปี
การศึกษาต่อไป 

รวมทั้งสิ้น 11,77
7 

49,2
84 

  61,0
61 

 
หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

8.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต ( Outputs ) 
1.  การจัดกิจกรรมแนะแนวตรงตามมาตรฐานการแนะแนวทั้ง 3 
ด้าน 
2.  นักเรียนทุกคนมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษาการงาน
และอาชีพ  ชีวิตและสังคม 

 
  

ตรวจสอบ 

 
 

แบบสำรวจรายการ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและคุณลักษณะของ
กิจกรรมแนะแนว 
2.  นักเรียนมีแนวทางตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ  การประกอบ
อาชีพและสามารถวางแผนการเรียนและอาชีพให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ  ความถนัด  ความสามารถและบุคลิกภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. โรงเรียนได้พัฒนาการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งานอันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 

 
  

ตรวจสอบ 
 

สอบถาม 
 
 
 

สำรวจ 

 
 

แบบสำรวจรายการ 
 

แบบสอบถาม 
 
 
 

แบบสำรวจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับบริการจากงานแนะแนวมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการงานแนะแนวในระดับดี  นักเรียนทุกคน
มีแนวทางในการตัดสินใจเพ่ือการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและสามารถวางแผน  การเรียนและอาชีพให้
สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  ความสามารถและบุคลิกภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนได้
พัฒนาการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ทันสมัย  เพียงพอต่อการใช้งาน  และนอกจากนี้นักเรียนที่
มีความต้องการความช่วยเหลือก็ได้รับการช่วยเหลือตามความต้องการอย่างเหมาะสม  ส่งผลให้สามารถเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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( นางสาวนิฐาพรรณ  ช่างนาวา ) 

ผู้เสนอโครงงาน 
 
 
 
 

( นางวรวรรณ  พิมพ์แสง ) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 
 
 

( นายพิเชฏ  บุญญา ) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 

( นายพัฒนพงษ์  สีกา ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ พัฒนากิจกรรมผู้เรียน ( รหัส 602.2 ) 

ฝ่าย  วิชาการ 
งบประมาณท่ีได้รับ   จำนวน  61,061  บาท     ปีการศึกษา  2565 

________________________________________________________________________________
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 กระดาษปก A4 อย่างดี (สีขาว)
180 แผ่น 

5  แพ็ค 105 525  
 

เงินเรียนฟรี 15 
ปี 
 

2 กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า หนา 30 แผ่น 8 240 

3 เชือกขาว  48 เส้น A 20 ม้วน 29 580 
รวมเงิน 1,345 

 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ขนมปังยูโร่คัสตาร์ดเค้ก 7 กล่อง 59 413 เงินเรียนฟรี 15 
ปี 2 กาแฟ 3in1  2 ถุง 195 390 

3 น้ำแก้ว 4 ลัง 95 380 
รวมเงิน 1,183 

 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนักเรียน 480 คน 35 16,800  
 

 
เงินเรียนฟรี 15 

ปี 
 

2 ค่าอาหารและเครื่องดื่มครู 30  คน 40 1,200 
3 ค่าอาหารว่างรับแขก 30  คน 20 600 

4 ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน 6  คัน 1,000  6,000 

5 ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน 10 คัน 300 3,000 
6 กระดาษปก A4 อย่างดี (สีขาว)

180 แผ่น 
5 แพ็ค 105 525 
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7 ค่าอุปกรณ์แต่งฐานและของขวัญ 1 ชุด 1,000 1,000 

8 ค่าของขวัญและของที่ระลึกออก
แนะแนวนักเรียนชั้น ป.6 

1 ชุด 3,000 3,000 

9 เชือกขาว  48 เส้น A 20 ม้วน 29 580 

10 กระดาษห่อของขวัญ(อย่างมัน) 15 7 105 
รวมเงิน 32,810 

 
กิจกรรมที่ 4  ปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 เครื่องพิธีการ 1 ชุด 500 500  
 
 
 

เงินเรียนฟรี 15 
ปี 
 

2 กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า หนา 50 แผ่น 8 400 
3 ลูกโป่ง 4  ถุง 70 280 

4 หญ้าเทียม 10 เมตร 200 2,000 

5 ชุดสีสะท้อนแสง 6 สี 2 กล่อง 127 254 
6 เทปกาว 2 หน้า  3M 3 เมตร 6 ม้วน 143 858 

7 กระดาษสีน้ำตาลห่อวัสดุ(อย่าง
หนา) 

18  แผ่น 7 126 

8 เข็มหมุด 6  กล่อง 38 228 

9 ผ้าสำหรับตกแต่งอาคารทำพิธี 1 ม้วน 1,500 1,500 
10 ดอกไม้ตกแต่งอาคารพิธี 1 ชุด 2,500 2,500 

11 ซุ้มเหล็ก 1 ชุด 1,000 1,000 
12 พานรัตนโกสิน 18 ซม. 6 พาน 50 300 

รวมเงิน 9,946 

 
กิจกรรมที่ 5  บริการติดตามผล 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ไวนิลผลการสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

2 แผ่น 1,000 2,000  
 

เงินเรียนฟรี 15 
ปี 

2 ไวนิลนักเรียนที่มีผลการเรียน Top 
Five “จามจุรี ศรี ศช.” 

2 แผ่น 1,000 2,000 
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รวมเงิน 4,000  

 
กิจกรรมที่ 6  การจัดหาวัสดุสำนักงาน 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 หมึกปริ้นเตอร์HP  (85A) 1 ชุด 2,250 2,250  
 

อุดหนุนรายหัว 
 
 

2 หมึก CANON PIXMA  1 ชุด 1,500 1,500 
3 กระดาษ A 4  70 แกรม 15 รีม 105 1,575 

4 ซองน้ำตาล A4 1 ห่อ 132 132 

5 เครื่องยิง MAX TG-M 1 ตัว 769 769 
6 ลวดยิง เบอร์ T3-10M MAX 3 กล่อง 60 180 

7 แผ่นใสเขียน (BASICกล่อง100
แผ่น) 

1 กล่อง 308 308 

8 สันรูด 5 มม. 1 แพ็ค 63 63 

รวมเงิน 6,777 
 

กิจกรรมที่ 7  ซ่อมบำรุง 
รายการ

ที ่
รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ

หน่วย 
ราคารวม แหล่ง 

งบประมาณ 
1 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 2 ชุด 1,000 2,000  

อุดหนุนรายหัว 
 
 

2 ซ่อมปริ้นเตอร์ 2 ชุด 1,000 2,000 

3 ซ่อมแอร์ 1 เครื่อง 1,000 1,000 
รวมเงิน 5,000 
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
โครงการ    ค่ายรักการอ่าน  (603.3) 
ฝ่าย     วิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายที่  1   
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายข้อ 1 เป็นเลิศทางวิชาการ   
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่   1 , 2   
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที ่1 
ผู้รับผิดชอบ    นายสมบัติ   ประจุ     
  
1.  หลักการและเหตุผล 

         ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ  เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดเป็นเอกภาพและ 
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ทำให้สามารถประกอบกิจธุรการงาน  และดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย
ได้อย่างสันติสุข  การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ได้
กำหนดคุณภาพของผู้เรียนภาษาไทยให้มีความสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างดี  สามารถอ่าน เขียน ฟัง ดู 
และพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล       คิดอย่างเป็นระบบ  มีนิสัย
รักการอ่าน  การเขียน  การแสวงหาความรู้และใช้ภาษาในการพัฒนาตนและสร้างสรรค์งานอาชีพ  ตลอดจน
ตระหนักในวัฒนธรรมการใช้ภาษา และความเป็นไทย  มีความภูมิใจและ  ชื่นชมในวรรณคดีและวรรณกรรมซึ่ง
เป็นภูมิปัญญาของคนไทย  สามารถนำทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ถูกต้องตามสถานการณ์และบุคคลอีกทั้งเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  และสร้างความสามัคคี  ความภูมิใจใน
ความเป็นไทย  มีคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน์ โลกทัศน์ที่กว้างไกลและลึกซึ้ง 
 

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัดทำโครงการค่ายรักการอ่านขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ 
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ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านอย่างสร้างสรรค์ อ่านอย่างมีวิจารณญาน  มีนิสัยรักการอ่าน  ใช้ความสามารถ
ทางด้านภาษาคิดวิเคราะห์สื่อที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ 
2.  วัตถุประสงค์ 

 1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพ่ือ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  2. ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่าน จากงานเขียนสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็น
ระบบจากประสบการณ์ตรงส่งเสริมอัจฉริยภาพและความสนใจของตนเองและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
3.  เป้าหมาย 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัด      
    และความ สนใจของผู้เรียน 
2. ผู้เรียนจำนวน 180 คนได้ฝึกทักษะการอ่านจากประสบการณ์ตรง  ส่งเสริม 

                               อัจฉริยภาพทางภาษาของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจและได้นำไปใช้              
                               ในชีวิตประจำวัน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจและ 

                  ความถนัดของผู้เรียน 
2. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาไทยจากประสบการณ์ตรง  ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษา       
    ของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจและได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

4.  สถานที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ปีการศึกษา  2565  (15  พ.ค.2565 – 31  มี.ค. 2566)  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผุ้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่  1   ไตรมาสที่  1 – ไตรมาสที่  4 
- นายสมบัติ  ประจุ 
- คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

  
ไตรมาสที่ 1 1  เมษายน  2565  -  30  มิถุนายน  2565 
ไตรมาสที่ 2  1  กรกฎาคม  2565 - 30  กันยาน  2565 
ไตรมาสที่ 3  1  ตุลาคม  2565  -  31  ธันวาคม  2565 
ไตรมาสที่ 4  1  มกราคม  2566  -  31  มีนาคม  2566 
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6.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ   28,692  บาท 

1. เงินเรียนฟรี  15  ปี   28,692  บาท 
 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
อุดหนุ

น 
เรียน
ฟรี 

รายได้
สถาน 
ศึกษา 

อ่ืน
ๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ 
2.ประชุมจัดค่ายรักการอ่าน 
3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัด
ค่ายรักการอ่าน 
4.จัดกิจกรรมค่ายรักการอ่าน 
5.  ประเมินกิจกรรม          
ตามตัวชี้วัด 
6. จัดทำแบบสรุปรายงานตาม
โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
7. สรุป/รายงานผลการดำเนิน
โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

1,500 22,800 4,392  28,692   28,692 

รวมทั้งสิ้น 28,692 

 
หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 ผลผลิต ( Outputs ) 
      1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
           ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
       2.ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านจากประสบการณ์ตรง     
          ส่งเสริมอัจฉริยภาพและความสนใจของตนเองและ    

 
ตรวจสอบ 

 
แบบสำรวจรายการ 



108 
 

          นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
      1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
         ตามความถนัดและความ สนใจของผู้เรียน 
      2. ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านจากงานเขียน  ส่งเสริม   
         อัจฉริยภาพทางภาษาของนักเรียนตามความถนัดและ        
         ความสนใจและได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
ตรวจสอบ 

 
แบบสำรวจรายการ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความสนใจและความถนดั          
                   ของผู้เรยีน 
 - นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านอย่างสร้างสรรค์  อ่านอย่างมีวิจารณญาณ และมีนิสัยรักการอ่าน 

 
 
 

 
 (นายสมบัติ  ประจุ) 

ผู้เสนอโครงงาน 
 
 
 
 

(นางวรวรรณ    พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
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 (นายพิเชฎ  บุญญา) 
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์     สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ  ค่ายรักการอ่าน  (603.3) 

ฝ่ายวิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ  จำนวน    28,692    บาท   ปีการศึกษา  2565 

กิจกรรมที่ 1 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 
ค่าอาหารกลางวันและน้ำในวันจัด
กิจกรรม 

180  คน 60 10,800 

เงินเรียนฟรี  
15 ปี 

2 กระดาษโปสเตอร์สี หน้าเดียว 24  แผ่น 7 168 
3 กระดาษเทาขาว หนา 24  แผ่น 19 456 

4 ปากกาลูกลื่น 180 ด้าม 7 1,260 

5 ดินสอดำ เสต็ดเลอร์ 24  แท่ง 7 168 
6 ยางลบดินสอ เสต็ดเลอร์ สีดำ 24 ก้อน 7 168 

7 เทปกาว 2 หน้า อย่างบาง 0.5 นิ้ว 24  ม้วน 25 600 
8 กระดาษ A4 70  แกรม  Idea Max 10  แพ็ค 105 1,050 

9 ปากกาเคมีตราม้า  2  หัว  สดีำ 12  แท่ง 14 168 

10 ปากกาเคมีตราม้า  2  หัว  สนี้ำเงิน 12 แท่ง 14 168 
11 กระดาษปรุ๊ฟ  (แผ่นใหญ่) 24  แผ่น 5 120 

12 กาว TOA  32  ออนซ์ 1  ขวด 66 66 

13 ค่ารถคอกหมู 6  คัน 2,000 12,000 
14 ค่าวิทยากร  1,500 1,500 

รวมเงินทั้งสิ้น 28,692 
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  โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 

ชื่อโครงการการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตทางประวัติศาสตร์เมืองกรุงเก่าสุโขทัยตามรอยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
(รหัส 603.2) 
ฝ่าย    กลุ่มงาน วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่ 1 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที ่5 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1,3,4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นาย เชษฐา เพชรคง 
___________________________________________________________________________ 
   1.  หลักการและเหตุผล 

         เนื่องจากปัจจุบันวิชาประวัติศาสตร์จะรวมอยู่ในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ซึ่งตามโครงสร้างหลักสูตรจะจัดเวลาเรียนกลุ่มสาระนี้ไว้สัปดาห์ละ 3 คาบ ในระดับ ม.ต้น ส่วน ม.ปลาย 6 
คาบต่อสัปดาห์ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่งว่าจะแบ่งเวลามาสอนประวัติศาสตร์กี่คาบ แต่ส่วนใหญ่จะ
จัดเวลาเรียนประวัติศาสตร์ 1 คาบต่อสัปดาห์ในระดับ ม.ปลาย เพราะฉะนั้นจะให้โรงเรียนจัดการเรียนการ
สอนวิชาประวัติศาสตร์ให้เต็มศักยภาพและเข้มแข็งขึ้น 

 นอกจากนั้น สพฐ.ยังพัฒนาเรื่องผลิตสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาครูด้วย โดยจะให้ครูเข้าอบรม
คู่มือการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ รวมทั้งสนับสนุนให้โรงเรียนจัด
กิจกรรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์แก่นักเรียนเพิ่มเติมในรูปแบบต่างๆ เช่น พานักเรียนทัศนศึกษาในแหล่ง
ประวัติศาสตร์ ให้เรียนแสดงละคร เขียนเรียงความ เป็นต้น ซึ่ง สพฐ.ได้รับพระราโชวาทจากสมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถ 
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ดังนั้นโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์จึงจัดทำโครงการการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตทางประวัติศาสตร์เมืองกรุง
เก่าสุโขทัยตามรอยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
  2. วัตถุประสงค์  
    1 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวการทางประวัติศาสตร์สุโขทัย 
    2 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรักชาติ และช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
    3  เพ่ือให้นักเรียนได้เผยแพร่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้ดำรงอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกสืบต่อไป 
 
 3. เป้าหมาย  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
       1 นักเรียน ร้อยละ 90% มีทักษะทางวิชาการ ได้แก่ ทักษะทางการฟัง พูด อ่าน เขียน และการคิด 
วิเคราะห์สูงขึ้นรวมถึงทักษะทางสังคม ร้อยละ 90%  ได้แก่ การร่วมมือ การมีส่วนร่วม การทำงานกลุ่มและจิต
อาสาสูงขึ้น ในระดับชั้น ม,1 จำนวน 50 คน 
       2 นักเรียนร้อยละ90%มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 

  3 นักเรียนร้อยละ 90% มีคุณลักษณะเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ ใฝ่รู่ ใฝ่เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ กตัญญู
ต่อบุพการีและผู้มีพระคุณรักและศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระ มหากษัตริย์ สูงขึ้น ในระดับชั้น ม,
1 จำนวน 50 คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      1 ผู้เรียนเกิดทักษะความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์สุโขทัยมากยิ่งขึ้นในสถานที่จริง 
       2 ทำให้ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกและความรักชาติ เป็นกำลังสำคัญท่ีจะช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติได้ยิ่งขึ้น 
      3 ผู้เรียนสามารถท่ีจะเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้ดำรงอยู่ใน
สังคมไทยและสังคมโลกสืบต่อไปได้ 
4.  สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่ 3 - ไตรมาสที่ 4 นายเชษฐา เพชรคง 

2 กิจกรรมที่ 2 ไตรมาสที่ 3  - ไตรมาสที่ 4 นายเชษฐา เพชรคง 
 
ไตรมาสที ่ 1         1  เม.ย.  65   -  30   มิ.ย.  65 
ไตรมาสที ่ 2        1  ก.ค.  65     -  30  ก.ย.  65  
ไตรมาสที่ 3          1  ต.ค.  65    -   31  ธ.ค.  65 
ไตรมาสที่ 4        1   ม.ค.  66    -   31  มี.ค. 66  
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6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ     บาท 
         1.เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15  ปี   บาท 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุด 

หนุน 
เรียน
ฟรี 

รายได้
สถานศึก

ษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 
1 สัปดาห์
วันพ่อขุน
รามคำแห
งมหาราช 

 

1 เสนอแบบรายงานการขอซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ 
2 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
3 ดำเนินการตามข้ันตอนการจัดซื้อ
จัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตาม
ระเบียบ 
-จัดทำป้ายนิเทศเนื่องวนวันพ่อขุน
รามคำแหงมหาราช 
-ตอบคำถามแฟนพันธ์แท้ ทาง
ประวัติศาสตร์สุโขทัยเสริม
บทเรียน/จัดซื้อแผนที่ลูกโลก 
- ถ่ายเอกสารเสริมบทเรียน 
4 นำไปใช้ในการการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
  - จัดนิทรรศการ 
 -จัดทำสื่อการเรียนการสอน 
 –การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 5 ประเมินผลการเรียนการสอน 
6 สรุปรายงานผลให้ฝ่ายวิชาการ 

  4,669  4,669   4,669 

รวมทั้งสิ้น 4,669 
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ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
อุด 

หนุน 
เรียน
ฟรี 

รายได้
สถานศึ
กษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 2 
ทัศน
ศึกษา
แบบ 
วอล์ค 
แรลลี่ ณ 
อุทยาน
ประวัติ 
ศาสตร์
สุโขทัย  

 

1 เสนอแบบรายงานการขอซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์และจัดจ่าง  
2 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษา แหล่งเรียนทางประวัติศาสตร์
สุโขทัย 
3ดำเนินการตามข้ันตอน การจัดซื้อ
จัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์จัดจ่างเหมารถ
สำหลับเดินทาง ตามระเบียบ 
4 ดำเนินการศึกษาการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนเพื่อเปิดโลกทัศน์ในการจัดการ
เรียนการสอนที่มีความหลากหลายใน
การจัดการเรียนการสอน 
-จัดกิจกรรมแบบฐานความรู้ 9 ฐานใน
รูปแบบของ วอล์คแรลลี่ 
5 ประเมินความพอใจในต่อการจัด
กิจกรรมของกลุ่มสาระสังคมศึกษาการ 
6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
7 จัดทำเอกสารรายงานการดำเนินงาน 
ให้ฝ่ายบริหาร 
8 นำผลการประเมินการทัศนศึกษาไป
วางแผนการพัฒนาปีการศึกษาต่อไป 

 10,800  
 

  10,800  
 

  10,800  
 

รวมทั้งสิ้น 10,800  

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต ( Outputs ) 
1 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวการ
ทางประวัติศาสตร์สุโขทัย 
2 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรักชาติ และ
ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
3 เพ่ือให้นักเรียนได้เผยแพร่เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ให้ดำรงอยู่ในสังคมไทย
และสังคมโลกสืบต่อไป 

1.การสอบถามความพึงพอใจ 
ในการใช้สื่อของนักเรียน 
2.การสอบถามความพึงพอใจ 
ในการใช้สื่อของครูในแต่ละฐาน
การเรียนรู้ 
3.ตรวจสอบระดับผลการ 
เรียนจากแบบบันทึกผลการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละ
ฐานการเรียนรู้ 
4.ประเมินสมรรถนะสำคัญ 
โดยนักเรียนและครูผู้สอน 
5.สอบถามนักเรียนในการใช้ 
บริการการศึกษาเรียนรู้นอก
ห้องเรียน และ 

กิจกรรมภายในโรงเรียน 

1.แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การใช้สื่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ภายในโรงเรียน 
2.แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การทำกิจกรรมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
3.แบบบันทึกผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1 ผู้เรียน 90% เกิดทักษะความรู้เรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์สุโขทัยมากยิ่งขึ ้นใน
สถานที่จริง 
2 ทำให้ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกและความรัก
ชาติ เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติได้ยิ่งขึ้น90% 
3 ผู้เรียนสามารถท่ีจะเป็นกระบอกเสียงที่
สำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ให้ดำรงอยู่ในสังคมไทย
และสังคมโลกสืบต่อไปได้90% 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1 ผู้เรียน 90% เกิดทักษะความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์สุโขทัยมากยิ่งขึ้นในสถานที่จริง 
             2 ทำให้ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกและความรักชาติ เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติได้ยิ่งขึ้น90% 
             3 ผู้เรียนสามารถท่ีจะเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้ดำรง
อยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกสืบต่อไปได้90% ส่งผลให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ 
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(นายเชษฐา  เพชรคง) 
ผู้เสนอโครงงาน 

 
 

 
 

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 
 

(นายพิเชฏ  บุญญา) 
รองผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์    สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตทางประวัติศาสตร์เมืองกรุงเก่าสุโขทัยตามรอยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
   (รหัส 603.4) 

ฝ่าย  วิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน  14,869 บาท     ปีการศึกษา  2565 

________________________________________________________________________________ 
กิจกรรมที่ 1 สัปดาห์วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
 

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 กระดาษPHOTO 18og 2แพ็ค 230 460 

เงินเรียนฟรี 15 ปี 

2 กระดาษการ์ดสี A4 120g คละสี  2 แพ็ค 120 240 
3 กระดาษ A4 70 แกรม(500แผ่น) 4แพ็ค 105 420 

4 กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า หนา 20 แผน 7 140 

5 กระดาษเทา-ขาว 10 แผน 17 170 
6 สีโปสเตอร์ มาสเตอร์อาร์ต12สี 2กล่อง 175 350 

7 แฟ้มซองกระดุม F4 12 อัน 12 144 

8 โฟมขนาด 1นิ้ว 5แผ่น 58 290 
9 ลวดเย็บ เบอร3์ MAX  10 กล่อง 15 150 

10 กาว UHU 8 กรัม 5 แท่ง 35 175 
11 กล่อง พลาติด ใส่เอกสาร 5 กล่อง 200 1000 

12 ชอล์คสี ตราช้าง 1กล่อง 38 38 

13 เทปกาว 2 หน้า 3M 3 เมตร 3 ม้วน 143 429 
14 แลคซีน1.5นิ้ว(อย่างดี) 5ม้วน 31 155 

15 ริบบิ้นเบอร์ 3 (อย่างดี) 6อัน 12 72 

16 กรรไกรใหญ่ 9 นิ้ว KTV 3 อัน 72 216 
รวมเงิน 4,029 
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กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษา แบบวอล์ดแรลลี่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ค่าจ่างเหมารถ 1คัน 2,000 2,000  
 

เงินเรียนฟรี 15 
ปี 

2 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
นักเรียน 

50 คน 80 4,000 

3 ไวนิล 2.0 x 10.0 ม 1 ฝืน 2,000 2,000 

4 ผ้าใบพลาดติก 6.0x8.0 ม 2ฝืน 500 1,000 

5 แผนไม้อัด65x122 ซม. หนา 3มม. 4 แผ่น 450 1,800 
รวมเงิน 10,800 

รวมเงินทั้งกิจกรรมที่1และกิจกรรมที่2 14,829  
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ   โครงการชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน  (รหัส 603.3) 
ฝ่าย    บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายที่  1 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที ่3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1, 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1 , 3  

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี 
___________________________________________________________________________ 
1.  หลักการและเหตุผล 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับท่ีมาและปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนบนโลกและอวกาศ  เป็นความรู้ที่ 
ท้าทายและเป็นมิติใหม่ที่น่าค้นหาอย่างมาก  สืบเนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ซึ่งเป็นวันที่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ได้ทรงมีประปรีชาสามารถคำนวณการเกิดสุริยุปราคา
เต็มดวงที่บ้านหว้ากอไว้ได้อย่างแม่นยำ  ทำให้ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ของประเทศไทยได้พัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง และในปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ได้ทรงเป็นผู้นำให้เยาวชนได้เข้ามา
สนใจและหาความรู้ทางดาราศาสตร์มากขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงเห็นความสำคัญที่นักเรียนจะ
ได้เรียนรู้พื้นฐานดาราศาสตร์  นอกห้องเรียน และได้รับการฝึกปฏิบัติอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ผ่านค่ายคนค้น
ดาว  เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาดาราศาสตร์  และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อได้          ในอนาคต 

การที่นักเรียนได้รับการฝึกฝนประสบการณ์ทางด้านดาราศาสตร์และเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง ใน
การสังเกตการณ์ท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์   จะทำให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โลก และ
อวกาศ  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และในการจัดค่ายคนค้นดาวในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2562)
ได้รับการตอบรับจากนักเรียนเป็นอย่างดี แต่สำหรับในปี 2563-2564 มีเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัส           
โคโรนา-2019 จึงมาสามารถจัดได้ ดังนั้นเพ่ือให้การให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์กับนักเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ มาเป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และ
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การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านดาราศาสตร์ในรูปของชมรมดาราศาสตร์ใน
โรงเรียน 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง             
ดาราศาสตร์ 

2. เพ่ือให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ให้กับผู้อ่ืน 
3. เป้าหมาย  

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  1.นักเรียนที่เข้าร่วมชมรมดาราศาสตร์ได้รับความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ และฝึกปฏิบัติการ
ใช้กล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์ท้องฟ้า ได้ 100 % 

2. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ให้กับเพ่ือนนักเรียนและ
ชุมชนได้เข้าใจถูกต้อง 100% 

3. ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของชมรมเพ่ือนำตัวแทนนักเรียนเข้ารับการอบรมจากสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติในปี 2566 และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม 1 ครั้ง 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนที่เข้าร่วมชมรมดาราศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนท้องฟ้า 

และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์และได้ฝึกปฏิบัติการใช้กล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์ท้องฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมชมรมดาราศาสตร์นำความรู้ที่ได้ไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ให้กับ
ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง 

3. นักเรียนตัวแทนชมรมดาราศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติในปี 2566 และนำความรู้มาขยายผล 
4.  สถานที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมชมรมดารา

ศาสตร์ในโรงเรียน 
ไตรมาสที่ 1 - 4 

 
นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2 กิจกรรมที่ 2 โครงงานดาราศาสตร์
อย่างง่าย 

ไตรมาสที่ 1 - 4 นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี 
นางรวีวรรณ สุขรอด 
นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรมี 
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ไตรมาสที่  1          1  เม.ย.  65    -   30   มิ.ย.  65  
ไตรมาสที่  2       1  ก.ค.  65     -   30  ก.ย.  65 
ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  65     -   31  ธ.ค.  65  
ไตรมาสที่ 4        1   ม.ค.  66    -   31  มี.ค. 66 
6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ 1,659  บาท  

เงินเรียนฟรี 15 ปี   1,659  บาท 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

อุดหนุ
น 

เรียน
ฟรี 

รายไ
ด้
สถา
นศึก
ษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

1. ประชุมวางแผนจัดตั้งชมรม
ดาราศาสตร์  
2. ออกแบบกิจกรรมของ
ชมรมดาราศาสตร์ 
3. จัดกิจกรรมของชมรมดารา
ศาสตร์ ได้แก่ เผยแพร่ความรู้
เสียงตามสาย  จัดลาน
กิจกรรมดูดาวทั้งในและนอก
โรงเรียน 
4. รายงานสรุปผล 

  1,23
1 

 1,231   1,231 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

อุดหนุ
น 

เรียน
ฟรี 

รายไ
ด้
สถา
นศึก
ษา 

อ่ืนๆ 
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กิจกรรม
ที่ 2 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ
โรงงานดาราศาสตร์กับ
นักเรียนในชมรมดาราศาสตร์  
2. ดำเนินการเขียนโครงร่าง
โครงงานดาราศาสตร์ 
3. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล
โครงงานดาราสาสตร์ 
4. นำเสนอโครงงานดารา
ศาสตร์ 
5. รายงานสรุปผล 

  428  428   428 

 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 ผลผลิต ( Outputs ) 
1. มีนักเรียนเข้าร่วมชมรมดาราศาสตร์ 
2. นักเรียนชมรมดาราศาสตร์มีความรู้ทางดาราศาสตร์  
3. มีภาพกิจกรรมของชมรมดาราศาสตร์สำหรับนำเสนอ

เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมกับสถาบันวิจัยดาราสาสตร์
แห่งชาติ 

   
ทำแบบประเมิน
กิจกรรม 
 

 
แบบประเมินกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ชมรมดาราศาสตร์ดำเนินกิจกรรมของชมรมได้ตามที่

วางแผนไว้ 
2. นักเรียนชมรมดาราศาสตร์สามารถเผยแพร่ความรู้ทาง

ดาราศาสตร์ ให้กับเพ่ือนนักเรียนและชุมชน 
3. นักเรียนตัวแทนชมรมดาราศาสตร์ของโรงเรียนได้รับ

การคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันวิจัยดาราสาสตร์แห่งชาติ 

   
ทำแบบประเมิน
กิจกรรม 
 

 
แบบประเมินกิจกรรม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้พื้นฐานด้านดาราศาสตร์และได้ฝึกปฏิบัติการการใช้กล้อง
โทรทรรศน์ สังเกตการณ์ท้องฟ้าทำ ให้ความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาว  อวกาศ และปรากฏการณ์ท้องฟ้า
มากยิ่งขึ้น  ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดาราศาสตร์ทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  ทำให้นักเรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานทางด้านดาราศาสตร์  และมีเจตคติ ที่ดีต่อวิชา
ดาราศาสตร์และนำความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ท้องฟ้าได้อย่างถูกต้อง 
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(นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี) 
ผู้เสนอโครงงาน 

 
 
 
 

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 

(นางสาวอัมพวัน  ด่วนเดิน) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์  สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ ชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน (รหัส 603.5) 

ฝ่าย  บริหารวิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   1,659  บาท     ปีการศึกษา  2565 

________________________________________________________________________________ 
กิจกรรมที่ 1 ชมรมดาราศาสตร์ 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคา
รวม 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 กระดาษฟรู๊ฟ 10 แผ่น 5 50 เงินเรียนฟรี 

2 กระดาษ A4  70 แกรม 1 รีม 105 105 
3 ถ่าน1.5V  AAA อัลคาไลน์ 2ก้อน 2 แพ็ค 26 52 

4 กระดาษเทาขาว หนา 5 แผ่น 19 95 

5 สก๊อตเทปใส 1.0 นิ้ว ม้วนใหญ่ 1 ม้วน 39 39 
6 กรรไกรใหญ่ 7 นิ้ว 10 อัน 50 500 

7 คัตเตอร์เหล็ก เล็ก ตราม้า แถมใบ 10 อัน 39 390 
รวมทั้งสิ้น 1,231  

 
กิจกรรมที่ 1 โครงงานดาราศาสตร์อย่างง่าย 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคา
รวม 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 กระดาษการ์ดขาว A4  150 แกรม 1 ห่อ 90 90 เงินเรียนฟรี 

2 พลาสติกลูกฟูก 61x65 cm หนา 3 
mm 

10 แผ่น 31 310 

3 เชือกขาว 24 เส้น A 2 ม้วน 14 28 

รวมทั้งสิ้น 428  
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 

 ชื่อโครงการ                              โครงการค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp) (รหัส 603.6) 
ฝ่าย     วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายจุดเน้นข้อที่  6 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที ่ 2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1,2,4 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1,3  

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางลำจวน สุขทรัพย์ทวีผล  นางสาววัชรียา จันทร์เกษร  
ครูต่างชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

___________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล 
  

 ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกโดยมุ่งใช้ความก้าวหน้าของสังคมฐานความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยชี้นำ
ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของนัก เรียนโรงเรียนศรี
สำโรงชนูปถัมภ์เพื่อให้มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารแสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมือ
และสร้าง ความสัมพันธ์อันดีได้ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จึงเห็นความสำคัญในการจัดค่ายภาษาอังกฤษ เป็น
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เน้นให้
ผู้เรียนให้มีทักษะในการฟัง และการสื่อสาร สามารถโต้ตอบได้ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ นอกห้องเรียน ฝึกภาษา
จากกิจกรรมต่างๆ เช่น เกมส์ การแก้ปัญหา เพลงและบทบาทสมมุติ กิจกรรมเหล่านี้ สามารถส่งเสริมผู้เรียน
ให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย ความสนุกสนาน และเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  

ดังนั ้นกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์จึงจัด โครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ(English Camp) นี ้ขึ ้น เพื ่อเพิ ่มทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนผ่านการทำกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ  
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2.วัตถุประสงค ์ 
 

1. เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามถนัดและความสนใจในบรรยากาศที่ 
สนุกสนานนอกห้องเรียน  

2. เพื ่อให้ผู ้เร ียนได้ฝึกทักษะมีสัมพันธภาพที ่ดีกับผู ้อื ่นโดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ร่วมกันในลักษณะกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ กิจกรรม
กลุ่มย่อย และกิจกรรม กลุ่มใหญ่  

3. เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลาย ร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดให้ ด้วยความ
สนุกสนานเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ กล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มที่ไม่มีความรู้สึกของการเรียนใน  
กรอบของห้องเรียน  

4. เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  
  
       3. เป้าหมาย  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 1. จัดค่ายภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง จำนวน 1 วัน  
 2. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม English Camp จำนวน 60 คน ทำกิจกรรมค่ายกับครูต่างชาติ 
 3. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม English Camp จำนวน 60 คน มีทักษะการฟัง การพูด เขียน
และการสื่อสารโต้ตอบได้ 
4. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม English Camp จำนวน 60 คน มีทักษะการเป็นผู้นำ มีเจตคติท่ี
ดีในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ การกล้าแสดงออก  และ นำความรู้ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม English Camp มีทักษะการฟัง การพูด เขียนและการสื่อสาร
โต้ตอบได้ 
2.  นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม English Camp  กับครูต่างชาติมีทักษะการเป็นผู้นำ มีเจตคติท่ี
ดีในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ การกล้าแสดงออกและ นำความรู้ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

4.  สถานที่ดำเนินการ 
 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

 5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ไตรมาสที่ 1 
ไตรมาสที่ 4 

-ครูต่างชาติ 
-ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ไตรมาสที่  1          1 เม.ย. 65 -  30 มิ.ย. 65  
 ไตรมาสที่  2        1 ก.ค. 65 -  30 ก.ย. 65  
 ไตรมาสที่ 3           1 ต.ค. 65 -  31 ธ.ค.65 
 ไตรมาสที่ 4        1 ม.ค. 66 -  31 มี.ค. 66  
 
6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ  12,524   บาท 

เงินอุดหนุนเรียนฟรี   12,524 บาท 
 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

อุดหนุ
น 

เรียน
ฟรี 

รายไ
ด้
สถา
นศึก
ษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมครูกลุ่มสาระฯเพ่ือ
วางแผน 
3. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน
ทราบและรับสมัครผู้สนใจ 
4.  ทำกิจกรรม ตามโครงการ
ที่วางไว้ ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยโดยมีครู
ต่างชาติเป็นแกนนำในการทำ
กิจกรรมต่างๆ 
5. ประเมินโครงการ 

4,500  8,024 12,52
4 

   12,524 

รวมทั้งสิ้น 12,524 
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8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต ( Outputs ) 

1. จัดค่ายภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง จำนวน 1 วัน  
 2. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม English Camp จำนวน 
60 คน ทำกิจกรรมค่ายกับครูต่างชาติ 
 3. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม English Camp จำนวน 
60 คน มีทักษะการฟัง การพูด เขียนและการสื่อสารโต้ตอบได้ 
4. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม English Camp จำนวน 60 
คน มีทักษะการเป็นผู้นำ มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ การกล้าแสดงออก  และ นำความรู้ภาษาอังกฤษ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 

 
ตรวจสอบ 

 

 
ใบลงชื่อของการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม English Camp   มีทักษะ
การฟัง การพูด เขียนและการสื่อสารโต้ตอบได้ 
2.  นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม English Camp  มีทักษะ
การเป็นผู้นำ มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ กล้า
แสดงออกและ นำความรู้ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

 

 
ตรวจสอบ 

 

 
แบบประเมิน 

 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

   นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม English Camp จำนวน 60 คน ที่ทำกิจกรรมค่ายกับครูต่างชาติ 
มีความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษของตนเองสูงขึ้น  มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  มีทักษะการฟัง การ
พูด เขียนและการสื่อสารโต้ตอบได้ มีทักษะการเป็นผู้นำ มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ กล้า
แสดงออกและ นำความรู้ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(นางลำจวน  สุขทรัพย์ทวีผล) 
ผู้เสนอโครงงาน 

 
 
 
 
 

(นางวรวรรณ พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 
 
 

(นายพิเชฏ  บุญญา) 
รองผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์    สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ (รหัส 603.6) 

ฝ่าย  วิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน  12,524 บาท    ปีการศึกษา  2565 

----------------------------------------------------------------------------------- 
กิจกรรมที่ 1 

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 60 35 2,100 

เงินอุดหนุน 
รายหัว  

2 ค่าอาหารว่างนักเรียน 2 มื้อ มื้อละ 15 60 30 1,800 
3 ค่าอาหารกลางวันครู 16 35 560 

4 ค่าอาหารว่างครู 2 มื้อ มื้อละ 20  16 20 320 

5 ค่ารถ 2 คัน 1,500 3,000 
6 ค่าตอบแทนวิทยากร 3 900 2,700 

7 ปากกาเคมี 2 หัว (น้ำเงิน แดง เขียว ดำ) 24 14 336 

8 กระดาษเทา ขาว 24 20 480 
9 กระดาษ A4 70 แกรม 1 105 105 

10 กาวสองหน้าบาง 0.75 นิ้ว 5 30 150 

11 แลกซีน 1.5 นิ้ว 5 31 155  
12 เชือกขาว 48 เส้น A 2 29 58 

13 กระดาษโปสเตอร์แข็ง 20 8 160 
14 สีไม้ยาว 12 สี คลอรีน 12 36 432 

15 ดินสอดำ ตราม้า พิลิแกน 24 7 168 

รวมเงินทั้งสิ้น 12,524 
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    โครงการ ปีการศึกษา 2565 
            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 

 
ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพทางดนตรีสากล  (603.5) 
ฝ่าย    งานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายที่  2  
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที่ 4 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1,2 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 3 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ,นายธรรมปพน บัวเขียว  
___________________________________________________________________________ 

 
   1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย มี
เป้าหมายจัดการศกษาให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และเป็นคนที่มีจิตสาธารณะ  จึงจัดให้มีการเรียน
การสอนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ ่มเวลารู ้ดนตรีสากลและกิจกรรมชุมนุมดนตรีสากลขึ ้น ซึ ่งเป็นกลุ่ม
ประสบการณ์หนึ่งที่สร้างทักษะ สติปัญญา การเคลื่อนไหว ผู้เรียนต้องใช้สมรรถภาพทางความรู้และมีทักษะอัน
ทำให้ผู้เรียนหรือผู้ฝึกมีสมาธิ มีไหวพริบ รู้จังหวะ เป็นเครื่องผ่อนคลายทางอารมณ์ และสร้างภาวะเป็นผู้มี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา อีกทั้งยัง  เป็นการเปิดโอกาศให้นักเรียนได้พัฒนา
ตนเองตามความสนใจอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนมุ่งหวังให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ได้
แสดงผลงานทางดนตรี เพื่อตอบสนองความสามารถพิเศษของนักเรียนตามศักยภาพที่แตกต่างกัน พัฒนา
ทักษะด้านดนตรี มีการฝึกซ้อมดนตรี และบรรเลงอย่างสม่ำเสมอ เล่นดนตรีด้วยความเพลิดเพลิน มีความกล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ สามารถต่อยอดนำไปเป็นอาชีพได้ในอนาคต เป็นการ
ฝึกนักเรียนให้เป็นผู้เสียสละ มีจิตสาธารณะ การทำงานในระบบกลุ่ม การให้การช่วยเหลือผู้อื่นอาทิเช่น นำวง
ดนตรีไปช่วยเหลือบริการวิชาการด้านดนตรีแก่สังคม หรือส่วนราชการต่างๆ ที่ร้องขอตามโอกาสต่างๆ ต่อไป 
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           ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีและกิจกรรมชุมนุมดนตรีสากลอย่าง
ต่อเนื่อง และจัดทำวงดนตรีประกอบไปด้วยวงดนตรี 3 ประเภทได้แก่ วง Marching band. วงดนตรีสตริง 
และวงดนตรีลูกทุ่ง ในด้านการเรียนการสอนดนตรีสากลในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมานั้น ได้พบจุดที่ควร
พัฒนาดังนี้ ด้านการเรียนวิชาดนตรีเป็นวิชาที่เน้นด้านการฝึกปฏิบัติและต้องอาศัยระยะเวลาเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาทักษะที่ดียิ่งๆข้ึนไป จึงควรเพ่ิมเวลาจัดการเรียนการสอนโดยจัดค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรีสากล   
           ดังนั้น เพ่ือให้การเรียนการสอนรายวิชาดนตรีและกิจกรรมชุมนุมดนตรีสากลของนักเรียนเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นและมีคุณภาพ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีสากลขึ้น เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้ด้านดนตรีให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึนไป 
2. วัตถุประสงค์  

  1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติดนตรีสากลทั้งเดี่ยวและรวมวงได้                                                                                                     
 2.  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

 3.  เพ่ือให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานและนำเสนอผลงานทางดนตรีสากลได้ 
 3. เป้าหมาย  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 1. นักเรียนสามารถปฏิบัติดนตรีสากลทั้งเดี่ยวและรวมวงได้                                                                                                      

2. นักเรียนได้เรียนรู้แบบการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1. นักเรียนสามารถปฏิบัติดนตรีสากลทั้งเดี่ยวและรวมวงได้ อย่างมีคุณภาพ 
2. นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานและนำเสนอผลงานทางดนตรีสากลได้ อย่างมีคุณภาพ 

4.  สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
 

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่  3           นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ 
นายธรรมปพน บัวเขียว 

 
ไตรมาสที่  1           1  เม.ย.  65  -   30   มิ.ย.  65 
ไตรมาสที่  2        1  ก.ค.  65 -   30  ก.ย.  65 
ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  65 -   31  ธ.ค.  65 
ไตรมาสที่ 4       1   ม.ค.  66 -   31  มี.ค. 66 
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6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ………………..บาท 

1.  เงินอุดหนุนรายหัว...............................บาท 
2. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15  ปี ………….   บาท 
3. เงินรายได้สถานศึกษา............................บาท 
4. อ่ืนๆ........................................................บาท 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและคำ
ชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

ค่ายพัฒนาศักยภาพ
ทางดนตรีสากล  
(วง Marching 
band.1/65)  
1.ประสานส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 
 - กำหนดกิจกรรม
ค่ายฯ/ผู้เรียน/
วิทยากร/บุคลากรใน
โรงเรียน 
 - เวลา/สถานที่/
อาหาร 
2. เสนอแบบรายงาน
การขอจัดกิจกรรม
ค่ายฯ 
3. ดำเนินการ
กิจกรรมตามข้ันตอน 
กิจกรรมที่ 1 ค่าย
พัฒนาศักยภาพทาง
ดนตรีสากล                     

 12,000      12,000 
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(วง Marching 
band.1/65)  
 4.  ติดตามการ
ดำเนินงานตาม
โครงการตามไตรมาส 
5. รวบรวมแบบสรุป
รายงานตามโครงการ
เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
6. สรุป/รายงานผล
การดำเนินโครงการ
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

รวมทั้งสิ้น     12,000 

 
หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต ( Outputs ) 
           1.  นักเรียนปฏิบัติดนตรีสากลทั้งเดี่ยวและรวมวงได้ 
           2.  นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานและนำเสนอผลงาน  
                ทางดนตรีสากลได้ 

 
ตรวจสอบ 

 

 
แบบสำรวจรายการ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  นักเรียนสามารถปฏิบัติดนตรีสากลทั้งเดี่ยวและรวม 
     วงได้ 

 3.  นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำเสนอ  
                   ผลงานทางดนตรีสากล ตลอดจนสามารถบริการ 
                   วิชาการด้านดนตรีสากลแก่สังคมได้ 

 

 
ตรวจสอบ 

 

 
แบบสำรวจรายการ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติดนตรีได้อย่างมีคุณภาพ จากการเข้ารวมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทาง 

ดนตรีสากลผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำเสนอผลงานทางดนตรีสากล ตลอดจนสามารถบริการด้าน
ดนตรีสากลแก่สังคมได้ 
 
 
 
 

………………………………………. 
(นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ) 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 
    ………………………………………. 

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่าย วิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

………………………………………. 
(นายพัฒนพงษ์ สีกา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ พัฒนาศักยภาพทางดนตรีสากล  (603.5)   ฝ่าย วิชาการ 
งบประมาณท่ีได้รับ  12,000  จำนวน     บาท     ปีการศึกษา  2565 

 
กิจกรรมที่ 1 
 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 อาหารกลางวันนักเรียน 40 คน  
จำนวน 4 วัน 

160 30 4,800 

เงินอุดหนุน 
รายหัว  

2 อาหารว่างวันนักเรียน 40 คน  
จำนวน 4 วัน 

160 15 2,400 

3 วิทยากร 3 คน จำนวน 4 วัน 12 400 4,800 

รวมเงิน
ทั้งสิ้น 

  
 12,000 บาท 
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โครงการ ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ   โครงการค่ายพัฒนาทักษะการงานอาชีพ (รหัส 603.7) 
ฝ่าย    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายจุดเน้นที่  2 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายข้อที่ 3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐสุดา    นงค์แย้ม 
___________________________________________________________________________   
   1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในปัจจุบันการพัฒนาประเทศเริ่มด้วยการสร้างพื้นฐานการจัดการศึกษา  ที่มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถนำไปพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้
วิธีการประหยัดถือเป็นการปลูกจิตสำนึกในการใช้ชีวิตที่พอเพียงผ่านกิจกรรมการ 
 งานฝีมือ เป็นงานที่ทำด้วยตนเอง ไม่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ นักเรียนสามารถทำเป็นธุรกิจได้ และถือ
ว่าเป็นธุรกิจที่กำลังมาแรงมากในขณะนี้ อย่างที่เรียนกันว่า “สินค้าแฮนด์เมค” ส่วนใหญ่มีเอกลักษณ์ และ
ความโดดเด่นเฉพาะตัว ที่สำคัญมีราคาค่อนข้างสูงกว่าสินค้าท่ีผลิตจากโรงงานด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ เพราะ
เป็นผลงานที่ทรงคุณค่า ผลิตจากความสามารถของตัวเอง อีกทั้ง ตลาดค้าขายสินค้าแฮนด์เมดในประเทศไทย
เริ ่มกว้างขึ้น สร้างผลการตอบรับที ่ด ีเลยทีเดียว ฉะนั ้น เพื ่อตอบสนองตลาด และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย จึงหยิบยก สินค้าแฮนด์เมค ยอดนิยม มาอยู่ในกิจกรรมค่ายนี้ โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
อาหาร และงานประดิษฐ์ ง่ายๆ เพ่ือช่วยกระตุ้นไอเดียให้นักเรียนที่มีฝีมือ และสนใจที่จะมีรายได้ระหว่างเรียน 
ได้ฝึกฝนและนำไปต่อยอดต่อไป  

ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   จึงจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะการงาน
อาชีพ  ขึ้นเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านอาชีพให้นักเรียนได้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพจน
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สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงานหรือการแข่งขันได้ ดังน ั ้นโรงเร ียนจ ึงจ ัดให ้ม ีโครงการ
โครงการค่ายพัฒนาทักษะการงานอาชีพ   
 
2. วัตถุประสงค์  
    1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ได้ทำการทดลองและพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ 
     2.  เพ่ือรู้จักการวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ   ขั้นตอน  ทำให้รู้จักวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธี 
    3. เพ่ือฝึกวิเคราะห์  และประเมินตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรง 
 4. เพ่ือพัฒนาและได้แสดงออกซ่ึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
3. เป้าหมาย  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมค่ายพัฒนาทักษะการงานอาชีพ สามารถพัฒนาทักษะทางด้านวชิาชีพที่ตนเองสนใจ
ได้  100% 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรยีนศรสีำโรงชนูปถัมภ์ ได้รับการฝึกอบรมค่ายพัฒนาทักษะการงานอาชีพ นำไปสู่การพัฒนา
นักเรียน  
 
4.  สถานที่ดำเนินการ 

 อาคารคหกรรม โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
 
5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ค่ายพัฒนาทักษะการงานอาชีพ ไตรมาสที่  2 นางสาวณัฐสุดา   นงค์แย้ม 

 
ไตรมาสที ่ 1           1  เม.ย.  65   -   30   มิ.ย. 65 
ไตรมาสที ่ 2        1  ก.ค.  65    -   30  ก.ย.  65 
ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  65    -   31  ธ.ค.  65 
ไตรมาสที่ 4       1   ม.ค.  66    -    31  มี.ค. 66 
 
6.  งบประมาณ   
  เงินงบประมาณ    6,010     บาท 

1. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15  ปี........6,010 ......บาท 
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7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ  

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้

สถานศึก
ษา 

อ่ืนๆ  

กิจกรร
มที่ 1 

1.  เสนอขออนุมัติ
โครงการ 
2.  ประชุมวางแผนการ
ดำเนินกิจกรรม 
3. ติดต่อประสานงาน
วิทยากรการฝึกอบรม
จำหน่ายอาหาร 
4.คัดเลือกนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สำหรับการจัดกิจกรรม
6.ดำเนินการจัด
กิจกรรม 
7.ประเมินผลการจัด
กิจกรรม 
8.สรุปรายงานโครงการ 

 2,40
0 

3,610  6,010   6,010 

รวมทั้งสิ้น 6,010 

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต ( Outputs ) 
นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมค่ายพัฒนาทักษะการงานอาชีพ สามารถ
พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพที่ตนเองสนใจได้  100% 

  
ตรวจสอบ 

 
แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ได้รับการฝึกอบรมค่ายพัฒนา
ทักษะการงานอาชีพ นำไปสู่การพัฒนานักเรียน 

 
ตรวจสอบ 

 
แบบประเมิน 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และทักษะทางด้านอาชีพที่ตนเองสนใจ  ให้ความสนใจเข้าร่วม

กิจกรรมที่จัดขึ้น  ทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  ได้รับความรู้ทางด่านวิชาการและได้ฝึกทดลองในการ
ปฏิบัติจริง  และสามารถพัฒนาเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

 
 
 
 
 

( นางสาวณัฐสุดา   นงค์แย้ม ) 
ผู้เสนอโครงงาน 

 
 
 
 

( นางวรวรรณ  พิมพ์แสง ) 
หัวหน้าฝ่ายlวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 
 

(นายพิเชฏ  บุญญา) 
รองผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์    สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ ค่ายพัฒนาทักษะการงานอาชีพ (รหัส 603.7) 

ฝ่ายวิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน    6,060   บาท     ปีการศึกษา  2565 
----------------------------------------------------------------------------------- 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการงานอาชีพ 

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 อาหารกลางวันและน้ำสำหรับนักเรียน (1 วัน) 40 คน 60 2,400 

  

2 กระดาษทำเกียรติบัตร  1 ห่อ 189 189 
3 กระดาษการ์ดปก A4  1 ห่อ 89 89 

4 ถั่วเขียวเลาะเปลือกตราไร่ทิพย์ 2 ก.ก. 40 80 

5 กะทิกล่องอร่อยดี 250 มล. 8 ขวด 25 200 
6 น้ำตาลทรายขาวมิตรผล 4 ก.ก. 28 112 

7 วุ้นผงตรานางเงือก 8 ซอง 45 360 

8 สีผสมอาหารแบบน้ำ 5 ขวด 20 100 
9 ไม้เสียบลูกชิ้น 5 ถุง 20 100 

10 เชือกเคลือบสีน้ำตาล ขนาด 1.5 มล. 80 หลา 5 400 

11  เชือกเคลือบสีน้ำตาล ขนาด 1 มล. 10 หลา 5 50 
12 ผ้าทอสีฟ้า  1 เมตร  240 240 

13 ผ้าทอสีเขียว 1 เมตร 240 240 
14 ห่วงพวงกุญแจ 1 แพ็ค 100 100 

15 มุกจิ๋วทำเกสร ขนาด 3 มล. 10 ห่อ 15 150 

16 เหล็กเจาะรูผ้า  10 อัน 35 350 
17 ป้ายไวนิล 1 ป้าย 900 900 

รวมเงินทั้งสิ้น 6,060 
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ ค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ (รหัส 603.8) 
ฝ่าย   วิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายจุดเน้นที่ 6 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที ่3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 3 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์ 
___________________________________________________________________________ 
   
1.  หลักการและเหตุผล 
 ราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด4 แนวทางการจัด
การศึกษา กำหนดให้เห็นความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนดังนี้  มาตรา 23  การ
จัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญ ทั้ง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื ่อง 
ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ 
การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน และมาตรา 
24  การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ  
 ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ขึ้น
เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพจนสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงานหรือการแข่งขันได้ 



143 
 

  2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาและ

สร้างสรรค์ผลงาน 
 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 80 คน ได้รับการพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการรู้จักประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์ผลงาน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อการรู้จักประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์ผลงาน 
 
4.  สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ค่ายพัฒนาทักษะ

ทางด้านวิทยาศาสตร์   
ไตรมาสที่  3-4 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 

 
ไตรมาสที่  1           1  เม.ย.  65   -   30   มิ.ย.  65 
ไตรมาสที่  2        1  ก.ค.  65     -   30  ก.ย.  65 
ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  65    -   31  ธ.ค.  65 
ไตรมาสที่ 4       1   ม.ค.  66    -    31  มี.ค. 66  
 
6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ 12,000  บาท 

1.  เงินอุดหนุนรายหัว …………. บาท 
2. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15  ปี 12,000 บาท 
3. เงินรายได้สถานศึกษา............................บาท 
4. อ่ืนๆ........................................................บาท 
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7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและคำ
ชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
อุดหนุน เรียนฟรี รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ  

กิจกรรม
ที่ 1 

1. ประชุมวางแผน
การดำเนินกิจกรรม 
2. ติดต่อ
ประสานงานกับ
วิทยากร 
3. คัดเลือกนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์สำหรับการ
จัดกิจกรรม 
5.  ดำเนินการจัด
กิจกรรม 
6.  ประเมินผลการ
จัดกิจกรรม 
7. สรุปรายงาน
โครงการ 

- 10,800 1,200  12,000   12,000 

รวมทั้งสิ้น  12,000   12,000 

 
หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต                                                 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 80 คน 
ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อการรู้จักประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
ตรวจสอบ 

 

 
แบบสำรวจรายการ 

ผลลัพธ์ 
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
การรู้จักประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
ตรวจสอบ 

 

 
แบบสอบถาม 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการรู้จักประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการ

สร้างสรรค์ผลงาน 
 
 
 

(นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์) 
ผู้เสนอโครงงาน 

 
 
 
 

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 

 
(นายพัฒนพงษ์ สีกา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ ค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์   

ฝ่าย  วิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   12,000  บาท     ปีการศึกษา  2565 

________________________________________________________________________________ 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม 

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 อาหารกลางวันและน้ำสำหรับนักเรียน             
(2 วัน) 

70 คน 120 8,400 เรียนฟรี 15 ปี 

2 อาหารกลางวันและน้ำสำหรับครู (2 วัน) 20 คน 120 2,400 

3 สีทาพื้นถนน  1 GL 2 ถัง 600 1200 

รวมเงินทั้งสิ้น 
 

12,000 
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
โครงการ    พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (604.1) 
ฝ่าย     วิชาการ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จุดเน้นที่ 4 , 6    
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายข้อ 1 เป็นเลิศทางวิชาการ   
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่  1,2,3,4   
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที ่1,3 
ผู้รับผิดชอบ    นายสมบัติ   ประจุ     
  
1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนได้จัดทำ “โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้” ต่อเนื่องกันมา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
ตรงตามจุดหมายของกระทรวงศึกษาธิการ  ในปัจจุบันการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศได้กำหนดจุดหมายและมาตรฐาน 
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้เป็นคนดีมีปัญญา  มีคุณภาพชีวิต ที่
ดี  และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)  พร้อมกันนี้
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนด  วิสัยทัศน์จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ในแต่ละระดับ 

จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  เป็นโครงการที่มีความจำเป็น สมควร    
ที่โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป  
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2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     ในเวทีระดับประเทศ 

3.  เป้าหมาย 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 1.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   
2.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนา 
     ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ 

                  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 
5.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
6.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

                   และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1.  ผลการประเมินการมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80    
2.  ผลการประเมินการมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ 
     ร้อยละ 80   
3.  ผลการประเมินการมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนา 

                  ตนเองอย่างต่อเนื่องของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80   
4.  ผลการประเมินการมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ 

                   แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80   
5.  ผลการประเมินการมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ 
     ร้อยละ 70   
6.  ผลการประเมินการมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

                  ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80   
4.  สถานที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
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5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ปีการศึกษา  2565  (16  พ.ค.2565 – 31  มี.ค.  66)  
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผุ้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่  1  วันสุนทรภู่ ไตรมาสที่  1 
- นายสมบัติ  ประจุ 
- คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

2 กิจกรรมที่  2  วันภาษาไทยแห่งชาติ ไตรมาสที่  1 - ไตรมาสที่  2 
- นายสมบัติ  ประจุ 
- คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

3 กิจกรรมที่  3  ส่งเสริมรักการอ่าน ไตรมาสที่  1 - ไตรมาสที่  4 
- นายสมบัติ  ประจุ 
- คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

4 กิจกรรมที่  4  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไตรมาสที่  1 - ไตรมาสที่  4 
- นายสมบัติ  ประจุ 
- คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

5 กิจกรรมที่  5 ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ไตรมาสที่  1 - ไตรมาสที่  4 
- นายสมบัติ  ประจุ 
- คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

  
ไตรมาสที่ 1 1  เมษายน  2565  -  30  มิถุนายน  2565 
ไตรมาสที่ 2  1  กรกฎาคม  2565 - 30  กันยาน  2565 
ไตรมาสที่ 3  1  ตุลาคม  2565  -  31  ธันวาคม  2565 
ไตรมาสที่ 4  1  มกราคม  2566  -  31  มีนาคม  2566 
6.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ   50,030  บาท 

1. เงินอุดหนุนรายหัว   50,030  บาท 
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7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
อุดหนุ

น 
เรียน
ฟรี 

รายได้
สถาน 
ศึกษา 

อ่ืน
ๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

1.ประชุมเตรียมจัดงานวัน
สุนทรภู่ 
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัด
กิจกรรมในวันสุนทรภู่ 
3. ดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่
ตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ 
4.  ประเมินกิจกรรม            
ตามตัวชี้วัด 
5. จัดทำแบบสรุปรายงานตาม
โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
6. สรุป/รายงานผลการดำเนิน
โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 14,000 2,942 16,942    16,942 
 

กิจกรรม
ที่  2 

1.ประชุมเตรียมจัดงานวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัด
กิจกรรมในวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
3. ดำเนินกิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาติตาม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ 
4.  ประเมินกิจกรรม          
ตามตัวชี้วัด 
5. จัดทำแบบสรุปรายงานตาม
โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
6. สรุป/รายงานผลการดำเนิน
โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

  416 416    416 
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ที ่
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
อุดหนุ

น 
เรียน
ฟรี 

รายได้
สถาน 
ศึกษา 

อ่ืน
ๆ 

กิจกรรม
ที่ 3 

1.ประชุมเตรียมจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัด
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
3. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมรัก
การอ่านที่กำหนดไว้ 
4.  ประเมินกิจกรรม            
ตามตัวชี้วัด 
5. จัดทำแบบสรุปรายงานตาม
โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
6. สรุป/รายงานผลการดำเนิน
โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

  14,277 14,277    14,277 

กิจกรรม
ที่  4 

1.ประชุมเตรียมการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. ดำเนินกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ 
4.  ประเมินกิจกรรม          
ตามตัวชี้วัด 
5. จัดทำแบบสรุปรายงานตาม
โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
6. สรุป/รายงานผลการดำเนิน
โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

  16,395 16,395    16,395 
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ที ่
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
อุดหนุ

น 
เรียน
ฟรี 

รายได้
สถาน 
ศึกษา 

อ่ืน
ๆ 

กิจกรรม
ที่ 5 

1.ประชุมเตรียมซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
3. ดำเนินซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่ชำรุด 
4.  ประเมินกิจกรรม            
ตามตัวชี้วัด 
5. จัดทำแบบสรุปรายงานตาม
โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
6. สรุป/รายงานผลการดำเนิน
โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 2,000  2,000    2,000 

รวมทั้งสิ้น 50,030 
 
หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 ผลผลิต ( Outputs ) 
      1.  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
      2.  จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
      3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
      4.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      5.  ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 

 
ตรวจสอบ 

 

 
แบบสำรวจรายการ 



153 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
      1.  การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เป็นการพัฒนาผู้เรียน      
           ให้แสดงความสามารถตามศักยภาพ 
      2.  การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเป็นการ 
           พัฒนาผู้เรียนให้แสดงความสามารถตามศักยภาพ 
      3.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เป็นการพัฒนา                
           ผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน 
      4.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการ  
           ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
      5.  การซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เป็นการซ่อมบำรุงโสต  
          วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ให้อยู่ในสภาพ              
          ที่พร้อมใช้งานสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
ตรวจสอบ 

 

 
แบบสำรวจรายการ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนได้รับการการพัฒนาทางด้านการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เต็มตามศักยภาพ  
และตามความสามารถ   ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และสามารถเข้าร่วมแข่งขัน
ในเวทีระดับประเทศ 
 

 
 
 

 (นายสมบัติ  ประจุ) 
ผู้เสนอโครงงาน 

 
 
 
 

(นางวรวรรณ    พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
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(นายพิเชฎ  บุญญา) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์   สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (604.1) 

ฝ่ายวิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ  จำนวน   50,030  บาท  ปีการศึกษา  2565 

กิจกรรมที่ 1 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 กระดาษ PHOTO  180g ADVANCED 4  แพ็ค 216 864 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

2 กระดาษสีน้ำตาลห่อพัสดุ (อย่างหนา) 10  แผ่น 7 70 

3 กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า หนา  20  แผ่น 8 160 
4 เทปกาวสองหน้าบาง 0.5 นิ้ว 6  ม้วน 25 150 

5 กระดาษโปสเตอร์สีหน้าเดียว 10  แผ่น 7 70 

6 กระดาษ A4 70 แกรม Idea Max 5  แพ็ค 105 525 
7 ลวดเย็บ เบอร์ 3 MAX 10  กล่อง 17 170 

8 กรรไกรแสตนเลส 9 นิ้ว ตราอินเดียแดง 3 อัน 130 390 

9 คัทเตอร์ใหญ่ หล็ก  MESA 2 อัน 60 120 
10 ใบคัทเตอร์ใหญ่ อย่างดี MESA 30/40 องศา 1 แพ็ค 28 28 

 โฟม ขนาด 1 นิ้ว 3 แผ่น 58 170 

 โฟม ขนาด 1.5 นิ้ว 3 แผ่น 75 225 

11 
อุปกรณ์การแสดงและกิจกรรมการแสดง     
วันสุนทรภู ่

  14,000 

รวมเงิน 16,942 

กิจกรรมที่  2 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 กระดาษ PHOTO  180g 1  แพ็ค 216 216 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

2 กระดาษสีน้ำตาลห่อพัสดุ (อย่างหนา) 5  แผ่น 7 35 

3 เทปกาวสองหน้าบาง 0.5 นิ้ว 2  ม้วน 25 50 

4 กระดาษโปสเตอร์สีหน้าเดียว 5  แผ่น 7 35 
5 กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า  หนา 10  แผ่น 8 80 

รวมเงิน 416 
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กิจกรรมที่  3 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 กระดาษ PHOTO  180 g 1  แพ็ค 216 216 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

3 ลวดเย็บเบอร์  10 MAX 24 กล่อง 14 336 
4 กระดาษการ์ดสี A4 120g  สีชมพู 5  แพ็ค 120 600 

5 กระดาษ A4 70 แกรม Idea Max 5  แพ็ค 105 525 
6 สมุดบันทึกกิจกรรมรักการอ่าน 1,400  เล่ม 9 12,600 

รวมเงิน 14,277 

กิจกรรมที่  4 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 กระดาษ A4 70 แกรม Idea Max 18  แพ็ค 105 1,890 

งบอุดหนุน
รายหัว 

2 กระดาษ 200 ปอนด์ A 4 เรนาซองซ์ 2  แพ็ค 450 900 

3 กระดาษ PHOTO 180g  18  แพ็ค 216 3,888 
4 ลวดเย็บเบอร์  10  MAX  48  กล่อง 14 672 

5 คลิปดำช้าง  111  9  กล่อง 20 180 

6 คลิปดำช้าง  108 9  กล่อง 61 549 
7 คลิปดำช้าง  109  9  กล่อง 42 378 

8 คลิปดำช้าง  110 9  กล่อง 28 252 
9 คลิปดำช้าง  112 9  กล่อง 14 126 

10 น้ำยาลบคำผิด  ลิควิดเปเปอร์  แท่งเล็ก 9 แท่ง 58 522 

11 กาวสติก UHU 21 กรัม 9  แท่ง 83 747 
12 ใบคัทเตอร์เล็ก อย่างดี MESA 40  องศา 2  แพ็ค 22 44 

13 ใบคัทเตอร์ใหญ่ อย่างดี MESA 40  องศา 2  แพ็ค 28 56 

14 
สก็อตเทปใส 0.5  นิ้ว หลุยส์,ยูนิ ม้วน
ใหญ ่

9  ม้วน 25 225 

15 สก็อตเทปใส 1 นิ้ว หลุยส์,ยูน ิม้วนใหญ่ 9  ม้วน 39 351 
16 แท่นตัดเทป แกน 3 นิ้ว 9  แท่น 120 1,080 

17 กรรไกรแสตนเลส 9 นิ้ว ตราอินเดียแดง 9  อัน 130 1,170 

18 เทปกาวสองหน้าอย่างบาง  0.5  นิ้ว 9  ม้วน 25 225 
19 เทปกาวสองหน้าอย่างบาง  0.75  นิ้ว 9  ม้วน 30 270 
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กิจกรรมที่  4 (ต่อ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

20 ลวดเสียบ ตราม้า No.1 27  กล่อง 14 378 

งบอุดหนุน
รายหัว 

21 เครื่องเย็บ เบอร์ 10 Doubble a 9 ตัว 72 648 

22 คัทเตอร์ใหญ่ เหล็ก  MESA 5  อัน   60 300 

23 คัทเตอร์เล็ก เหล็ก  MESA AL-11P 5  อัน   39 195 
24 แผ่นยางรองตัด ขนาด 22 x 30 ชม. A4 9  แผ่น 145 1,305 

25 สมุดเบอร์ 2 ปกเคลือบพลาสติก 1  เล่ม 44 44 

รวมเงิน 16,395 
กิจกรรมที่  5 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ 1  เครื่อง 1,000 1,000 

งบอุดหนุน
รายหัว 

2 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1  เครื่อง 1,000 1,000 
รวมเงิน 2,000 

รวมเงินทุกกิจกรรม  (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 50,030 
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (รหัส 604.2) 
ฝ่าย    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายที่  2 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที่ 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1, 3 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายไตรรงค์  กล่ำบุตร 
___________________________________________________________________________ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนได้จัดทำ “โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้” ต่อเนื่องกันมา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
ตรงตามจุดหมายของกระทรวงศึกษาธิการ  ในปัจจุบันการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ได้กำหนดจุดหมาย  และมาตรฐาน 
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้เป็นคนดี มีปัญญา   มีคุณภาพชีวิต
ที ่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก   (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)  พร้อมกันนี้
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนด  วิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน  เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ในแต่ละระดับ    

จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  เป็นโครงการที่มีความจำเป็น สมควรที่
โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันในเวทีระดับโลก  อย่างยั่งยืนต่อไป เพื่อให้ผู ้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา   มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับประเทศและระดับโลกต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
 3. เป้าหมาย  

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 ผู้เรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างมีสติ  

สมเหตุผล มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมิน 
4.  สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่  1 - ไตรมาสที่  4 ครูกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

2 กิจกรรมที่ 2 ไตรมาสที่  1 - ไตรมาสที่  4 ครูกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

3 กิจกรรมที่ 3 ไตรมาสที่  1 - ไตรมาสที่  4 ครูกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

4 กิจกรรมที่ 4 ไตรมาสที่  1 - ไตรมาสที่  4 ครูกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

5 กิจกรรมที่ 5 ไตรมาสที่  1 - ไตรมาสที่  4 ครูกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

 
ไตรมาสที ่ 1           1  เม.ย.  65   -   30   มิ.ย.  65 
ไตรมาสที ่ 2        1  ก.ค.  65     -   30  ก.ย.  65 
ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  65    -   31  ธ.ค.  65 
ไตรมาสที่ 4       1   ม.ค.  66    -    31  มี.ค. 66  
 
6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ   45,448   บาท 
 เงินอุดหนุนรายหัว   28,773   บาท 
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6. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15  ปี  16,675  บาท 
7. เงินรายได้สถานศึกษา............................บาท 
8. อ่ืนๆ........................................................บาท 

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
กิจกรรมและคำ
ชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ อุดหนุน 
เรียน
ฟรี 

รายได้
สถานศึกษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

1. สำรวจความ
ต้องการสื่อ 
2. ดำเนินการ จัดทำ/ 
จัดหา/จัดซื้อสื่อ 
3. กำกับ/ติดตาม/ 
ประเมินผล 

  17,617 17,617    17,617 

กิจกรรม
ที่ 2 

1. ครูผู้สอนวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2. จัดทำ/จัดหา
เอกสาร / สื่ออุปกรณ์ 
3. สอนซ่อมให้กับ
นักเรียน 
4. กำกับ/ติดตาม/ 
ประเมินผล 

  478 478    478 

กิจกรรม
ที่ 3 

1. ประชุมวางแผน 
2. ประกาศให้
นักเรียนทราบ 
3. ดำเนินการแข่งขัน
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 

- โซดูกุ  
- A – Math 

- ความเป็นเลิศ
ทางด้านคณิตศาสตร์
ระดับ ม.1 – ม.6 

  478 478    478 
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ที ่
กิจกรรมและคำ
ชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อุดหนุน 
เรียน
ฟรี 

รายได้
สถานศึกษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 4 

1. ซ่อมแซมวัสดุ 
อุปกรณ์ 
2.  ปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติ 
การให้สมบูรณ์ 
3.  ให้บริการความรู้ 
แก่นักเรียนโดยใช้
เทคโนโลยี 

  9,000 9,000    9,000 

กิจกรรม
ที่ 5 

1. ประชุมวางแผน/
จัดเตรียม/จัดทำ
เอกสารและอุปกรณ์  
2. ปฏิบัติงานตามที่
กำหนด  
3. รับสมัครนักเรียน 
แบ่งกลุ่มนักเรียน            
ทำกิจกรรม 
4. ประชุมชี้แจง
เกี่ยวกับการเข้าค่าย 
5. ขออนุญาตทาง
โรงเรียน/
ผู้ปกครอง/ เขต
พ้ืนที่ การศึกษาเพื่อ
จัดกิจกรรมค่าย  
6. สรุป/รายงาน/
ประเมินผล 

 15,600 1,075 1,200 16,675   17,875 

รวมกิจกรรมที่ 1 - กิจกรรมที่ 5      45,448 

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต ( Outputs ) 
     1.  นักเรียนได้พัฒนาด้านความรู้ความคิดและทักษะ 
กระบวนการเต็มตามศักยภาพ 
     2. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                   
มีนิสัยใฝ่เรียน  มีความสามารถในการวิเคราะห์  

  
ตรวจสอบ 

 

 
- รายงานผลการจัด
กิจกรรม 
- การนำเสนอผลงาน 
- รายงานโครงงาน   

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
        ผู้เรียนมีลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานชาติและมาตรฐานเขต
พ้ืนที่ 

 
ตรวจสอบ 

 

 
แบบสำรวจรายการ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนเป็นบุคคลที่เป็นคนดี มีปัญญา   มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ในเวทีระดับสูงขึ้นไป 
 

 
 
 
 

(นางฐิติพร  เทียนศรี) 
ผู้เสนอโครงงาน 

 
 
 
 

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
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(นายพิเชฎ  บุญญา) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์   สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (รหัส 604.2) 

ฝ่าย  วิชาการ 
งบประมาณท่ีได้รับ   จำนวน   45,448    บาท     ปีการศึกษา  2565 

________________________________________________________________________________
กิจกรรมที่ 1 จัดทำ/จัดหา/ จัดซื้อ สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 กระดาษ A4  70g 36  แพ็ค 105 3780 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

2 แฟ้มเจาะสัน 2 นิ้ว ตราช้าง(125F/A4) 24 95 2280 
3 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 72 กล่อง 14 1008 

4 แฟ้มเจาะสัน 3 นิ้ว ตราช้าง (120F/A4) 12 95 1140 

5 กระดาษปก A4 (อย่างดี) (180 แผ่น) 12 105 1260 
6 กาวสติก UHU 40 กรัม 12 94 1128 

7 ฟิวเจอร์บอร์ด 8065 ซม.  5  แผ่น 31 155 
8 ฟิวเจอร์บอร์ดใหญ่ 65122 ซม.  5  แผ่น 42 210 

9 เครื่องคิดเลข canon AS-120 12 270 3240 

10 กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า หนา 10  แผ่น 8 80 
11 คลิปดำ ช้าง 109 12  กล่อง 42 504 

12 คลิปดำ ช้าง 112 12  กล่อง 14 168 

13 แฟ้มเจาะสัน 1 นิ้ว 12 58 696 
14 ลวดเสียบกระดาษ 12 กล่อง 12 156 

15 ไส้แฟ้มขนาด A4 48 แพ็ค 20 960 

16 ไม้บรรทัด เหล็ก 18 นิ้ว อย่างหนา 12 71 852 
รวมเงินทั้งสิ้น 

 
17,617 
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กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์  

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 กระดาษ A4  70g 2  แพ็ค 105 210 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

2 กระดาษการ์ดสี A4 120g  สีแดง 1  แพ็ค 120 120 

3 กระดาษการ์ดสี A4 120g  สีน้ำเงิน 1  แพ็ค 120 120 
4 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 2  กล่อง 14 28 

รวมเงินทั้งสิ้น 
 

478 
 
กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์  

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 กระดาษ A4  70g 2  แพ็ค 105 210 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

2 กระดาษการ์ดสี A4 120g  สีชมพู 1  แพ็ค 120 120 

3 กระดาษการ์ดสี A4 120g  สีฟ้า 1  แพ็ค 120 120 

4 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 2  กล่อง 14 28 

รวมเงินทั้งสิ้น 
 

478 
 
กิจกรรมที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 

ที ่ รายการ จำนวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 7  เครื่อง 1,000 7,000 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
2 ซ่อมเครื่องเสียง 1  เครื่อง 1,000 1,000 

3 ซ่อมเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง 1,000 1,000 
รวมเงินทั้งสิ้น 

 
9,000  
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กิจกรรมที่ 5  ค่ายคณิตศาสตร์ 

ที ่ รายการ จำนวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 กระดาษ A4  70g 5  แพ็ค 105 525 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี15 ปี 

2 กระดาษการ์ดสี A4 120g  สีชมพู 2  แพ็ค 120 240 

3 กระดาษการ์ดสี A4 120g  สีฟ้า 2  แพ็ค 120 240 

4 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 5  กล่อง 14 70 
5 ค่าอาหารพร้อมอาหารว่างสำหรับนักเรียน 260 คน 60 15,600 

6 ค่าอาหารพร้อมอาหารว่างสำหรับครู 20 คน 60 1,200 เงินอุดหนุน 
รายหัว 

รวมเงิน 17,875  

รวมทุกกิจกรรม 45,448  
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (รหัส 604.3) 
ฝ่าย    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายจุดเน้นที่ 6 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที่ 3  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 2  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกานต์กนิษฐ์  ส้มเพ็ชร์ 

__________________________________________________________________________ 
1.  หลักการและเหตุผล 

ราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 4 แนวทางการจัด
การศึกษา  มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามรถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ และมาตร 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้สถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ขณะเดียวกันจาก
รายงานประเมินคุณภาพนอกรอบท่ี 3 ของ สมศ. ได้เสนอจุดที่ควรพัฒนาสำหรับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คือครู
ควรมีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้ทำการทดลอง  การสำรวจ  การสังเกต  การสืบเสาะอย่าง
ต่อเนื่องทุกระดับชั้น เน้นการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ใช้เครื่องมือในการทดลองท่ีมีมาตรฐาน 
และสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนวิทยาศาสตร์  ทำโครงงานเกี่ยวกับทฤษฎีนอกเหนือจาก 
การปฏิบัติ   
 ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการจัดการเรียนรู้ขึ้นเพ่ือให้
มีการจัดกิจกรรม มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์โดย
ได้รับการกระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้น ท้าทายกับการเผชิญสถานการณ์ หรือปัญหา มีการร่วมคิด ลงมือปฏิบัติ
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จริง ผู้เรียนก็จะเข้าใจและเห็นความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์กับวิชาอ่ืนและชีวิต ทำให้สามารถอธิบาย 
ทำนาย คาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล เมื่อผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์ก็จะเป็น
แรงกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ มุ่งม่ันที่จะสังเกต สำรวจ ตรวจสอบ สืบค้นความรู้ที่มีคุณค่าเพ่ิมข้ึนอย่างไม่
หยุดยั้ง     

2. วัตถุประสงค์  
1.เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ  
2.เพ่ือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนให้เพิ่มขึ้น 

 3. เป้าหมาย  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1.นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ 
2.นักเรียน 100% มีวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับในการจัดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์มีความรู้เพ่ิมข้ึน  ส่งผลให้มีผลการเรียนทาง
วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 1.00 สำหรับนักเรียนที่อ่อน 
2.นักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนการสอน นำไปสู่การพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
5. กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่ 1 
ไตรมาสที่ 2 
ไตรมาสที่ 3 
ไตรมาสที่ 4 

นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์ 

2 กิจกรรมที่ 2 ไตรมาสที่ 1 
ไตรมาสที่ 2 
ไตรมาสที่ 3 
ไตรมาสที่ 4 

นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์ 

ไตรมาสที่  1         1  เม.ย.  65 - 30   มิ.ย.  65 
ไตรมาสที่  2        1  ก.ค.  65 - 30  ก.ย.  65 
ไตรมาสที่ 3          1  ต.ค.  65 - 31  ธ.ค.  65 
ไตรมาสที่ 4        1   ม.ค.  66 - 31  มี.ค. 66  
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6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ  70,232  บาท 
   เงินอุดหนุนรายหัว 70,232   บาท 

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อุดหนุ
น 

เรียน
ฟรี 

รายไ
ด้
สถา
นศึก
ษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

1. เสนอแบบรายงาน 
การขอซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ 

2. ดำเนินการตาม
ขั้นตอน การจัดซื้อ 
จัดหาอุป กรณ์ 
ครุภัณฑ์ตาม 
ระเบียบ 

3. ประเมินความ
พอใจในการใช้งาน
สื่อการเรียนการ
สอน 

4. ประเมินผลการใช้
งานสื่อการเรียน
การสอน 

5. จัดทำ
เอกสารรายงาน
การดำเนินงานให้
ฝ่ายบริหาร 

6. นำผลการประเมิน
ไปวางแผนการ

  60,232 60,232    60,232 
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พัฒนาปีการศึกษา
ต่อไป 

กิจกรรม
ที่ 2 

1. เสนอแบบรายงาน
การขอซื้อ และ
ซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์ 

2. ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดหา ซ่อมแซม
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ตามระเบียบ 

3. ประเมินความ
พอใจในการใช้
ห้องจัดเก็บ
อุปกรณ์สารเคมี 

4. ประเมินผลการใช้
ห้องจัดเก็บ
อุปกรณ์สารเคมี 

5. จัดทำ
เอกสารรายงาน
การดำเนินงานให้
ฝ่ายบริหาร 

6. นำผลการประเมิน
ไปวางแผนการ
พัฒนาปีการศึกษา
ต่อไป 

  10,000 10,000    10,000 

รวมทั้งสิ้น 70,232 
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8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัด/การ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต ( Outputs ) 
1. นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ 
2. นักเรียน 100% มีวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับในการจัดการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ 

 
ตรวจสอบ 

 

 
แบบสำรวจรายการ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์มีความรู้

เพ่ิมข้ึน  ส่งผลให้มีผลการเรียนทางวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 
1.00 สำหรับนักเรียนที่อ่อน 

2. นักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนการสอน นำไปสู่การพัฒนานักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ตรวจสอบ 

 

 
แบบสำรวจรายการ 

 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ และมีการพัฒนารูปแบบ และกระบวนการการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของนักเรียนอย่างต่อเนื่องมีผลให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ
สามารถเรียนรู้กับผู้อ่ืนได้ดี มีความสุข สามารถแก้ปัญหาได้ มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 
 
 
 

(นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์) 
ผู้เสนอโครงการ 
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(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 
 
 

 
( นายพัฒนพงษ์  สีกา ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (รหัส 604.3) 

ฝ่าย  วิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน  70,232 บาท     ปีการศึกษา  2565 

________________________________________________________________________________ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ รหัส รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ราคา
รวม 

แหล่ง
งบประมา

ณ 

1 305699 กระจกนาฬิกา 50 m 20 95 1900 เงิน
อุดหนุน
รายหัว  

และอ่ืนๆ 

2 2010214 กล่องถ่านไฟฉาย 4 ก้อน 5 120 600 

3 2012080 เครื่องกลฟิสิกส์ 1 2,000 2000 

4 2014095 ชุดคลื่นเสียงพร้อมหูฟัง 1 3,800 3800 

5 2019105 สายไฟ 50 cm พร้อมแจ๊คเสียบคู่ 20 55 1100 

6 2019252 หม้อแปลงโวลต์ต่ำ AC/DC 2 2500 5000 

7 2019420 หลอดไฟ 2.5 V (10 อัน/ชุด) 2 95 190 

8 2019430 หลอดไฟ 6V (10 อัน/ชุด) 2 95 190 

9 3010022 กรวยแก้วก้านสั้น 70 mm 20 70 1400 

10 3010070 กระดาษกรองขนาด 11 ซม. 2 140 280 

11 3010105 กระดาษโครมาโทรกราฟฟี 2 180 360 

12 3010155 กระดาษ พี.เอช. 1-14 ยูนิเวอร์
แซล 

5 150 750 

13 3011104 ขาตั้งฐานสี่เหลี่ยม 4 380 1520 

14 3013016 จานเพาะเชื้อพลาสติก 90x15 มม.  
(10 คู่/ชุด) 

3 150 450 

15 3013020 จานหลุมพลาสติก (5 อัน/ชุด) 2 75 150 

16 3014540 ช้อนตักสารเบอร์ 1 (พลาสติก) 12 35 420 

17 3015134 ตะแกรงลวดเคลือบเซรามิก 10 55 550 

18 3016057 ถุงมือยางขาว 100 อัน/กล่อง Size 
M 

3 250 750 

19 3016058 ถุงมือยางขาว 100 อัน/กล่อง Size 
L 

3 250 750 
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20 3016060 ถุงมือ nitrile (สีฟ้า) 1 350 350 

21 3016069 ถ้วยตวงพลาสติก (4 ขนาด/ชุด) 6 70 420 

22 3016109 ที่ตั้งปิเปตต์ (แนวนอน) 2 180 360 

23 3016150 แท่งแก้วคนสาร (10 อัน/ชุด) 2 200 400 

24 3016268 บิวเรตต์พลาสติก 50 mL 2 550 1100 

25 3018159 ลูกยางหลอดหยด (10 อัน/ชุด) 2 40 80 

26 3019310 หลอดหยด 10 cm (10 อัน/ชุด) 2 110 220 

27 3019312 หลอดหยดสารพลาสติก 3 mL (20 
อัน/ชุด) 

3 76 228 

28 3090015 Acetic acid (CH3COOH) 6 M 2 70 140 

29 3090095 Ammonium chloride 450 g 1 60 60 

30 3091010 Barium chloride 450 g 1 100 100 

31 3091030 Benedict’s solution 450 cc 4 90 360 

32 3091045 Biuret solution 4 65 260 

33 3091070 Bromothymol blue 100 cc 2 75 150 

34 3091095 Calcium Carbonate chip 450 g 1 70 70 

35 3091110 Calcium chloride 350 g 1 60 60 

36 3091270 คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (จุนสี) 450 g 4 130 520 

37 3092020 น้ำกลั่นบริสุทธิ์ 1000 cc 24 25 600 

38 3092060 เอทิลแอลกอฮอล์ 95% 5 Lt. 6 700 4200 

39 3092145 กลีเซอรอล 250 cc 2 105 210 

40 3092165 Hexane 450 cc 2 120 240 

41 3092170 Hydrogen peroxide 12% 450 
cc 

1 85 85 

42 3092180 Hydrochloric acid(HCl) 6M 
450 cc 

1 70 70 

43 3093025 สารละลายไอโอดีน 1% 100 cc 4 60 240 

44 3093030 สารละลายไอโอดีน 1% 450 cc 5 180 900 

45 3096150 Potassium permanganat 100 
g 

2 70 140 

47 3097040 สารละลายซาฟรานิน 100 cc 1 70 70 

48 3097075 Sodium carbonate 350 g 1 60 60 
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49 3097085 Sodium chloride 450 g 2 50 100 

50 3097111 Sodium hydroxide(NaOH) 2.5 
M 

1 60 60 

51 3097120 Sodium hydrogen carbonate 
NaHCO3 450 g 

8 65 520 

52 3097145 Sodium nitrate 450 g 1 85 85 

53 3097160 Sodium phosphate 100 g 2 65 130 

54 3097170 Sodium sulfate 450 g 1 60 60 

55 3097210 Sucrose 450 g 2 70 140 

56 4010115 กระดาษเซลโลเฟนขนาด 36x40 
นิ้ว  (5 แผ่น/ชุด) 

10 95 950 

57 4011135 เข็มเขี่ยเชื้อปลายแหลม 6 นิ้ว 12 50 600 

58 4016265 ใบมีดกวนหนวด (5 ใบ/ชุด) 5 45 225 

59 4017050 ปากคีบสแตนเลส 12.5 cm 22 90 1980 

60 6018205 โวลต์มิเตอร์ ( ช่วงการวัด 0-3V 0-
15V 0-30V และ 0-300V) 

4 600 2400 

61 6019515 แอมมิเตอร์ 4 600 2400 

62 7010075 กระดาษกราฟ (100 แผ่น) 4 160 640 

63 7010130 กระดาษทรายเบอร์ 1 (5 แผ่น/ชุด) 2 50 100 

64 7010167 กระดาษลอกลาย (10 แผ่น/ชุด) 2 60 120 

65 7012061 ค้อนยาง 5 80 400 

66 7015035 ฐานหลอดไฟ พร้อมหลอด 2.5V 
และ 6V 

6 90 540 

67 7015060 ดินน้ำมัน (12 ก้อน/ชุด) 4 30 120 

68 7016140 เทียนไข (10 แท่ง/ห่อ) 1 30 30 

69 7017215 แผ่นสังกะสี 20 g 5 60 300 

70 7017302 แผ่นอลูมิเนียม 40 g 20 65 1300 

71 7017325 พู่กันเบอร์ 5 12 76 912 

72 7019161 สีผสมอาหารชนิดน้ำ สีเขียว 28 
mL 

2 26 52 

73 7019163 สีผสมอาหารชนิดน้ำ สีแดง 28 mL 2 26 52 
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74 20191102 สายไฟพร้อมคลิปปากจระเข้ 2 
ข้าง 

10 50 500 

75 30102032 โกร่งและที่บดสาร 100 mm 6 120 720 

76 30160653 ถ้วยกระเบื้อง 5 6 30 

77 86204010210
0 

ขวดรูปชมพู่ปากแคบ 100 mL 20 70 1400 

78 86406200110
0 

ขวดวัดปริมาตร 100 cc จุด
พลาสติก Class A 

5 165 825 

79 86406200125
0 

ขวดวัดปริมาตร 250 cc จุด
พลาสติก Class A 

5 190 950 

80 30G190 ปิเปตแบบมีขีด 10 cc 5 60 300 

81 30Y220 เทอร์โมมิเตอร์สเกล 0-200 ํC 10 95 950 

82 - กระดาษ 100 ปอนด์ 1 แพ็ค 362 362 

83 - กระดาษแก้ว 10 5 50 

84 - กะละมังพลาสติก 12 40 480 

85 - ถาดพลาสติก 12 30 360 

86 - แผ่นใส เขียน (BASIC กล่อง 100 
แผ่น) 

2 308 616 

87 - ถ่าน 9 V พานาโซนิค ก้อนดำ 10 43 430 

88 - กระดาษ  A4 70 แกรม 28 รีม 105 2940 

89 - ลวดเย็บ เบอร์ 10 MAX 30 กล่อง 14 420 

90 - กระดาษปรุ๊ฟ (แผ่นใหญ่) 50  แผ่น 5 250 

91 - เทปกาว 2 หน้าบาง  0.75 นิ้ว 10 ม้วน 30 300 

92 - ลวดเสียบ No.00 ตราม้า 20 กล่อง 14 280 

     60232  
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กิจกรรมที่ 2 พัฒนาจัดเก็บอุปกรณ์สารเคมีและซ่อมแซมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

ที ่ รายการ จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง
งบประมาณ 

1 หมึกเครื่องปริ๊น 1 ตลับ 1000 1000 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

และอ่ืนๆ 

2 ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปริ๊น  1 เครื่อง 1000 1000 

3 ค่าซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 1000 1000 

4 ค่าซ่อมบำรุงโทรทัศน์ 6 เครื่อง 1000 6000 

5 ค่าซ่อมบำรุงโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 1000 1000 

รวม 10,000  

รวมกิจกรรม 1 และกิจกรรม 2 70,232  
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
    (เทคโนโลยี)  (รหัส604.4) 
ฝ่าย    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายจุดเน้นที่  8  
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที ่1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1  

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนิตยา  มั่งมี 
___________________________________________________________________________ 
     1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด4 แนวทางการจัด
การศึกษา กำหนดให้เห็นความสำคัญในการจัดการเรียนการด้านเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนดังนี้ มาตรา 23   การ
จัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญ ทั้ง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่อง (2) 
ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ 
การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน และมาตรา 
24  การจัดกระบวนการเรียนรูให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (5) ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอน
และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ  

 ดังนั้นงานเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) เพ่ือให้มีอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัย พร้อมใช้งาน และมีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน   
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     2. วัตถุประสงค์  
 1.  เพื่อจัดหาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 2.  เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี 

 
    3. เป้าหมาย  

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.  มีวัสดุการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี สำหรับใช้กับผู้เรียนได้ 100% 
2.  มีอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน 100% 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  มีวัสดุการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี ส่งผลให้การเรียนการสอนสู่นักเรียน มี

ประสิทธิภาพ  
2.  มีอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียน

สามารถใช้ในการเรียนรู้และฝึกทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.  สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
 

 5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 4 นางนิตยา  มั่งมี 
2 กิจกรรมที่ 2 ไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 4 นางนิตยา  มั่งมี 

 
ไตรมาสที่  1          1  เม.ย.  65    -   30   มิ.ย.  65  
ไตรมาสที่  2       1  ก.ค.  65     -   30  ก.ย.  65 
ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  65     -   31  ธ.ค.  65  
ไตรมาสที่ 4        1   ม.ค.  66    -   31  มี.ค. 66 
 
6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ  128,760 บาท  
        เงินอุดหนุนรายหัว 128,760 บาท 
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7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

อุดหนุ
น 

เรียน
ฟรี 

รายไ
ด้
สถา
นศึก
ษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่  1 

1. เสนอแบบรายงานการขอ
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
2. ดำเนินการตามขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ตามระเบียบ 
3. นำไปใช้ในการการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
4. สรุปรายงานผล 

  107,39
4 

107,39
4 

   107,394 

รวมทั้งสิ้น 107,394 

กิจกรรม
ที่ 2 

1. เสนอแบบรายงานการขอ
ซ่อมบำรุง 

2. ดำเนินการตามขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์
ระเบียบ 

3. นำไปใช้ในการการ
พัฒนาการสอน 

4. สรุปรายงานผล 

  26,000 26,000    26,000 

รวมทั้งสิ้น 26,000 
รวมกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมที่ 2   128,760 

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต ( Outputs ) 

1.  มีวัสดุการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี 
สำหรับใช้กับผู้เรียนได้ 100% 

2.  มีอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมใช้
สำหรับการจัดการเรียนการสอน 100% 

 
ตรวจสอบ 

 

 
แบบสำรวจรายการ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  มีวัสดุการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี 

ส่งผลให้การเรียนการสอนสู่นักเรียน มีประสิทธิภาพ  
2.  มีอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมใช้

สำหรับการจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ในการ
เรียนรู้และฝึกทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ตรวจสอบ 

 

 
แบบสำรวจรายการ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
ประกอบด้วยความพร้อมด้านวัสดุการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและมีคุณภาพ 
พร้อมใช้งาน 

 
 
 

(นางนิตยา  มั่งมี) 
ผู้เสนอโครงงาน 

 
 
 
 
 

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
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(นายพิเชฎ  บุญญา) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์  สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (เทคโนโลยี)   

 (รหัส 604.4) 
ฝ่าย  วิชาการ 

งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   128,760 บาท     ปีการศึกษา  2565 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 เครื่องขยายเสียงและลำโพง 1 ชุด 6,000 6,000 อุดหนุน 
2 ลวดเย็บเบอร์ 10 MAX 10 กล่อง 14 140 

3 กระดาษ A4 70 แกรม 10 ห่อ 105 1,050 
4 หมึกเติมอิงค์เจท Cannon  2 ชุด 1,360 2,720 

5 โต๊ะคอมพิวเตอร์(240x50 ซม.) 6 ตัว 7,500 45,000 

6 สาย HDMI 15 เมตร 3 เส้น 700 2,100 
7 เครื่องสำรองไฟ(สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ชุด/

เครื่อง) 
30 เครื่อง 1,500 45,000 

สำรองจ่าย 

8 อุปกรณ์แยกสัญญาณ HDMI 1 ตัว 750 750 อุดหนุน 

รวมเงิน 107,394  

กิจกรรมที่ 2 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง 1,000 10,000 อุดหนุน 

2 ซ่อมบำรุงโปรเจคเตอร์ 2 ตัว 1,000 2,000 

3 ซ่อมบำรุงเครื่องขยายเสียง 2 ชุด 1,000 2,000 
4 ซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง 1,000 1,000 

5 ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 11 เครื่อง 1,000 11,000 

รวมเงิน 26,000  
รวมกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมที่ 2 128,760  
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม (รหัส 604.5) 
ฝ่าย   กลุ่มงาน วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่ 2   
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที1่  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1,2,3,9 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นาย เชษฐา เพชรคง 
__________________________________________________________________________ 
1.  หลักการและเหตุผล 
              ราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด4 แนวทางการจัด
การศึกษา  มาตรา22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามรถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ และมาตร24 การจัดกระบวนการเรียนรู้สถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่างๆ ขณะเดียวกันจาก
รายงานประเมินคุณภาพนอกรอบ3ของ สมศ. ได้เสนอแนะจุดที่ควรพัฒนาคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับพอใช้ ครูบางส่วนยังไม่เด่นชัดในการจัดการเรียนรู้ ครูควร
ปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดการเรียน การสอนให้หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการสอนที่
น่าสนใจ ให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนมากที่สุด
(School-Based Management) และจากการประเมินโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2561 เห็นควรให้จัดทำ
โครงการ/กิจกรรมนี้ต่อไป เนื่องจากทำให้นักเรียนได้มีศูนย์การเรียนรู้ ในการสืบข้อมูล  และพัฒนาครู นักเรียน 
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และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุความสัมพันธ์ และความเป็นเหตุผลของเรื่องราวต่างๆได้ สามารถ
คิดอย่างมีวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์ ศึกษาค้นคว้า เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจในเรื่องราวต่างๆ ของบุคคลและสังคมที่เราดำรงชีวิตอยู่ และนำไปสู่การนำคามรู้ไปใช้ในการวางแผน
แก้ไขปัญหาตัดสินใจและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 ดังนั้นกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จึงดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 2. เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคมของนักเรียน 
 3. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะสำคัญของนักเรียนทั้งหมด5ด้าน 
 4.เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม     
 3. เป้าหมาย  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  1 นักเรียน100%มีทักษะทางวิชาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้แก่ ทักษะทางการฟัง พูด 
อ่าน เขียน และการคิด วิเคราะห์สูงขึ้น 
  2 นักเรียน100%มีทักษะทางสังคม ได้แก่ การร่วมมือ การมีส่วนร่วม การทำงานกลุ่มสูงขึ้น 
  3 นักเรียน100%มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 
  4 นักเรียน100%มีคุณลักษณะเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ ใฝ่รู่ ใฝ่เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
กตัญญูต่อบุพการี  และผู้มีพระคุณรักและศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระ มหากษัตริย์ สูงขึ้น 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1 นักเรียนได้เข้าร่วมและเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆและได้รับรางวัลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน 
 2 นักเรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 3นักเรียนมีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงได้อย่างหลากหลายตรงตามความสามารถความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง 
4 นักเรียนมีความพร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 
 
4.  สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
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5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 นายเชษฐา เพชรคง 

2 กิจกรรมที่ 2 ไตรมาสที่ 3  - ไตรมาสที่ 4 นายเชษฐา เพชรคง 

3 กิจกรรมที่ 3 ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 น.ส.สุพรรษา แจ้งแก้ว 
4 กิจกรรมที่ 4 ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 นายชัชวาลย์  กันเพชร 

5 กิจกรรมที่ 5 ไตรมาสที่ 2 - ไตรมาสที่ 4 นางอรุญ ปวีร์ สิทธิปกร 
6 กิจกรรมที่ 6 ไตรมาสที่ 2 - ไตรมาสที่ 4 นายชัชวาลย์  กันเพชร 

7 กิจกรรมที่ 7 ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 นายเชษฐา เพชรคง 

 
ไตรมาสที ่ 1            1  เม.ย.  65   -   30  มิ.ย.  65 
ไตรมาสที ่ 2         1  ก.ค.  65     -  30  ก.ย.  65  
ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  65    -   31  ธ.ค.  65 
ไตรมาสที่ 4       1  ม.ค.  66   -    31  มี.ค.  66  
 
6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ 38,012บาท 

1.  เงินอุดหนุนรายหัว 21,436 บาท 
2. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15  ปี 16,576 บาท 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอ
ย 

วัสดุ 
อุดหนุ

น 
เรียน
ฟรี 

รายได้
สถานศึก

ษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรม 
ที่ 1 

จัดทำ สื่อ
สิ่งพิมพ์ , 
สื่อมัลติมี 

1 เสนอแบบรายงานการขอซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ 
2 ดำเนินการตามข้ันตอนการ
จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ตามระเบียบ 
-  วิเคราะห์หลักสูตร 

  7,971 7,971    7,971 
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เดียและ
อุปกรณ์
การเรียน
การสอน 

-  สำรวจสื่อและอุปกรณ์การ
เรียนการสอน  
- คณะครูและนักเรียนร่วมกัน
จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ 
-  คณะครูและนักเรียนร่วมกัน
สร้างสื่ออินเทอร์เน็ต 
- ถ่ายเอกสารเสริมบทเรียน 
3 นำไปใช้ในการการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 - จัดนิทรรศการ 
 -จัดทำสื่อการเรียนการสอ -การ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
4 ประเมินผลการเรียนการสอน 
5 สรุปรายงานผลให้ฝ่ายวิชาการ 

รวมทั้งสิ้น 7,971 

 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอ
บ
แท
น 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

อุดหนุน เรียน
ฟรี 

รายได้
สถานศึ
กษา 

อ่ืน
ๆ 

กิจกรรมที่ 
2ปรับปรุง
ห้องปฏิบั

ติการ
สังคม
ศึกษา 

1 เสนอแบบรายงานการขอซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ประจำศูนย์สังคม
ศึกษา 
 2 ประชุมวางแผนการจัด/
ดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อ
จัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตาม
ระเบียบ 
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3 นำไปใช้ในการพัฒนาห้องเรียน
และจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของ
กลุ่มสาระป้องกันการศูนย์หาย 
-จัดบรรยากาศภายในให้ดูหน้า
สนใจในการเรียนการสอน 
-จัดทำที่เก็บอุปกรณ์การเรียนการ
สอนให้เป็นระเบียบง่ายต่อการ
ค้นหาทั้งครูผู้สอนและนักเรียน 
4 ประเมินความพอใจในการใช้
บริการศูนย์สังคมศึกษา 
5 นำผลการประเมินห้องศูนย์
สังคมศึกษาไปวางแผนการพัฒนา
ปีการศึกษาต่อไป 

รวมทั้งสิ้น  

 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึก
ษา 

อ่ืน
ๆ 

กิจกรรมที ่
3ศาสน
พิธี การ
ทำบุญตัก
บาตรการ
ทำ
ศาสนกิจ
และเข้า
ร่วมทำ
กิจกรรม
ในวัน
สำคัญ

1 เสนอแบบรายงานการขอซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ 
2 ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรม 
3 ดำเนินการตามข้ันตอน การ
จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ตามระเบียบ 
4 นำไปใช้ในงานศาสนพิธีต่างๆ
ของทางกลุ่มสาระและทาง
โรงเรียนในวันสำคัญต่างๆ 

  13,50
0 

13,500    13,500 
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ทางพระ
พุธ
ศาสนา 

 

กิจกรรมทางศาสนาตามท่ี
กำหนดและเหมาะสมกับชุมชน  
ในท้องถิ่น 
5 ประเมินความพอใจในการใช้
บริการศูนย์สังคมศึกษา 
6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
7 จัดทำเอกสารรายงานการ
ดำเนินงานให้ฝ่ายบริหาร 
8 นำผลการประเมินส่งให้กลุ่ม
สาระสังคมศึกษาไปวางแผนการ
พัฒนาปีการศึกษาต่อไป 

รวมทั้งสิ้น 13,500 

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุ

น 
เรียน
ฟรี 

รายได้
สถานศึก

ษา 

อ่ืน
ๆ 

กิจกรรมที ่
4 คลินิก
สังคม
ศึกษา 

 

1เสนอแบบรายงานการขอซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ 
2 ประชุมวางแผนการจัดหา
หนังสือแบบฝึกเสริมความรู้
ความถนัดของกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 
3  ดำเนินการตามขั้นตอน การ
จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ตามระเบียบ 
4 นำไปใช้ในรายวิชาของกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา 
-ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบฝึกใหม่ๆ
นอกเหนือในบทเรียน 

  3,000 
 

 3,000   3,000 
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- เสริมความรู้นักเรียน ม 6 เพ่ือ
เตรียมตัวสอบเรียนต่อ 
- เสริมความรู้นักเรียนเพื่อ
แข่งขันความเป็นเลิศ 
- ครูสอนเสริมเด็กนักเรียนที่มี
ความสนใจเฉพาะเรื่อง 
- นักเรียนศึกษา ซีดีรอมเสริม
บทเรียน 
  3.1 ประเมินความพอใจในการ
ใช้ของผู้เรียน 

 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึก
ษา 

อ่ืน
ๆ 

กิจกรรมที ่
4 คลินิก
สังคม
ศึกษา 
 

 

3.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
   4.1 จัดทำเอกสารรายงานการ
ดำเนินงาน ให้ฝ่ายบริหาร 
   4.2 นำผลการประเมินการ
เรียนส่งให้กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ไปวางแผนการพัฒนาปี
การศึกษาต่อไป 
- ติดตามประเมินผล 

        

รวมทั้งสิ้น 3,000 

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึก
ษา 

อ่ืน
ๆ 

กิจกรรมที ่
5 ส่งเสริม
ความรู้
ธรรม
ศึกษา
และ 
เสริม
สมาธิก่อ
ปัญญา 
 

 

1 เสนอแบบรายงานการขอซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ 
2 ประชุมวางแผนการจัดการ
สอบความรู้ความถนัดของกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา 
3  ดำเนินการตามขั้นตอน การ
จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ตามระเบียบ 
4 นำไปใช้ในรายวิชาของกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา 
- จัดการเรียนการสอนและจัด
สอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง
ในระดับชั้น ธรรมศึกษา ชั้น 
ตรี,โท,เอกและการสอบเสริม
ปัญญา 
-  นักเรียนปฏิบัติสมาธิก่อน
เรียนในสาระสังคมศึกษา 
- ทุกระดับชั้นนักเรียนปฏิบัติ
สมาธิเป็นประจำทุกวัน 
- ฝึกนักเรียนเป็นรายกลุ่มในการ
สวดสรภัญญะและแข่งขัน
ภายใน/ภายนอก 
5 ประเมินความพอใจในการใช้
ของผู้เรียน 

 3000 
 

 3000    3000 
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ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึก
ษา 

อ่ืน
ๆ 

กิจกรรม
ที5่ 
ส่งเสริม
ความรู้
ธรรม
ศึกษา
และ 
เสริม
สมาธิก่อ
ปัญญา 

6 ประเมินผลการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
7 จัดทำเอกสารรายงานการ
ดำเนินงาน ให้ฝ่ายบริหาร 
8 นำผลการประเมินการเรียนส่ง
ให้กลุ่มสาระสังคมศึกษาไปวาง
แผนการพัฒนาปีการศึกษา
ต่อไป 

        

รวมทั้งสิ้น 3000 

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุ

น 
เรียน
ฟรี 

รายได้
สถานศึก

ษา 

อ่ืน
ๆ 

กิจกรรม
ที6่ สู่
ความเป็น
เลิศ
กฎหมาย  
กิจกรรม
ที6่ สู่
ความเป็น

1 เสนอแบบรายงานการขอซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ 
2 ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรมทางกฎหมาย  การเมือง  
เศรษฐกิจและความรู้ความถนัด
ของนักเรียนวิชาสังคมศึกษา ใน
รายวิชากฎหมาย การเมือง และ  
เศรษฐกิจ 

 6,576   6,576   6,576 
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เลิศ
กฎหมาย   

3  ดำเนินการตามขั้นตอน การ
จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ตามระเบียบ  
4 เตรียมความพร้อมในรายวิชา
ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
-  คัดกรองนักเรียนที่มี
ความสามารถแต่ละด้าน 
-  เสริมสร้างความรู้สู่ความเป็น
เลิศเชิญวิทยากรพิเศษ 
-  นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในทางกฎหมาย 
-  นำนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันและติดตามข่าวสารการ
แข่งขันแต่ละรายการ 

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึก
ษา 

อ่ืน
ๆ 

กิจกรรม
ที6่ สู่
ความเป็น
เลิศ
กฎหมาย  
การเมือง  
เศรษฐกิจ
และ
ศาสนา 

5 ประเมินความพอใจในการใช้
ของผู้เรียน 
6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
7 จัดทำเอกสารรายงานการ
ดำเนินงาน ให้ฝ่ายบริหาร 
8 นำผลการประเมินการเรียนส่ง
ให้กลุ่มสาระสังคมศึกษาไปวาง
แผนการพัฒนาปีการศึกษา
ต่อไป 

        

รวมทั้งสิ้น 6,576 

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึก
ษา 

อ่ืน
ๆ 

กิจกรรม
ที7่จัด
ซ่อมบำรุง
เครื่องใช่
สำนักงาน 

1 เสนอแบบรายงานการขอส่ง
ซ่อมวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช่
สำนักงาน 
2 ดำเนินการตามข้ันตอน การ
จัดส่งซ่อมจัดหาอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ   
-ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 
-ซ่อมกระดานอัจฉริยะ 
-ซ่อมปริ้นเตอร์ 
-ซ่อมตู,้โต๊ะ,เก้าอ้ีสำนักงาน 
3ประเมินความพอใจในการใช้
หลังซ่อมบำรุง 
 

 3,000  3,000    3,000 

รวมทั้งสิ้น 3000 
หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต ( Outputs ) 
1.ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้ใช้สื่อที่มี
คุณภาพ 
2ร้อยละ 90 ห้องเรียนและสิ่งอำนวย
ความสะดวกในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในการจัดการเรียนการสอน 

1.การสอบถามความพึงพอใจ 
ในการใช้สื่อของนักเรียน 
2.การสอบถามความพึงพอใจ 
ในการใช้สื่อของครู 
3.ตรวจสอบระดับผลการ 
เรียนจากแบบบันทึกผลการ 

1.แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การใช้สื่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
2.แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การใช้สื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
3.แบบบันทึกผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
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ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.ร้อยละ 90 ของนักเรียนวิชาสังคม
ศึกษา มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 
2.ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เรียน 
วิชาสังคมศึกษามีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3.ร้อยละ 90 ของครูมีความพอใจ ในการ
ใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4.ตรวจสอบบันทึกการใช้ห้อง 
ศูนย์สังคม 
5.ประเมินสมรรถนะสำคัญ 
โดยนักเรียนและครูผู้สอน 
6.สอบถามนักเรียนในการใช้ 
บริการห้องเรียนอาเซียน และ 

ห้องศูนย์สังคมศึกษา 

4.แบบบันทึกการใช้ห้องศูนย์สังคม 
5.แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ  
โดยนักเรียนและครูผู้สอน 
6.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์โดยนักเรียนและครูผู้สอน 
7.แบบสอบถามการใช้ห้องเรียน
ห้องศูนย์สังคมศึกษา 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1  มีสื่อ-นวัตกรรม  เอกสารทางวิชาการเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ 
2 มีห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
3  นักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อน  ปานกลาง  ดี  ได้รับการพัฒนาตลอดปีการศึกษา 
4  นักเรียนทุกช่วงชั้นมีการฝึกสมาธิเบื้องต้นก่อนเรียนทุกครั้ง 
5  นักเรียนระดับ ม.ต้นและ ม.ปลายได้รับโอกาสเข้าแข่งขันตอบปัญหา ตามรายการต่างๆที่หน่วยงานภาพ
นอกจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์นอกห้องเรียน 
6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ส่งผลให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 

(นายเชษฐา  เพชรคง) 
ผู้เสนอโครงงาน 

 
 

 
 

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
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(นายพิเชฏ  บุญญา) 
รองผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์    สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



197 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม (รหัส 604.5) 

ฝ่าย  วิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   38,012บาท     ปีการศึกษา  2565 

________________________________________________________________________________ 
กิจกรรมที่ 1จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อมัลติมีเดียและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 A4 70แกรม(500แผ่น)Quality Idea Max 22แพ็ค 105 2310 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

2 กระดาษPHOTO 18og 5 แพ็ค 216 1080 
3 กระดาษการ์ดสี A4 12g คละสี  5 แพ็ค 120 600 

4 กระดาษปก A4 (อย่างดี) (180แผ่น) 2 แพ็ค 105 210 

5 ลวดเสียบNo.00 ตาม้า 15 กล่อง 14 210 
6 ลวดเย็บ เบอร์ 10 MAX 20 กล่อง 14 280 

7 เครื่องเจาะตาไก่ TOTO 1อัน 331 331 

8 น้ำยาลบคำผิด ตราช้าง 10แท่ง 22 220 
9 ยางลบดินสอ 10 ก่อน 6 60 

10 ไม้บรรทัดหนา 10อัน 6 60 

11 ไม้บรรทัดเหล็ก 1 เมตร อย่างหนา 1 อัน 204 204 
12 กาวร้อน 5 ขวด 30 150 

13 กาวสติกUHU 8 กรัม 10แท่ง 39 390 
14 ปากกาเน้นข้อความ เฟเบอร์ 10 ด้าม 37 370 

15 สมุดเบอร์ 2 ปกเคลือบพลาสติก 1 เล่ม 44 44 

16 ปากกา ไวท์บอร์ ไพล๊อต 12 ด้าม 24 288 
17 คลิปดำ ช้าง 108 5 กล่อง 61 305 

18 คลิปสี ใหญ่ 1กระปุก 82 82 
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กิจกรรมที่ 1 จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อมัลติมีเดียและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

19 เทปกาวหนา 2หน้า 3 M 5 เมตร 1 ม้วน 219 219 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

20 เทปกาว 2 หน้า อย่างบาง 1 นิ้วครึ่ง 5 ม้วน 55 275 

21 เทปกาว OPP ติดกล่อง 2 นิ้ว(100หลา) 2ม้วน 39 78 

22 แลคซีน 1 นิ้ว (อย่างดี) 2ม้วน 25 50 
23 แลคซีน 1.5 นิ้ว (อย่างดี) 2ม้วน 31 62 

24 แลคซีน 2 นิ้ว (อย่างดี) 3ม้วน 39 117 

25 สีไม้ยาว 72 สี มาสตร์อาร์ต 1กล่อง 435 435 
26 สีโปสเตอร์ มาสเตอร์อาร์ต 12สี 1กล่อง 193 193 

27 สีโปสเตอร์ มาสเตอร์อาร์ต 400mI. 2ขวด 208 416 
28 สีอะคริลิค เรนาซองซ์ 240 mI. สีทอง 1ขวด 292 292 

29 สีอะคริลิค เรนาซองซ์ 240 mI สีธรรมดา 5ขอบ 154 770 

30 สีอะคริลิค เรนาซองซ์ 240 mI สีสพท้อน
แสง 

3ขวด 292 876 

31 สีสเปรย์ 400cc. สีเงิน สีทอง 2กระป๋อง 66 132 
32 ขาตั้งเสาธง ดอกรัก(ตั้งในอาคาร) 3ชุด 385 1155 

33 กล่องกระดาษใส่เอกสาร 3 ช่อง (ลาย) 5 กล่อง 215 1075 

34 ตะกร้าเอกสาร 3 ชั้น ลวดเคลือบ (ดี) 5 ชุด 193 965 
35 เข็มหมุด กล่องพลาสติก 10กล่อง 38 380 

36 โฟมขนาดหนา 1.5 นิ้ว 4แผ่น 89 356 

    37 โฟมขนาดหนา 3นิ้ว 2แผ่น 198 396 
รวมเงิน 15,436  

 
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา   

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ตู้ไม้กระจกติดผนังสองบานเปิด   - เงินอุดหนุน 
รายหัว 2 กล่องพลาสติกใส่สื่อการสอน   - 

รวมเงิน - 
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กิจกรรมที่ 3 ศาสนพิธี การทำบุญตักบาตรการทำศาสนกิจและเข้าร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุธศาสนา 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ตู้เหล็กบานเลื่อน/ตู้ไม้  -   
 
 

เรียนฟรี 15ปี 

2 พานขันน้ำมนต์ทองเหลือง  -  

3 เชียงเทียนทองเหลือง  -  

4 กระถังธูปทองเหลือง  -  
5 ที่กรวดน้ำ  -  

6 กล่องหีบเหล็ก80x160x80 1กล่อง 4500 4500 

7 ชุดกระถังธูปเทียนไฟฟ้า 1ชุด 1000 1000 
8 ถุงผ้าคุมตาลปัตร 10ชุด 150 1500 

รวมเงิน 7,000 
 
กิจกรรมที่ 4 คลินิกสังคมศึกษา 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 หนังสือแบบฝึกภูมิศาสตร์,
ประวัติศาสตร์ไทย,กฎหมายและ
เศรษฐ์ศาสตร์ แผ่นที่ภูมิศาสตร์ 

4ชุด 750 3,000 เรียนฟรี 15ปี 

รวมเงิน 3,000 

 
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมความรู้ธรรมศึกษาและ เสริมสมาธิก่อปัญญา 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ค่าจัดส่งเอกสาร 1ชุด 500 500 เงินอุดหนุน 
รายหัว 2 ค่าปัจจัยพระพิษุ พระวิทยากร 10รูป 200 2,000 

3 ค่าน้ำปานะ 10ชุด 50 500 

รวมเงิน 3,000 
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กิจกรรมที่ 6 สู่ความเป็นเลิศกฎหมาย  การเมือง  เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศาสนา 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร  8ชั่วโมง 200x2 3,200 เรียนฟรี 15ปี 
2 ค่าอาหารว่างนักเรียน/วิทยากร/

และครู 
200ชุด 15 3,000 

3 กระดาษลายA4 กลิ่นหอม
(50แผ่น) 

4แพ็ค 94 376 

รวมเงิน 6,576 
 
กิจกรรมที่ 7จัดซ่อมบำรุงเครื่องใช่สำนักงาน 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 1ชุด 800 800 เงินอุดหนุน 
รายหัว 2 ซ่อมกระดานอัจฉริยะ 1ชุด 1,000 1,000 

3 ซ่อมปริ้นเตอร์ 1ชุด 700 700 
4 ซ่อมตู,้โต๊ะ,เก้าอ้ีสำนักงาน 1ชุด 500 500 

รวมเงิน 3,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมท่ี 7 38,012  
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โครงการ/งาน  ปีการศึกษา 2565 

 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย 
 

ชื่อโครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (รหัส604.6) 
ฝ่าย    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ/งาน     โครงการประจำ     
 สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายจุดเน้นที่ 2 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที่  1  
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน  ข้อที่ 1, 2, 3, 4  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1    มาตรฐานที่ 3    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายบุญฤทธิ์   อยู่คร 

 
1. หลักการและเหตุผล      

พ้ืนฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมีความสุข คือการมีสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตที่ดี 
การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการ
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  ซึ่งจะส่งผลต่อการทำกิจกรรมต่างๆ ทางด้านการ
เรียน และการทำงาน  จะเห็นได้ว่าคนเรามีความเก่งอย่างเดียวไม่ได้   จึงจำเป็นต้องรู้และมีการรักษาสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตให้ดีด้วย  

ดังนั้นการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หากต้องการให้ ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พร้อมกับได้มีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต การจัดกิจกรรมการเรียนการจะต้องน่าสนใจและที่สำคัญจะต้องมีอุปกรณ์การเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ เหมาะสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะต่างๆ อย่างหลากหลายให้เกิดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นหลักสำคัญ 
2. วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้มี 
ประสิทธิภาพ และพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนตามเกณฑ์ของโรงเรียน 
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2.  เพ่ือให้นักเรียนได้มีสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอเหมาะสมกับ
จำนวนของนักเรียนอุปกรณ์มีความมั่นคงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีสะอาดและปลอดภัย 
3.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้สูงขึ้น 
4.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยของผู้เรียน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ และมี 
สมรรถภาพทางกายดีขึ้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
5.  เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและด้านกีฬาให้เกิดความก้าวหน้า 
6.  เพ่ือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับชาติ 

3. เป้าหมาย 
     เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1.  นักเรียนร้อยละ 80 ของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
2.  นักเรียนทุกคน ได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์การเรียนรู้อย่างเพียงพออยู่ในสภาพใช้
การได้ดีสะอาดและปลอดภัย  
3.  นักเรียนร้อยละ 80 จากปีงบประมาณ2564  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชาของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น  
4. นักเรียนร้อยละ  90  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์  สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 
5. นักเรียนทุกคน ของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  เกิดการพัฒนาในด้านวิชาการและพัฒนาการ
ทางด้านทักษะกีฬา    
6. นักเรียน  250  คน ไปเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา ในระดับจังหวัด 
ระดับเขต  และระดับชาติ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ส่งผลให้การเรียนมี
ประสิทธิภาพ 
2.  มีสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์การเรียนรู้ที่อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสะอาดและปลอดภัย
ส่งผลให้การเรียน การสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ  
3.  นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ิมข้ึน
และเป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
4. นักเรียนที่มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์  สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
5. นักเรียนทุกคน ของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  เกิดการพัฒนาในด้านวิชาการและพัฒนาการทางด้าน
ทักษะกีฬา    
6. นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาและกรีฑาในระดับจังหวัด  ระดับเขต  และระดับชาติ  ประสบผลสำเร็จ 

4. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
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5. กิจกรรม/ ระยะเวลาดำเนินการ 

 
ไตรมาสที ่ 1 1  เม.ย. 65   -   30  มิ.ย. 65 
ไตรมาสที ่ 2 1  ก.ค. 65    -   30  ก.ย. 65 
ไตรมาสที่  3 1  ต.ค. 65    -   31  ธ.ค. 65 
ไตรมาสที่  4 1  ม.ค. 66    -   31  มี.ค. 66  
 
6. งบประมาณ 

   เงินงบประมาณ  228,916   บาท 
           เงินอุดหนุนรายหัว                                        ……………69,951 ……………  บาท 

                         เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี              ……………158,965……………  บาท 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่  1 ไตรมาสที ่ 1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

2 กิจกรรม ที่ 2 ไตรมาสที ่ 1-4 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

3 กิจกรรมที่ 3 ไตรมาสที ่ 2 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

4 กิจกรรมที่ 4 ไตรมาสที ่ 1 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
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 7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม 
กิจกรรมและคำชี้แจงการ

ใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย 
วัสดุ 

 อุดหนุน เรียนฟรี รายได้
สถานศึกษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่  1 

1.  ประชุม 
2.  สำรวจข้อมูล 
3.  จัดซื้ออุปกรณ์การ
เรียนการสอน 
4.  จัดซื้ออุปกรณ์การกีฬา 
5.  รับมอบอุปกรณ์
นำไปใช้ในการเรียนการ
สอนและกีฬา   

   
69,95
1 

69,95
1 

   69,951 

กิจกรรม
ที่  2 

1.  วางแผนการจัดกิจกรรม 
2.  คัดเลือกนักกีฬา 
3.  แจ้งรายชื่อ 
4.  แต่งตั้งผู้ควบคุมนักกีฬา 
5.  เตรียมเบี้ยเลี้ยง 
นักกีฬาและพาหนะ 
6.  นำนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันตามกำหนดใน
ระดับท่ีสูงขึ้นจนถึง
ระดับประเทศ 
7.  ประเมินผล 

 100,000   100,00
0 

  100,00
0 

กิจกรรม
ที่  3 

1.  ประชุม/คำสั่ง/
ประชาสัมพันธ์ 
2.  จัดแบ่งกลุ่มสี/แจ้งราย 
ชื่อให้ประธานสีทั้ง 4 สี 
3.  ทำสูจิบัตรการแข่งขัน 
4.  ดำเนินการแข่งขันตาม
คำสั่งโรงเรียน 
5. ประเมินผลการ 

    52,745   52,745 
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จัดกิจกรรม 

กิจกรรม
ที่  4 

1.  ประชุม/คำสั่ง/
ประชาสัมพันธ์ 
2. ดำเนินการการแข่งขัน
ตามโปรแกรม 

    6,220   6,220 

รวมทั้งสิ้น 69,53
3 

158,96
5 

  228,91
6 

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช่ 

ผลผลิต                                                 
ผลิต (Outputs)  
1.  นักเรียนร้อยละ 80 ของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
2.  นักเรียนทุกคน ได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์การ
เรียนรู้อย่างเพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดีสะอาดและปลอดภัย  
3.  นักเรียนร้อยละ 80 จากปีงบประมาณ2564  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาสูงขึ้น  
4. นักเรียนร้อยละ  90  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์  
สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 
5. นักเรียนทุกคน ของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  เกิดการพัฒนา
ในด้านวิชาการและพัฒนาการทางด้านทักษะกีฬา    
6. นักเรียน  250  คน ไปเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาและกรีฑา ในระดับจังหวัด ระดับเขต  และระดับชาติ 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1.  นักเรียนของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์มีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ส่งผลให้การเรียนมีประสิทธิภาพ 
2.  มีสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์การเรียนรู้ที่อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดีสะอาดและปลอดภัยส่งผลให้การเรียน การสอนสู่
นักเรียนมีประสิทธิภาพ  

 
 

ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ 
 

 

 
 
แบบสำรวจการได้รับ
รางวัลจากการแข่งขัน
พร้อมแบบรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบสำรวจรายการ 
- แบบประเมินผล 
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3.  นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชาของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ิมข้ึนและเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 
4. นักเรียนที่มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์  สามารถ
ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
5. นักเรียนทุกคน ของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  เกิดการพัฒนาในด้าน
วิชาการและพัฒนาการทางด้านทักษะกีฬา    
6. นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาและกรีฑาในระดับจังหวัด   
ระดับเขต  และระดับชาติ  ประสบผลสำเร็จ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูและนักเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เพียงพออุปกรณ์
มีความม่ันคงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีสะอาดและปลอดภัย สะดวกต่อการนำไปใช้ ส่งผลให้การเรียนการสอนลงสู่
นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของโรงเรียน มีสุขภาพอนามัยตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เกิดการ
พัฒนาการทางด้านวิชาการและด้านกีฬา จึงทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชาของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ิมมากข้ึน นักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขันกีฬาและกรีฑาในระดับต่างๆ ได้รับรางวัล 
ประสบผลสำเร็จ 
 

 
 
 
 

(นายบุญฤทธิ์   อยู่คร) 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 
 
 
 

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
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(นายพิเชฎ  บุญญา) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์   สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (รหัส 604.6) 

ฝ่าย  วิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน  228,916 บาท  ปีการศึกษา  2565 

________________________________________________________ 
กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาการเรียนการสอน 

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 กระดาษ A4  80 แกรม(500 แผ่น) Double A 8 รีม 120 960 

เงินอุดหนุนรายหัว  

2 กระดาษปก A4 อย่างดี (180 แผ่น) สีขาว 2 แพ็ค 105 210 
3 กระดาษร้อยปอนด์ 1 แพ็ค 362 362 

4 กระดาษบรุ๊ฟ (แผ่นใหญ่) 150แผ่น 5 750 

5 เครื่องเย็บกระดาษ NO.10 MAX 4 ตัว 87 348 
6 ลวดเย็บกระดาษ NO.10 MAX 20 

กล่อง 
14 280 

7 ลวดเสียบ NO.00 ตราม้า 10 
กล่อง 

14 140 

8 ที่ถอนลวด MESA SR400 1 กล่อง 87 87 
9 แลคซีนสี 1.5 นิ้ว คละสี  10 ม้วน 31 310 

10 แฟ้มหนีบ สัน 1 นิ้ว ตราช้าง (591F) 2 แฟ้ม 72 144 
11 แฟ้มเจาะ สัน 2 นิ้ว ตราช้าง (125F/A4) 2 แฟ้ม 95 190 

12 ตาข่ายฟุตซอล 1 ชุด 2,000 2,000 

13 ตาข่ายฟุตบอล ตราชฎา 1 ชุด 2,000 2,000 
14 ตาข่ายเซปักตะกร้อ  KLP 1 ผืน 470 470 

15 ตาข่ายก้ันสนาม ขนาด 5 มิลลิเมตร 
สูง 5 เมตร ยาว 25 เมตร 

1 ผืน 5,000 5,000 

16 นกหวีด มอนเท่น WHI  3 อัน 120 360 

17 ลูกวอลเลย์บอลMikasa MVA 330 8 ลูก 955 7,640 
18 ลูกเปตองโลหะ  LA 2 ชุด 1,200 2,400 

19 ลูกฟุตซอลหนังอัด MIKASA PU 8 ลูก 675 5,400 

20 ลูกฟุตซอลหนังเย็บ MOLTEN TPU 5 ลูก 680 3,400 
21 ลูกฟุตบอลหนังเย็บ แกรนด์สปอร์ต PU 8 ลูก 990 7,920 
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22 ลูกตะกร้อพลาสติกมาราธอน MT 908  10 ลูก 418 4,180 

 

หมายเหตุ ขอถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 
 

กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

หมายเหตุ ขอถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

23 ลูกบาสเก็ตบอล มอลเทน B982 5 ลูก 420 2,100 

เงินอุดหนุนรายหัว  

24 ทรายละเอียด(เทอม 2 ใช้กิจกรรมการเรียน ) 10 คิว 480 4,800 
25 แทมโบรีน 2 อัน 250 500 

26 เครื่องเล่น DVD พกพาพร้อมไมค์ 1 ชุด 5,000 5,000 
27 หุ่นสอน CPR  10 ตัว  1,300 13,000 

รวมเงินทั้งสิ้น 69,951 

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ค่าพาหนะ - - 40,000 

เรียนฟรี 
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาที่ไปร่วมการแข่งขันใน

จังหวัดและต่างจังหวัด 
- - 60,000 

รวมเงินทั้งสิ้น 100,000 
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กิจกรรมที่ 3   การแข่งขันกีฬาภายใน(กีฬาส)ี 

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ปูนขาว 100 ถุง 10 1,000 

เรียนฟรี 

2 สีน้ำถังใหญ่ธรรมดา สีขาว 1 ถัง 1,500 1,500 
3 ลูกกลิ้งทาสี 3 นิ้ว 4 อัน 30 120 

4 แปรงทาสี 11 อัน 15 165 
5 ป้ายไวนิลแข่งขันกีฬา (ถ่ัวเฉลี่ย) 4 ผืน 1,000 4,000 

6 กระดาษปก A4 อย่างดี (180 แผ่น)  4 แพ็ค 105 420 

7 กระดาษ A4  80 แกรม(500 แผ่น) Double A 8 รีม 120 960 
8 ทรายละเอียด 10 คิว 480 4,800 

9 ค่าน้ำดื่มกรรมการทุกวัน - - 2,000 

10 กาแฟ,อาหารว่าง(วันเปิด-ปิด) - - 4,000 
11 ค่าอาหารและค่าน้ำดื่มดุริยางค์(วันเปิด ) - - 4,500 

12 ขนมปัง 8 ปี๊บ 350 2,800 
13 ค่ากรรมการผู้ตัดสินภายนอก 6 คน 1000 6,000 

14 ค่าบำรุงสี 4  สี 5,000 20,000 

15 ทรายถมสนามกระโดดไกล 1 คิว 480 480 

รวมเงินทั้งสิ้น 52,745 
หมายเหตุ ขอถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 
 
กิจกรรมที่ 4  การแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างห้องเรียนของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ป้ายไวนิล 1 แผ่น 500 500 

เรียนฟรี 
2 กระดาษการ์ดสี A4 120g   

สีฟ้า/สีเขียวอ่อน/สีขาว  
6 แพ็ค  120  720   

5 ถ้วยรางวัล(3 ถ้วยต่อ 1ชุด)  5 ชุด 1,000  5,000   
รวมเงินทั้งสิ้น  6,220   

รวมกิจกรรมที่ 1, 2, 3 และ กิจกรรมที่ 4 228,916  
หมายเหตุ ขอถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ   งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มศิลปะ (รหัส 604.8) 
ฝ่าย    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายที่ 4 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที่ 1  และเป้าหมายที่ 4 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และข้อที่ 4 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ และมาตรฐานที่ 3 

    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกฤษณ์พร  อุตมะ , นายธรรมรัตน์  เขาเหิน  

 
1.หลักการและเหตุผล 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า  ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตดังนั้น การจัด 
กิจกรรมศิลปะจะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรงทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติ ปัญญา อารมณ์ 
และสังคม  ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นตนเองและแสดงออกใน
เชิงสร้างสรรค์พัฒนากระบวนการรับรู้ทางศิลปะ การเห็น การรวม การสังเกตรายละเอียดสามารถค้นพบ 
ศักยภาพของตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้  ด้วยการมีความรับผิดชอบ มี
ระเบียบวินัย สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
  ดังนั้น จึงจัดทำโครงการงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มศิลปะ ของกลุ่มสาระศิลปะขึ้น เพ่ือให้มีวัสดุ/
อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนและดำเนินการ/ปฏิบัติงานภายในกลุ่มสาระ ให้เป็นไปตามระบบที่ถูกต้อง 
ในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะทางด้านศิลปะของนักเรียน 
3. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะสำคัญของนักเรียนทั้ง 5 ด้าน 
4. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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3. เป้าหมาย  
เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีระบบบิหารจัดการที่เป็นระบบและถูกต้องและตรวจสอบได้ 100% 
2. มีแผนการปฏิบัติงานที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนประจำปี 2565 ครบถ้วน 100% 
3. นักเรียนจำนวนร้อยละ 80 เกิดการเรียนและสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศิลปะ 
4. บุคลากรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับข้อมูลจาก งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มศิลปะ  
100%  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบสามารถเรียนรู้กับผู้อ่ืนได้ดีมีความสุข สามารถ
แก้ปัญหาได้ มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. โรงเรียนจึงได้พัฒนาปรับเปลี่ยนบทบาทกระบวนการเรียนการสอนให้ไปในแนวทางส่งเสริม
กระบวนการคิด การแก้ปัญหา 
4. นักเรียนของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ได้รับความรู้จากการจัดการเรียนการสอนจากกลุ่มสาระ
ศิลปะ ส่งผลให้การเรียน การสอนสู่นักเรียน มีประสิทธิภาพ 

4.  สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 4 นางสาวกฤษณ์พร  อุตมะ 

2 กิจกรรมที่ 2 ไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 4 นายธรรมรัตน์  เขาเหิน 
 
ไตรมาสที่  1           1  เม.ย.  65  -   30   มิ.ย.  65 
ไตรมาสที่  2        1  ก.ค.  65 -   30  ก.ย.  65 
ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  65 -   31  ธ.ค.  65 
ไตรมาสที่ 4       1   ม.ค.  66 -   31  มี.ค. 66 
 
6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ  46,350 บาท 

เงินอุดหนุนรายหัว 46,350 บาท 
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7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและคำ
ชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียน
การสอนวิชา
ศิลปะ ม.1-6 

  46,350 46,350    46,350 

กิจกรรมที่ 2 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 
ซ่อมเครื่องปริ้น
เตอร์ 

  3,000 3,000    3,000 

รวมทั้งสิ้น 49,350 

 
หมายเหตุ:ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

8.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต ( Outputs ) 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีระบบบิหารจัดการที่เป็นระบบ
และถูกต้องและตรวจสอบได้ 100% 
2. มีแผนการปฏิบัติงานที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนประจำปี 
2565 ครบถ้วน 100% 
3. นักเรียนจำนวนร้อยละ 80 เกิดการเรียนและสามารถพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ศิลปะ 
4. บุคลากรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับข้อมูลจาก งาน
พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มศิลปะ 100%  

 
ตรวจสอบ 

 

 
แบบสำรวจรายการ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบสามารถ
เรียนรู้กับผู้อื่นได้ดีมีความสุข สามารถแก้ปัญหาได้ มีการฝึกฝน
อย่างต่อเนื่องจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. โรงเรียนจึงได้พัฒนาปรับเปลี่ยนบทบาทกระบวนการเรียนการ
สอนให้ไปในแนวทางส่งเสริมกระบวนการคิด การแก้ปัญหา 

 
ตรวจสอบ 

 

 
แบบสำรวจรายการ 
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4. นักเรียนของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ได้รับความรู้จากการ
จัดการเรียนการสอนจากกลุ่มสาระศิลปะ ส่งผลให้การเรียน การ
สอนสู่นักเรียน มีประสิทธิภาพ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีแผนการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน พัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะทางด้านศิลปะของนักเรียน พัฒนาสมรรถนะ
สำคัญของนักเรียนทั้ง 5 ด้านและเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ที่ได้รับความรู้จากการ
เรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้มีประสิทธิภาและส่งผลให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนให้เกิด
ประสิทธิพล มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 

 
 

……………………………………………. 
(นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ) 

ผู้เสนอโครงงาน 
 
 
 
 

……………………………………………. 
(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 
 

……………………………………………. 
(นางสาวอัมพวัน  ด่วนเดิน) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
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……………………………………………. 
(นายพัฒนพงษ์ สีกา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ (รหัส 604.8) 

ฝ่าย  งานวิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน 49,350 บาท     ปีการศึกษา 2565 

กิจกรรมที่ 1 
ที ่ รายการ จำนวน

หน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน แหล่ง

งบประมาณ 

1 A4 80  แกรม (500 แผ่น) Double A 6 แพ็ค  120 720  
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
 
 
 
  

2 กระดาษร้อยปอนด์  5 แพ็ค 362 1,810 

3 ลวดเย็บ เบอร์ 10 MAX 20 กล่อง 14 280 

4 ปากกาลูกลื่น แบบกด 60 ด้าม 7 420 

5 ดินสอดำ สเต็ดเลอร์ 120 ด้าม 7 840 
6 ดินสอเขียนแบบ สเต็ดเลอร์ EE 48 ด้าม 26 1,248 

7 ยางลบดินสอ 60 ก้อน 6 360 
8 ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว อย่างหนา 24 อัน 22 528 

9 ไม้ทีขอบขาว 90 ซม. 2 อัน 86 172 

10 ไม้ทีขอบขาว 60 ซม. 2 อัน 62 120 
11 คลิปดำ ช้าง 110 10 กล่อง 25 250 

12 กาว TOA 8 ออนซ์ 24 ขวด 31 744 

13 กาวยางหลอด 48 หลอด 21 1,008 
ที ่ รายการ จำนวน

หน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน แหล่ง

งบประมาณ 
14 เปทกาว 2 หน้า 3 M 1 เมตร 20 ม้วน 53 1,060  

15 กระดาษกาวย่น 3 นิ้ว (24 หลา) 40 ม้วน 71 2,840 เงินอุดหนุน 
รายหัว 

 
16 สก็อตเทปใส 1 นิ้ม หลุยส์ ม้วนใหญ่ 40 ม้วน 39 1,560 
17 แลคซีน 2 นิ้ว (อย่างดี) 40 ม้วน 39 1,560 

18 สีไม้ยาว 12 สี สองหัว คลอรีน 100 กล่อง 40 4,000 

19 สีเทียน 12 สี มาสเตอร์อาร์ต เล็ก 50 กล่อง 20 1,000 
20 สีชอล์ค 12 สี เพนเทล 50 กล่อง 50 2,500 

21 สีโปสเตอร์ มาสเตอร์อาร์ต 12 สี 50 กล่อง 193 9,650 

22 สีอะคริลิค เรนาซองซ์ 20 ml. 20 ขวด 28 560 
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23 สีน้ำ 12 สี ตราม้า 100 กล่อง 39 3,900 

24 คัตเตอร์เล็ก เหล็ก ตร้าม้า (แถมใบ) 20 อัน 39 780 

25 ใบคัตเตอร์เล็ก A-100 (แพ็ค 6 ใบ) 20 อัน 22 440 

26 พู่กันมาสเตอร์อาร์ต เบอร์ 2 50 ด้าม 12 600 
27 พู่กันมาสเตอร์อาร์ต เบอร์ 6 50 ด้าม 16 800 

28 พู่กันมาสเตอร์อาร์ต เบอร์ 10 50 ด้าม 30 1,500 

29 พู่กันมาสเตอร์อาร์ต เบอร์ 24 10 ด้าม 100 1,000 
30 จานสี 100 อัน 12 1,200 

ที ่ รายการ จำนวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน แหล่ง
งบประมาณ 

31 สมุดวาดรูป มาสเตอร์อาร์ต เล่มใหญ่ 200 เล่ม 39 7,800  

32 หมึกพิมพ์สีดำ (ใช้ทำภาพพิมพ์) 12 กระป๋อง 240 2,880 เงินอุดหนุน 
รายหัว 

 
 33 ขาตั้งวาดรูป 5 ตัว 890 1,780 

รวมเงินทั้งสิ้น 46,350 
 
กิจกรรมที่ 2  จัดซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์ดนตรี 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 1,500 1,500 เงินอุดหนุน 
 2 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 1 1,500 1,500 

รวมเงิน 3,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมท่ี 2 49,350 
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    โครงการ ปีการศึกษา 2565 
            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 

 
ชื่อโครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)  (604.9) 
ฝ่าย    งานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายที่  2  
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที่ 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 3 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ , นายธรรมปพน  บัวเขียว 
___________________________________________________________________________ 
   1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย มี
เป้าหมายจัดการศีกษาให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และเป็นคนที่มีจิตสาธารณะ  จึงจัดให้มีการเรียน
การสอนวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาดนตรีขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ
ดนตรีนั้น เป็นกลุ่มประสบการณ์หนึ่งที่สร้างทักษะ สติปัญญา การเคลื่อนไหว ผู้เรียนต้องใช้สมรรถภาพทาง
ความรู้และมีทักษะอันทำให้ผู้เรียนหรือผู้ฝึกมีสมาธิ มีไหวพริบ รู้จังหวะ เป็นเครื่องผ่อนคลายทางอารมณ์ และ
สร้างภาวะเป็นผู้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา อีกท้ังยังเป็นการเปิดโอกาศให้
นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามความสนใจอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนมุ่งหวังให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่
ตนเองสนใจ ได้แสดงผลงานทางดนตรี เพ่ือตอบสนองความสามารถพิเศษของนักเรียนตามศักยภาพที่แตกต่าง
กัน พัฒนาทักษะด้านดนตรี มีการฝึกซ้อมดนตรี และบรรเลงอย่างสม่ำเสมอ เล่นดนตรีด้วยความเพลิดเพลิน มี
ความกล้าแสดงออกในทางท่ีถูกต้อง ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ สามารถต่อยอดนำไปเป็นอาชีพได้ในอนาคต 
เป็นการฝึกนักเรียนให้เป็นผู้เสียสละ มีจิตสาธารณะ การทำงานในระบบกลุ่ม การให้การช่วยเหลือผู้อื่นอาทิเช่น 
นำวงดนตรีไปช่วยเหลือบริการวิชาการด้านดนตรีแก่สังคม หรือส่วนราชการต่างๆ ที่ร้องขอตามโอกาสต่างๆ 
ต่อไป 
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           ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาดนตรี อย่างต่อเนื่อง และผลลัพธ์จากการเรียนรู้ 
ประกอบไปด้วยวงดนตรี 3 ประเภทได้แก่ วง Marching band. วงดนตรีสตริง และวงดนตรีลูกทุ่ง ในด้านการ
เรียนการสอนดนตรีสากลในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมานั้น ได้พบจุดที่ควรพัฒนาดังนี้ เครื่องดนตรีสากลชำรุด
เสื่อมสภาพจากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน และเครื่องดนตรีสากลมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน   
           ดังนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนรายวิชาดนตรี เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จากรุ่นสู่รุ่น จึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี โดยจัดซ่อมแซม/บำรุงครุภัณฑ์ดนตรีสากล 
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางดนตรีสากลที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้เพียงพอกับการใช้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน       
2. วัตถุประสงค์  

  1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติดนตรีได้ จากการเรียนรายวิชาดนตรีและชุมนุมดนตรีสากล                                                                    
 2.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

 3.  เพ่ือให้มีสื่อการเรียนรู้ ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีสากลและชุมนุม 
                   ดนตรีสากล 
 3. เป้าหมาย  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 1. ครูจัดสื่อการเรียนรู้ด้านดนตรีให้กับนักเรียน 

2. นักเรียนได้ใช้สื่อทางดนตรี ในการเรียนรู้แบบการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1. กลุ่มสาระศิลปะ สาระดนตรีมีการจัดการเรียนการสอนที่คุณภาพตามตัวชี้วัด ทำให้การเรียนการ  
                 สอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนจำนวนร้อยละ 100 ได้เรียนดนตรีสากลและพัฒนาทักษะจนสารถปฏิบัติเครื่องดนตรี  
     สากลได้อย่างมีคุณภาพ  ทำให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ 

4.  สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

 
5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่  1            นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ 

นายธรรมปพน  บัวเขียว 
2 กิจกรรมที่ 2 ไตรมาสที่  1 

ไตรมาสที่  3 
นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ 
นายธรรมปพน  บัวเขียว 
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ไตรมาสที่  1            1  เม.ย.  65   -     30   มิ.ย.  65 
ไตรมาสที่  2         1  ก.ค.  65     -    30  ก.ย.  65  
 ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  65    -     31  ธ.ค.  65  
 ไตรมาสที่ 4         1   ม.ค.  66    -    31  มี.ค. 66  
 
6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ 55,420 บาท 

1.  เงินอุดหนุนรายหัว 55,420 บาท 
2. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15  ปี....................บาท 
3. เงินรายได้สถานศึกษา............................บาท 
4. อ่ืนๆ........................................................บาท 

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและคำ
ชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
ดนตรี 
1.เสนอแบบรายงาน
การขอซื้อ 
2. ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการจัดซื้อ 
จัดหาอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ตาม
ระเบียบ 
3. นำไปใช้ในการ
การพัฒนาการเรียน
การสอ 
 - จัดทำสื่อการ
เรียนการสอน 
 - การจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียน 

  44,920 44,920    44,920 
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4.  ติดตามการ
ดำเนินงานตาม
โครงการตามไตร
มาส 
5. รวบรวมแบบ
สรุปรายงานตาม
โครงการเมื่อสิ้นสุด
โครงการ 
6. สรุป/รายงานผล
การดำเนินโครงการ
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

กิจกรรม
ที่ 2 

จัดซ่อมวัสดุ/
ครุภัณฑ์ดนตรี 
1. เสนอแบบ
รายงานการจัดซื้อ/
จัดจ้าง 
2. ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการจัดซื้อ/
จัดจ้าง 
จัดซ่อมตามระเบียบ 
3. นำไปใช้ในการ
การพัฒนาการเรียน
การสอน 
 - สำรวจอุปกรณ์ที่
ชำรุดเสียหาย 
 - ซ่อมแซมให้มี
ความพร้อม จัดทำ
เป็นสื่อการเรียนรู้ 
 - ใช้ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน 

 10,500      10,500 
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4.  ติดตามการ
ดำเนินงานตาม
โครงการตามไตร
มาส 
5. รวบรวมแบบ
สรุปรายงานตาม
โครงการเมื่อสิ้นสุด
โครงการ 
6. สรุป/รายงานผล
การดำเนินโครงการ
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

รวมทั้งสิ้น     55,420 

 
หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต ( Outputs ) 
           1.  มีสื่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาดนตรีและชุมนุมดนตรี 
           2.  พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้            

 
ตรวจสอบ 

 

 
แบบสำรวจรายการ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  มีสื่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาดนตรีและชุมนุมดนตรี   
     ปีการศึกษา 2564 ที่เพียงพอต่อความต้องการของ 
     นักเรียน 

 3.  นักเรียนใช้สื่อทางดนตรีในการเรียน แบบการปฏิบัติ  
                   จริง (Active Learning) 

 

 
ตรวจสอบ 

 

 
แบบสำรวจรายการ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนสามารถปฏิบัติดนตรีได้ จากการเรียนรายวิชาดนตรีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และ
กิจกรรมชุมนุมดนตรีสากล อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีครุภัณฑ์ดนตรีสากลใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างเพียงพอ         
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………………………………… 
(นางสาวกฤษพรณ์ อุตมะ) 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

………………………………… 
(นางวรวรรณ  พิมพ์ แสง) 

หัวหน้าฝ่าย วิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

………………………………… 
(นายพัฒนพงษ์  สีกา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



224 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)  (604.9) 

ฝ่าย วิชาการ 
งบประมาณท่ีได้รับ   จำนวน   55,420 บาท     ปีการศึกษา  2565 

________________________________________________________________________________ 
กิจกรรมที่ 1 

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ตู้ลำโพง ยี่ห้อ NPE K-450 1 4,500 4,500 

อ่ืนๆ  
2 เครื่องแอมป์ขยายเสียง 3500 W ยี่ห้อ SKG 1 4,000 4,000 
3 ไมค์ลอย wireless microphone ยี่ห้อ 

SHERMAN รุ่น MIC-331+ 
1 5,000 5,000 

4 Alto saxophones ยี่ห้อ saxtion 1 10,000 10,000 

อุดหนุน 
รายหัว 

5 กลองสแนร์ ยี้ห้อ Regent Marching Snare 1 6,500 6,500 

6 Pedal Foot Switch ยี้ห้อ Yamaha รุ่น 
FC5 

1 700 700 

7 ลิ้นเทนเนอร์แซคโซโฟน 1 2,400 2,400 

8 ลิ้นอัลโต้แซคโซโฟน 1 2,400 2,400 
9 สายกีต้าร์ไฟฟ้า 4 250 1,000 

10 สายเบส 1 850 850 

11 ไม้กลองใหญ่ 5 คู ่ 250 1,250 
12 ไม้กลอง Stick CMC 5 คู่ 160 800 

13 ถ่านชาร์จ eneloop AA 4 ก้อน  2 900 1,800 

14 ที่ชาร์จ PANASONIC Eneloop (ถ่าน AA) 2 600 1,200 
15 A4 80  แกรม (500 แผ่น) Double A 6 แพ็ค  120 720 

16 ปลั๊ก 3 ตา มีฟิลเตอร์ 3 600 1,800 

รวมเงินทั้งสิ้น 
 

44,920 
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กิจกรรมที่ 2  จัดซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์ดนตรี 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ซ่อมเครื่องดนตรี 15 700 10,500 เงินอุดหนุน 
 รวมเงิน 10,500 

รวมกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมท่ี 2 55,420  
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ                  งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (รหัส 604.10) 
ฝ่าย          วิชาการ 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายที่ 2 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที่ 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และข้อที่ 4 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 2 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจินตนา  อ่ิมพิทักษ์ 
__________________________________________________________________________ 
 
1.  หลักการและเหตุผล  
       โรงเรียนได้จัดทำ “โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้” ต่อเนื่องกันมา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
ตรงตามจุดหมายของกระทรวงศึกษาธิการ  ในปัจจุบันการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ได้กำหนดจุดหมาย  และมาตรฐาน 
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้เป็นคนดี มีปัญญา   มีคุณภาพชีวิต
ที ่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก   (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)  พร้อมกันนี้
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนด  วิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน  เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
ระดับ    

จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  เป็นโครงการที่มีความจำเป็น สมควรที่
โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา    
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  อย่างยั่งยืนต่อไป  
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2.  วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือนักเรียนมีความรู้และทักษะในการทำงาน แสวงหาความรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการเรียนและ
ประกอบอาชีพ 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

      ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
100%  

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในการทำงาน แสวงหาความรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการเรียน

และประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  ผลผลิต (Outputs)   
     - นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ ได้แก่ ทักษะทางการฟัง พูด อ่าน เขียน และการคิด วิเคราะห์สูงขึ้น 
   - นักเรียนมีทักษะทางสังคม ได้แก่ การร่วมมือ การมีส่วนร่วม การทำงานกลุ่มสูงขึ้น 
    - นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
    - นักเรียนมีคุณลักษณะเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ ใฝ่รู่ ใฝ่เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ กตัญญูต่อบุพการี
และผู้มีพระคุณรักและศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษตริย์สูงขึ้น 

     2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-  นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆได้รับรางวัล 
-  นักเรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างเหมาะสม 

   - นักเรียนมีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงได้อย่างหลากหลาย  ตรงตามความสามารถความถนัด 
และความสนใจของตนเอง 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

      ผู้เรียน มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      นักเรียนมีความรู้และทักษะในการทำงาน แสวงหาความรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการเรียนและ

ประกอบอาชีพ 
4.  สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
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5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 ครูจินตนา  อิ่มพิทักษ์ 

ไตรมาสที่  1          1  เม.ย. 65   -   30  มิ.ย.  65  
ไตรมาสที่  2        1  ก.ค.  65   -   30  ก.ย.  65  
ไตรมาสที่ 3           1  ต.ค.  65   -   31  ธ.ค.  65  
ไตรมาสที่ 4        1   ม.ค.  66   -   31  มี.ค. 66  
6.  งบประมาณ   
เงินงบประมาณ    9,842  บาท 
     1.อุดหนุนรายหัว    9,842  บาท 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 
1 

1. เสนอแบบรายงาน
การขอซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ 
2. ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการจัดซื้อ 
 จัดหาอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ 
3. นำไปใช้ในการการ
พัฒนาการเรียนการ
สอน 
      - จัดนิทรรศการ 
      -จัดทำสื่อการ
เรียนการสอน 

  9,842  9,842   9,842 
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      -การจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน 
4. ประเมินผลการ
เรียนการสอน 
5. สรุปรายงานผลให้
ฝ่ายวิชาการ 

รวมทั้งสิ้น 9,842 

หมายเหตุ:ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 ผลผลิต ( Outputs ) 
      มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมทั้งด้านจำนวนและประสิทธิภาพ
สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี 

 
ตรวจสอบ 

 
แบบประเมินโครงการ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
          นักเรียนมีความรู ้และทักษะในการทำงาน แสวงหา
ความรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการเรียนและประกอบอาชีพ 

 
ตรวจสอบ 

 
แบบประเมินโครงการ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
         1. ผู้เรียนมีทักษะและความรู้ในการสร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์    
         2. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
          3. ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สมบูรณ์และอย่างหลากหลาย 
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(นางสาวจินตนา  อ่ิมพิทักษ์) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ผู้เสนอโครงงาน 
 
 

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 
 
 

(นายพิเชฎ  บุญญา) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์   สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (รหัส 604.10) 

ฝ่าย วิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   9,842  บาท     ปีการศึกษา  2565 

________________________________________________________ 
กิจกรรมที่ 1 

 
 ที ่

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

ช่วงท่ี  1 ( 1 เม.ย.2565 –  30 ก.ย.  2565 ) 

1 กระดาษ A4 14   รีม 105 1,470 เงินอุดหนุน 
รายหัว 2 เครื่องเย็บกระดาษ  เบอร์ 10 7  อัน 87 609 

3 ลวดเย็บกระดาษ  เบอร์ 10 28 กล่อง 14 392 

4 คลิปดำ  ช้าง  110 14  กล่อง 28 392 
5 ลวดเสียบตราม้า  No 01 14  กล่อง 11 154 

6 กรรไกร 8  นิ้ว 7   อัน 64 448 
7 คัตเตอร์เล็ก  เหล็ก  ตราม้า  แถมใบ 14  อัน 39 546 

8 ใบคัตเตอร์เล็ก  อย่างดี  30/40  องศา 5   อัน 22 110 

9 สมุดเบอร์ 2 2  เล่ม 45 90 
10 แฟ้มสอด สลาสติกใส 24  อัน 7 168 

11 กระดาษ  Photo  180 g 2 แพ็ค 216 432 

12 กระดาษปก A4 (อย่างดี)(180แผ่น) 7  แพ็ค 105 525 
13 ค่าซ่อมบำรุงปริ้นเตอร์ 1  เครื่อง 1,000 1,000 

14 ปลั๊กคอมพิวเตอร์ 5ช่อง 1สวิตช์ 5 เมตร  2 ตัว 300 600 

15 ค่าซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 1,000 1,000 
16 ปากกาเคมี ตราม้า 2 หัว 14 ด้าม 14 196 

17 ปากกาเน้นข้อความ เสต็ดเลอร์ 7 ด้าม 35 245 
18 น้ำยาลบคำผิด ลิควิดเปเปอร์ แท่งเล็ก 7  แท่ง 58 406 

19 กาว UHU 21 กรัม 7 แท่ง 83 581 

20 เครื่องเหลาดินสอ 1 เครื่อง 300 300 
21 ถ่าน 1.5 v ขนาด AA  (สีเขียว 4 ก้อน) 2 แพ๊ค 31 62 

22 ถ่าน 1.5 v ขนาด AAA อัลคาไลน์ (2 ก้อน) 4 แพ๊ค 29 116 

รวมเงินทั้งสิ้น 9,842  
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 

    ชื่อโครงการ   งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 (เกษตร) (รหัส 604.11) 

ฝ่าย    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายที่ 2 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที่ 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และข้อที่ 4 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 2 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจินตนา  อ่ิมพิทักษ์ 
__________________________________________________________________________ 
 
1.  หลักการและเหตุผล  
       การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา  เกษตรกรรม    เป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการทำงาน ทำงานเป็น รักการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีความสามารถในการจัดการ การวางแผน
ออกแบบการทำงาน สามารถนำเอาความรู้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และประยุกต์ใช้ในการ
ทำงาน สร้างพัฒนางานผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของงานและการทำงาน    
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  ผลผลิต (Outputs)   
-    เพ่ือปรับปรุงรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 

            -    เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานอาชีพ  เกษตรกรรม  
        -    เพ่ือให้นักเรียนที่เรียนงานเกษตรกรรม  สามารถใช้ห้องปฏิบัติการเป็นแหล่ง เรียนรู้ 

-    เพ่ือให้นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ทางงานเกษตรกรรม  ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเหมาะสม
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1.      2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 

- ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  

- นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและมีทักษะในการปฏิบัติงานเกษตรกรรมนักเรียนใช้ห้อง
ปฏิบัติงานเกษตรกรรม  

- เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีอุปกรณ์งานเกษตรกรรม ในการปฏิบัติงาน  
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 -   นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ทุกคน มีความรู้และทักษะในด้านเกษตรกรรม  
2.  -  นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ทุกคน  นำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้

ในชีวิตประจำวัน 
 -  นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ที่เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมงานเกษตรกรรม ประกอบอาชีพ

อิสระ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 -  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาการงานเกษตรกรรม  
            -  นักเรียนที่เรียนวิชาการเกษตรกรรม  สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับนำมาปฏิบัติเพื่อให้ มี
รายได้ระหว่างเรียน 
            -  นักเรียนใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์   
 
4.  สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
 
5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 งานพัฒนาการเรียนการสอนงาน

เกษตร 
ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 ครูจินตนา  อิ่มพิทักษ์ 

ครูวัชรกฤษณ์   อินมี 
2 อุปกรณ์การเกษตร ไตรมาสที่ 1 ครูจินตนา  อิ่มพิทักษ์ 

ครูวัชรกฤษณ์   อินมี 
 
ไตรมาสที่  1           1  เม.ย. 65   -   30  มิ.ย.  65  
ไตรมาสที่  2         1  ก.ค.  65   -   30  ก.ย.  65  
ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  65   -   31  ธ.ค.  65  
ไตรมาสที่ 4         1  ม.ค.  66   -   31  มี.ค. 66  
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6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ    23,110 บาท 

3.  เงินอุดหนุนรายหัว 23,110 บาท 
 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรมและคำ

ชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 
1 

งานพัฒนาการเรียน
การสอนงานเกษตร 

  25,570  25,570   25,570 

กิจกรรมที่ 
2 

อุปกรณ์การเกษตร   6,250  6,250   6,250 

รวมทั้งสิ้น 31,820 

หมายเหตุ:ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 ผลผลิต ( Outputs ) 
    1. ครูปรับปรุงรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริม
การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงาน
เกษตรกรรม   
     3. นักเรียนที่เรียนงานเกษตรกรรม ใช้ห้องปฏิบัติการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
   4. นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์งานเกษตรกรรมได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 

สอบถามความพึง
พอใจ และสำรวจ
รายการ 

 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจและ 
แบบสำรวจรายการ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     1.  ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  
     2.  นักเรียนมีความรู้และทักษะในการทำงาน 
     3.  นักเรียนใช้ห้องปฏิบัติการผ้าและการตัดเย็บ   
 เป็นแหล่งเรียนรู้ 
     4.  นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติ 

 
สอบถามความพึง
พอใจ และสำรวจ
รายการ 

 
แบบสอบถามความ
พึงพอใจและ 
แบบสำรวจรายการ 
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9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1 ครูผู้สอนมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
9.2 ครูผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ 

 
 
 
 

(นางสาวจินตนา  อ่ิมพิทักษ์) 
ผู้เสนอโครงงาน 

 
 
 
 

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 
 

(นายพิเชฎ  บุญญา) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์  สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเกษตร (รหัส 604.11) 

ฝ่าย  งานวิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   31,820บาท     ปีการศึกษา  2565 

กิจกรรมที่ 1 
ที ่ รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเป็น

เงิน 
แหล่งงบประมาณ 

1 ดินปลูกย้ายกล้า 2   กระสอบ 280 560 เรียนฟรี 15  ปี 
 2 ดินปลูก 20  ถุง 15 300 

3 ปุ๋ยคอก 20  กระสอบ 30 600 
5 แกลบดำ 20  กระสอบ 30 600 

6 แกลบเหลือง 20  กระสอบ 30 600 

 สารไล่แมลง 2 ลิตร 300 600 
 ฮอร์โมนทางใบ 2 ลิตร 350 700 

 นำยาเร่งราก 2 ขวด 100 200 
 เมล็ดผัก 25  ซอง 20 500 

 เมล็ดดอกไม ้ 25 ซอง 20 500 

 ถุงดำ 5  กิโลกรัม 60 300 
 สารละลาย  A-B 2 ชุด 500 1,000 - การปลูกพืช 

ไฮโดรโปรนิค  ถุงพลาสติกขนาด  12*15  นิ้ว 2  แพ็ค 50 100 

 เชื้อเห็ดนางฟ้า 300  ถุง 10 3,000 -  การเพาะเห็ด 
 เชื้อเห็ดฟาง 50  ถุง 20 1,000 

 อาหารกบ 5  ถุง 130 660 -การเพาะเลี้ยงปลา
สวยงาม 
-การเลี้ยงปลาน้ำจืด 

 กาวซิลิโคนชิดใส 10  หลอด 120 1,200 
 สายยาง 30  เมตร 20 600 

 พันธุ์ปลาสวยงาม/กุ้งสวยงาม - 500 500 
 เกลือเม็ด 10 กิโลกรัม 10 100 

 สายลม/ชุดข้อต่อ 2 ชุด 500 1,000 

 ปากกาตัดกระจก 2 ด้าม 150 300 

 อาหารปลาดุก 10  กระสอบ 450 4,500 

 ทรายสี 5  กิโลกรัม 100 500 
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 พันธุ์ไม้สำหรับจัดสวนถาดสวน
แก้ว  ไม้ดัดไม้แคระ 

- 2,000 2,000 -การทำไม ้ด ั ด ไม้
แคระ 
-การจัดสวนถาด 
  ชื้น/แห้ง 
 

 เม็ดดินเผา 2   กิโลกรัม 100 200 

 พีสมอส 2  ถุง 200 400 

 เวอร์มิกูลไรท์ 2 ถุง 200 400 
 เพอร์มิกูลไรท์ 2 ถุง 200 400 

 อุปกรณ์ตบแต่งสวนถาดสวนแก้ว - 500 500 
 ถาดดินเผา ขนาด  15  นิ้ว 3  ใบ 150 450 

 แก้วจัดสวน 1 ใบ 600 600 

 โหลแก้ว 5 ใบ 100 500 
 จานหมุน 1  ใบ 200 200 

รวมเงินทั้งสิ้น 25,570  

 
กิจกรรมที่ 2  อุปกรณ์เกษตร 
ที ่ รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ

หน่วย 
ราคารวม หมายเหตุ 

1 มีดตอนกิ่ง 10 อัน 100 1,000  

2 มีดอีโต้หัวตัด 5 อัน 300 1,500 

3 บัวรดน้ำ 5  อัน 100 500 
4 จอบขุดพร้อมด้าม  (หน้าเว้า) 5  อัน 350 1,750 

5 คราด 5  อัน 300 1,500  
รวมเงินทั้งสิ้น 6,250  

รวมกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมท่ี 2 31,820 
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ   งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 (อุตสาหกรรม) (รหัส 604.12) 
ฝ่าย    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายที่ 2 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที่ 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และข้อที่ 4 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 2 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจินตนา  อ่ิมพิทักษ์ 
__________________________________________________________________________ 
 
1.  หลักการและเหตุผล  
       การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา  อุตสาหกรรม    เป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการทำงาน ทำงานเป็น รักการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีความสามารถในการจัดการ การวางแผน
ออกแบบการทำงาน สามารถนำเอาความรู้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และประยุกต์ใช้ในการ
ทำงาน สร้างพัฒนางานผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของงานและการทำงาน    
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  ผลผลิต (Outputs)   
-    เพ่ือปรับปรุงรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 

          -    เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานอาชีพ  อุตสาหกรรม  
      -    เพ่ือให้นักเรียนที่เรียนงานอุตสาหกรรม  สามารถใช้ห้องปฏิบัติการเป็นแหล่ง เรียนรู้ 

-    เพ่ือให้นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ทางงานอุตสาหกรรม  ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและ
เหมาะสม  
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3.      2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 

- ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  

- นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและมีทักษะในการปฏิบัติงานอุตสาหกรรมนักเรียนใช้ห้อง
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรม  

- เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีอุปกรณ์งานอุตสาหกรรม ในการปฏิบัติงาน  
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 -   นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ทุกคน มีความรู้และทักษะในด้านอุตสาหกรรม 
4.  -  นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ทุกคน  นำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้

ในชีวิตประจำวัน 
 -  นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ที่เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมงานอุตสาหกรรม ประกอบอาชีพ

อิสระ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

-  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาการงานอุตสาหกรรม  
          -  นักเรียนที่เรียนวิชาการอุตสาหกรรม  สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับนำมาปฏิบัติเพ่ือให้ มี
รายได้ระหว่างเรียน 
          -  นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
 
4.  สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
 
5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 จัดเตรียมวัสดุ 

และฝึกงานนักเรียน 
ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 ครูจินตนา  อิ่มพิทักษ์ 

ครูสุชีพ  ทองมาก 
 
ไตรมาสที่  1           1  เม.ย.  65    -   30   มิ.ย. 65  
ไตรมาสที่  2         1  ก.ค.  65     -   30  ก.ย.  65  
ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  65     -   31  ธ.ค.  65  
ไตรมาสที่ 4         1   ม.ค.  66    -    31  มี.ค. 66  
 
6.  งบประมาณ   
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 เงินงบประมาณ    19,770   บาท 
  เงินอุดหนุน  19,770  บาท 
 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและคำ
ชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 
1 

จัดเตรียมวัสดุ 
และฝึกงานนักเรียน 
 

  19,770  19,770   19,770 

รวมทั้งสิ้น 19,770 

หมายเหตุ:ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 ผลผลิต ( Outputs ) 
    1. ครูปรับปรุงรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงาน
อุตสาหกรรม   
     3. นักเรียนที่เรียนงานอุตสาหกรรม ใช้ห้องปฏิบัติการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
   4. นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์งานอุตสาหกรรมได้ถูกต้องและเหมาะสม 

 
สอบถามความพึง
พอใจ และสำรวจ

รายการ 
 

 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

และ แบบสำรวจ
รายการ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     1.  ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  
     2.  นักเรียนมีความรู้และทักษะในการทำงาน 
     3.  นักเรียนใช้ห้องปฏิบัติการผ้าและการตัดเย็บ   
 เป็นแหล่งเรียนรู้ 
     4.  นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติ 

 
สอบถามความพึง
พอใจ และสำรวจ

รายการ 
 

 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

และ แบบสำรวจ
รายการ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1 ครูผู้สอนมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
9.2 ครูผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ 

 
 
 
 

(นางสาวจินตนา  อ่ิมพิทักษ์) 
ผู้เสนอโครงงาน 

 
 
 
 

(นางวรวรรณ พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 
 

(นายพิเชฎ  บุญญา) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์ สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (อุตสาหกรรม)   

(รหัส 604.12)  
ฝ่าย วิชาการ 

งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   ……19,770……  บาท     ปีการศึกษา  2565 

 
กิจกรรมที่ 1 

ที ่ รายการ จำนวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคา
รวม 

หมายเหตุ 

1 ปูนซีเมนต์ 15 ถุง 120 1,800 

วิชางานปูน 

2 อิฐมอญ 1,000 ก้อน 1 1,000 

3 หิน3/4 1  คิว 300 300 
4 อิฐบล็อก 100  ก้อน 5 500 

5 ทรายหยาบ   1  คิว 400 400 

6 ลวดเชื่อม 10 กล่อง 200 2,000 
7 สายเชื่อม 10 เมตร 300 3,000 

8 สายปั๊มลม 10 เมตร 200 2,000 
วิชางานช่าง
เชื่อมโลหะ 

9 หัวเติมลม 2 หัว 200 400 

10 ประแจคละเบอร์ 1 ชุด 3,000 3,000 

11 ใบมีดคัตเตอร์ เล็ก 30/40องศา 5  แพ๊ค 22 110  
12 น้ำกรดกัดแก้ว 40  ขวด 80 3,200 

วิชากัด
กระจกกัด
หินอ่อน 

13 สีอคิลิคน้ำตาล 1  กระป๋อง 300 300 

14 สีอคิลิคสีขาว 1  กระป๋อง 300 300 
15 พู่กัน(แบน)  เบอร์ 18 6  อัน 60 360 

16 กาว TOA  6 ขวด 25 150  
17 ปูนปลาสเตอร์ 2 ถุง 350 700 

18 แบบปูนปลาสเตอร์สำเร็จ 1 ชุด 250 250 

รวมเงินทั้งสิ้น 19,770  
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ(สิ่งประดิษฐ์) 

(รหัส 604.13 ) 
ฝ่าย    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายจุดเน้นที่  2 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที่     1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1,2,3,9 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1,3 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐสุดา    นงค์แย้ม 
___________________________________________________________________________ 
  1.  หลักการและเหตุผล 
 ราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด4 แนวทางการจัด
การศึกษา  มาตรา22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามรถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องให้ผู ้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ และมาตร24 การจัดกระบวนการเรียนรู้สถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่างๆ ขณะเดียวกันจาก
รายงานประเมินคุณภาพนอกรอบ3ของสมศ.ได้เสนอแนะจุดที่ควรพัฒนาคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับพอใช้ ครูบางส่วนยังไม่เด่นชัดในการจัดการเรียนรู้ ครูควร
ปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดการเรียน การสอนให้หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการสอนที่
น่าสนใจ ให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนมากที่สุด
(School-Based Management) และจากการประเมินโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2561 เห็นควรให้จัดทำ
โครงการ/กิจกรรมนี้ต่อไป เนื่องจากทำให้นักเรียนได้มีศูนย์การเรียนรู้ ในการสืบข้อมูล  และพัฒนาครู นักเรียน 
และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุความสัมพันธ์ และความเป็นเหตุผลของเรื่องราวต่างๆได้ สามารถ
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คิดอย่างมีวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์ ศึกษาค้นคว้า เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจในเรื่องราวต่างๆ ของบุคคลและสังคมที่เราดำรงชีวิตอยู่ และนำไปสู่การนำคามรู้ไปใช้ในการวางแผน
แก้ไขปัญหาตัดสินใจและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
2. วัตถุประสงค์  
      1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
      2. เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคมของนักเรียน 
      3. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะสำคัญของนักเรียนทั้งหมด 5 ด้าน 
3. เป้าหมาย  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพ(สิ่งประดิษฐ์) ที่ดีขึ้น 100% 
 2. นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การงานอาชีพสิ่งประดิษฐ์ 100%  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความราบรื่น ส่งผลให้การเรียน การสอนสู่ผู้เรียน มี
ประสิทธิภาพ  

2. นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4.  สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาการเรียนการสอนงานคหกรรม

สิ่งประดิษฐ์   
ไตรมาสที่  1-4 นางสาวณัฐสุดา   นงค์แย้ม 

2 ปรับปรุงอาคารคหกรรม ไตรมาสที่  1-4 นางสาวณัฐสุดา   นงค์แย้ม 

 
ไตรมาสที ่ 1           1  เม.ย.  65   -   30   มิ.ย.  65 
ไตรมาสที ่ 2        1  ก.ค.  65    -   30  ก.ย.  65 
ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  65    -   31  ธ.ค.  65  
ไตรมาสที่ 4       1   ม.ค.  66    -    31  มี.ค. 66  
6.  งบประมาณ   
  เงินงบประมาณ  9,810 บาท 

1.  เงินอุดหนุนรายหัว        9,810 บาท 
2. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15  ปี....................บาท 
3. เงินรายได้สถานศึกษา............................บาท 
4. อ่ืนๆ.....................................บาท 
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7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุ

น 
เรียน
ฟรี 

รายได้
สถานศึกษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 
1 

1. เสนอขออนุมัติ
โครงการ 
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
3. รายงานผลการ
ดำเนินการ 

  9,810 9,810    9,810 

รวมทั้งสิ้น 9,810 

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต ( Outputs ) 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพ(สิ่งประดิษฐ์) ที่
ดีขึ้น 100% 
2. นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
การงานอาชีพสิ่งประดิษฐ์ 100% 

 
ตรวจสอบ 

 
แบบประเมินโครงการ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความราบรื่น ส่งผลให้การ
เรียน การสอนสู่ผู้เรียน มีประสิทธิภาพ  
2. นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

 
ตรวจสอบ 

 
แบบประเมินโครงการ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีความรู้ทางด้านคหกรรม(ประดิษฐ์) เพิ่มมากข้ึน สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้
ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพของตน นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนอย่างมี
คุณภาพ ได้ฝึกปฏิบัติงานคหกรรมจากวัสดุอุปกรณ์ฝึกท่ีโรงเรียนมีให้อย่างเพียงพอ  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการงานอาชีพ(สิ่งประดิษฐ์) ดีขึ้น 
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( นางสาวณัฐสุดา     นงค์แย้ม) 
ผู้เสนอโครงงาน 

 
 
 
 
 
 

( นายวรวรรณ  พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 
 
 

(นายพิเชฎ บุญญา) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์  สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ (สิ่งประดิษฐ์) (รหัส 604.13 ) 

ฝ่ายวิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน  9,810 บาท     ปีการศึกษา  2565 

_______________________________________________________________________________ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนงานคหกรรมสิ่งประดิษฐ์   

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 มีดแกะสลัก 12 อัน 20 240 

 อุดหนุน 

2 เข็มปักครอสติส 30 เล่ม 5 150 
3 เข็มเย็บผ้าเบอร์ 8 5 ห่อ 20 100 

4 กรรไกร 5 อัน  64 320 

5 จักรเย็บผ้ากระเป๋าหิ้ว  1 เครื่อง 9,000 9,000 
รวมเงิน 9,810 

 
กิจกรรมที่  2  ปรับปรุงอาคารคหกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 - - - -  

รวมเงิน -  
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 (อาหาร)   (รหัส 604.14 ) 
ฝ่าย    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายที่  2 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที่     1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1,2,3,9 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1,3 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจิดาภา   เข็มพล 
___________________________________________________________________________   
   1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนวิชางานคหกรรม(อาหาร) เป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนให้มีทักษะใน
การทำงาน ทำงานเป็น รักการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับ
การประกอบอาหารและจำหน่ายได้ และมีเจตคติที่ดีต่อการทำอาหาร เห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและการพัฒนางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม ตระหนักใน
ความสำคัญของการทำงานอย่างมีขั้นตอน และมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ที่ได้จากวิชางานคหกรรม
(อาหาร)มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือประกอบอาชีพในอนาคต 
 ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาคหกรรมอาหาร โดยใช้แบบการประเมินความพึงพอใจของครูนักเรียนที่เรียนในรายวิชา 
คหกรรมอาหาร พบว่า อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการยังต้องปรับปรุงเพื่อให้
การเรียนการสอน ในรายวิชาคหกรรมอาหารมีประสิทธิภาพขึ้น 
 ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คหกรรมอาหาร) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรมอาหาร) โดย
การจัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคหกรรมอาหาร  
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2. วัตถุประสงค์  
        2.1    เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานอาชีพคหกรรม(อาหาร) 
       2.2    เพ่ือให้นักเรียนที่เรียนงานคหกรรม(อาหาร)  สามารถใช้ห้องปฏิบัติการเป็นแหล่ง 
     เรียนรู ้     

2.3   เพ่ือให้นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ทางงานคหกรรม(อาหาร)  ในการปฏิบัติงานได้ 
     ถูกต้องและเหมาะสม 
 
3. เป้าหมาย  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 - นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคหกรรมอาหาร 100% 
จากจำนวนนักเรียน 350 คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 -  นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 80% ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์ จากการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ส่งผลให้การเรียนการสอนสู่
นักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
4.  สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
 
5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาการเรียนการสอนงาน 
คหกรรม (อาหาร) 

ไตรมาสที่  1-4 นางจิดาภา   เข็มพล 

2 ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันความเป็น
เลิศงานอาหาร 

ไตรมาสที่  1-4 นางจิดาภา   เข็มพล 

 
ไตรมาสที ่ 1           1  เม.ย.  65   -   30   มิ.ย.  65 
ไตรมาสที ่ 2        1  ก.ค.  65     -   30  ก.ย.  65 
ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  65    -   31  ธ.ค.  65 
ไตรมาสที่ 4       1   ม.ค.  66    -    31  มี.ค. 66  
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6.  งบประมาณ   
  เงินงบประมาณ  24,530  บาท 

1.  เงินอุดหนุนรายหัว     24,530  บาท 
2. อ่ืนๆ.....................................    บาท 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 
1 

1. เสนอขออนุมัติ
โครงการ 
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
3. รายงานผลการ
ดำเนินการ 

  14,53
0 

14,530    14,530 

กิจกรรมที่ 
2 

1. เสนอขออนุมัติ
โครงการ 
2.  ดำเนินการตาม
โครงการ 
2. รายงานผลการ
ดำเนินการ 

  10,00
0 

10,000    10,000 

รวมทั้งสิ้น 24,53
0   

 
หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต ( Outputs ) 
1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานอาชีพ
อาหาร 
2. นักเรียนที่เรียนงานอาหารใช้ห้องปฏิบัติการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
3. นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์งานอาหารได้ถูกต้องและเหมาะสม 

 
สอบถามความพึง
พอใจ และสำรวจ

รายการ 
 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจและ 
แบบสำรวจรายการ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  นักเรียนมีความรู้และทักษะในการทำงาน 
2.  นักเรียนใช้ห้องปฏิบัติการอาหาร เป็นแหล่งเรียนรู้ 
3.  นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติ 

 
สอบถามความพึง
พอใจ และสำรวจ

รายการ 

 
แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจและ 
แบบสำรวจรายการ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนได้รับการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติจริง ไดใช้วัสดุและอุปกรณ์การ
สอนที่มีจำนวนเพียงพอกับนักเรียน และมีสภาพที่พร้อมใช้งาน ส่งผลให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 

 
 

( นางจิดาภา   เข็มพล) 
ผู้เสนอโครงงาน 

 
 
 
 
 

( นายวรวรรณ  พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

 



252 
 

 
 
 
 
 

(นายพิเชฎ บุญญา) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์ สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ(อาหาร) (รหัส 604.14) 

ฝ่ายวิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน  24,530  บาท     ปีการศึกษา  2565 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาการเรียนการสอนงานคหกรรม (อาหาร) 
 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 แก๊สหุงต้ม 8 ถัง 450 3,600 

 
 
 
 
 
 

   

2 น้ำมันพืช(ถ่ัวเหลือง) 1 ลัง 900 900 

3 น้ำมันพืช(ปาล์ม) 1 ลัง 800 800 
4 ซอสภูเขาทอง  6 ขวด         50 300 

5 ซอสหอยนางรม 6 ขวด 75 450 

6 ตะกร้อตีไข่สแตนเลส 4 อัน 225 900 
7 ถาดอลูมิเนียมมีขอบ 16×21×1 นิ้ว 4 ใบ 250 1,000 

8 มีดตัดเค้ก 10 นิ้ว 2 เล่ม 200 400 

9 เครื่องตีไข่ Tefal HT 410438 2 เครื่อง 1,200 2,400 

10 ไม้กวาดหยากไย่ 2 อัน 165 330 
11 น้ำปลาดี 1 โหล 350 350 

12 ผ้าเช็ดจาน 4 โหล 240 960 
13 ผ้าเช็ดมือ 2 โหล 300 600 

14 น้ำยาล้างจานไลปอนเอฟ 3,600 มล. 4 ขวด 145 580 

15 ผ้าถุงมือกันร้อน เอโร่ 8 ชิ้น 120 960 
รวมเงินทั้งสิ้น 14,530 

 
กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันความเป็นเลิศงานอาหารและงานประดิษฐ์ 

ที ่ รายการ จำนวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ชุดพานกระทงผ้าใส่อาหาร  4 ชุด 2,500 10,000  
 รวมเงินทั้งสิ้น 24,530   
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โครงการ ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(รหัส 604.15) 
ฝ่าย    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการประจำ  โครงการต่อเนื่อง   
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จุดเน้นที่ 1,4,6,8,9 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมาย ข้อที่ 1  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1, 2, 4 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1.3 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวปิญาณี  บูรณะชาต 
___________________________________________________________________________   
   1.  หลักการและเหตุผล 

 ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาโดยสถานศึกษาได้จัดการเรียนการ
สอนในการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมเพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เป็นรากฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจและถนัดของผู้เรียนซึ่งผู้เรียนจะต้องมีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การทำงานเป็นกลุ่ม 
การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการต่อการเผชิญสถานการณ์จริงตามบทบาทสมมติ การเรียน
การสอนตามสถานการณ์และนักเรียนได้รับความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรม
พัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และผู้เรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ดังนั้นการจัดมีกิจกรรม ประเพณีท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและ
ของต่างประเทศ จะเป็นการบูรณาการเรียนรู้ซึ่งควรจะอนุรักษ์ตลอดจนนักเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ดังนั้นหากสามารถจัดหาวิธีการเสริมสร้างองค์ความรู้ ดังกล่าวให้แก่เด็กและ
เยาวชน อีกท้ังการเรียนรู้ ประเพณีทั้งของชาวไทยและชาวตะวันตกในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำเป็นที่จะต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแสดงออกถึง
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วัฒนธรรม ประเพณีดังกล่าวในการฝึกฝนด้านการใช้ภาษาท่าทาง การพูดการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจและการสืบทอดการปฏิบัติต่อไป 

จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  เป็น
โครงการที่มีความจำเป็น สมควรที่โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกอย่าง
ยั่งยืนต่อไป  

     
 2. วัตถุประสงค์  

               1.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้กับผู้เรียน  
   2.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของ
ผู้เรียนให้มีระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม 

   2. เพ่ือส่งเสริมด้านทักษะในการทำงาน การดำเนินชีวิต ความม่ันใจ การกล้าแสดงออกและ
การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

         
 3. เป้าหมาย  

    เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สูงขึ้น  

 2. ร้อยละ80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น  
 3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน การดำเนินชีวิต ความม่ันใจ การกล้า

แสดงออกและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น   
 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษท่ีสูงขึ้น   
 3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน การดำเนินชีวิต ความมั่นใจ การกล้าแสดงออกและการนำ

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้   
  

4.  สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
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5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ไตรมาสที่ 1 

 
นางสาวปิญาณี บูรณะชาต 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมอุปกรณ์การเรียนการสอน 
ICT 

ไตรมาสที่  1 
ไตรมาสที่  2    

นางสาวปิญาณี บูรณะชาต 

3 กิจกรรมที่ 3  Halloween Day ไตรมาสที่  3 
ไตรมาสที่  4    

นางสาวปิญาณี บูรณะชาต 

4 กิจกรรมที่ 4  Christmas Day ไตรมาสที่  3 
ไตรมาสที่  4    

นางสาวปิญาณี บูรณะชาต 

5 กิจกรรมที่ 5  วันตรุษจีน ไตรมาสที่ 4 นางสาวปิญาณี บูรณะชาต 

6 กิจกรรมที่ 6 Valentine Day ไตรมาสที่ 4 นางสาวปิญาณี บูรณะชาต 
7 กิจกรรมที่ 7  พูดภาษาภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจำวัน   (English in Daily 
life) 

ไตรมาสที่  1 
ไตรมาสที่  2    
ไตรมาสที่  3 
ไตรมาสที่  4    

นางสาวปิญาณี บูรณะชาต 

8 กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 

ไตรมาสที่  3 
ไตรมาสที่  4    

นางสาวปิญาณี บูรณะชาต 

9 กิจกรรมที่ 9 ซ่อมและปรับเปลี่ยนวัสดุ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง 
ปริ้นท์และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ภาษา 

ไตรมาสที่  1 
ไตรมาสที่  2    
ไตรมาสที่  3 
ไตรมาสที่  4    

นางสาวปิญาณี บูรณะชาต 

 
ไตรมาสที่  1           1  เม.ย.  65 - 30   มิ.ย.  65 
ไตรมาสที่  2        1  ก.ค.  65  - 30  ก.ย.  65 
ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  65  - 31  ธ.ค.  65  
ไตรมาสที่ 4       1   ม.ค.  66 -  31  มี.ค. 66 
 
6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ         45,760              บาท 
  เงินอุดหนุนรายหัว    45,760              บาท 
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7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
อุด 

หนุน 
เรียน
ฟรี 

รายได้
สถานศึกษ

า 

อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 
1 

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
  1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางปี 
2551 
  2.ศึกษา/สำรวจความต้องการ
ของผู้เรียนและผู้ปกครอง 
  3 วิเคราะห์หลักสูตร       
  4.ปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละ
รายวิชา 

- - - - - - - - 

กิจกรรมที่ 
2 

กิจกรรมพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมอุปกรณ์การเรียน
การสอน ICT 
     1.ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาสื่ออุปกรณ์การ
เรียนการสอน ICT 
     2. เสนอแบบรายงานการ
ขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
    4. จัดทำสื่อ ICT เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน 
   5.นำไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

    
 
 

11,88
0 

 

    
 
 
 

11,880 
 

กิจกรรมที่ 
3 

กิจกรรม Halloween Day      
     1. เสนอแบบรายงานการ
ขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประจำวัน
สำคัญต่างๆ 
     2. ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรม 

    
4,286 

    
4,2868 
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    3. จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ 
     4. นำไปใช้ในกิจกรรมวัน
สำคัญ        

กิจกรรมที่ 
4                                                                                    

กิจกรรม Christmas Day      
     1. เสนอแบบรายงานการ
ขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประจำวัน
สำคัญต่างๆ 
     2. ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรม 
    3. จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ 
     4. นำไปใช้ในกิจกรรมวัน
สำคัญ        

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
12,60

6 

   
 

 
1,2606 

 

กิจกรรมที่ 
5 

กิจกรรมวันตรุษจีน      
     1. เสนอแบบรายงานการ
ขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประจำวัน
สำคัญต่างๆ 
     2. ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรม 
    3. จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ 
     4. นำไปใช้ในกิจกรรมวัน
สำคัญ        

    
8,117 

    
8,117 

กิจกรรมที่ 
6 

กิจกรรม Valentine Day 
     1. เสนอแบบรายงานการ
ขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประจำวัน
สำคัญต่างๆ 
     2. ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรม 
    3. จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ 

   3,962    3,962 
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     4. นำไปใช้ในกิจกรรมวัน
สำคัญ        

กิจกรรมที่ 
7 

พูดภาษาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน (English in 
Daily life) 
    1. ประชุมกำหนดแนว
ทางการปฏิบัติ 
     2. ทำกิจกรรมพูดภาษา
ภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ 
          - ตอนเช้าหน้าเสาธง
ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี 
     3. ประเมินผลการจัด
กิจกรรม       
  4.รายงานการจัดกิจกรรม 

   323 
 

   323 
 

กิจกรรมที ่
8 

กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
 1. ประชุมกำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติ 
 2. จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ 
3. ดำเนินการตามโครงการ 
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม       
5.รายงานการจัดกิจกรรม 

   1,586 
 

   1,586 
 

กิจกรรมที่ 
9 

ซ่อมและปรับเปลี่ยนวัสดุ
อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ 
   1.  ประชุมกำหนดแนว
ทางการปฏิบัติ 
   2. จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ 
   3.ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปริ้นเตอร์และวัสดุ
อุปกรณ ์ 

   2,000 
 

   2,000 
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   4. จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ 
   5. ซื้อหมึกปริ้นเตอร์  
   6.  ประเมินผลการจัด
กิจกรรม       
   7. รายงานการจัดกิจกรรม 

รวมทั้งสิ้น 45,760         - - - 45,760 

      **** หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต ( Outputs ) 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษท่ีสูงขึ้น 
 2. ร้อยละ80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น    
 3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน การดำเนิน
ชีวิต ความม่ันใจ การกล้าแสดงออกและการนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 

1.การสอบถามความพึง
พอใจ 
ในการใช้สื่อของนักเรียน 
2.การสอบถามความพึง
พอใจ 
ในการใช้สื่อของครู 
3.ตรวจสอบระดับผลการ 
เรียนจากแบบบันทึกผลการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4.ตรวจสอบจากบันทึกการ
ใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
 

  
 

1.แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการใช้สื่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
2.แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการใช้สื่อการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน 
3.แบบบันทึกผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
4.แบบบันทึกการใช้
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่
สูงขึ้น 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิต  ความมั่นใจ  การกล้า
แสดงออกและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์มีทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เพ่ิมข้ึน สามารถนำทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ในการทำงาน การ
ดำเนินชีวิต มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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(นางสาวปิญาณี  บูรณะชาต) 
ผู้เสนอโครงงาน 

 
 
 
 

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 
 

(นายพิเชฎ  บุญญา) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์   สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (รหัส 604.15) 

ฝ่าย  วิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน    45,760  บาท     ปีการศึกษา  2565 

________________________________________________________ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มหลักสูตร
สถานศึกษา 

- - - 
-  

รวมเงินทั้งสิ้น - 

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมอุปกรณ์การเรียนการสอน ICT 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 กระดาษการ์ดขาว A4 อย่างดี (180 แกรม) 15 แพ็ค 120 1,800 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

2 กาวสติก UHU 21 กรัม  12 แท่ง 83 996 
3 กาว 2 หน้า แบบบาง 0.75 นิ้ว  12 ม้วน 30 360 

4 แลคซีน 1.5 นิ้ว (อย่างดี) 12 ม้วน 31 372 

5 ยาลบคำผิด ลิควิดเปเปอร์ แท่งใหญ่ 12 ขวด 76 912 

6 คลิปดำ ช้าง 109 12 กล่อง 42 504 

7 ปากกาเคมี ตราม้า 2 หัว 12 อัน 14 168 

8 ลวดเสียบ 24 กล่อง 11 264 

9 ลวดเย็บ เบอร์ 10 MAX 24 กล่อง 14 336 

10 กระดาษ A4 70 แกรม (500 แผ่น)  40 แพ็ค 105 4,200 
11 หมึกชุดหมึกเติมอิงค์เจ็ท Brother DCP -T310  

4 สีแท ้
4  ขวด 300 1,200 

12 กรรไกรใหญ่ 8 นิ้ว KTV  12 อัน 64 768 
รวมเงินทั้งสิ้น 11,880  
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กิจกรรมที่ 3  Halloween Day 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
หน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า 
สีแดง 5 แผ่น, สีดำ 10, สีส้ม 10 แผ่น,  
สีเขียวอ่อน 2 แผ่น, สีเขียวเข้ม 3 แผ่น  
 สีเหลือง 3 แผ่น สีม่วง 2 แผ่น 

35 แผ่น 8 280 

 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 

2 โฟม หนา 1 นิ้ว 3 แผ่น 58 174 
3 โฟม หนา 1.5 นิ้ว 3 แผ่น 89 267 

4 ค่าเช่าชุดการแสดง / ค่าจ้างตัดชุดฮาโลวีน 2 ชุด 250 500 

5 อุปกรณ์ตกแต่งวันฮาโลวีน   1,000 
6 สก๊อตเทปใส 1 นิ้ว ม้วนใหญ่ 1 ม้วน 39 39 

7 เชือกขาว 24 เส้น A  2 ม้วน 14 28 

8 สีโปสเตอร์ มาสเตอร์อาร์ต 6 สี 2 กล่อง 99 198 
9 ผ้าดำ 10*6 เมตร  50 500 

10 ลูกฟักทองสำเร็จ 1 ลูก 1,000 1,000 
11 เครื่องสำอาง  300 300 

รวมเงินทั้งสิ้น 4,286 

 
กิจกรรมที่ 4  Christmas Day 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
หน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า 
สีแดง 10 แผ่น, สีเขียวเข้ม 10 แผ่น  

20 แผ่น 7 140 

 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 

2 โฟม หนา 1 นิ้ว  4 แผ่น 49 196 

3 โฟม หนา 1.5 นิ้ว 4 แผ่น 75 300 
4 ต้นคริสต์มาส 1 ต้น 3,000 3,000 

5 ลูกอม  40 ถุง 40 1,600 

6 ลวด 1 ม้วน 70 70 
7 ลูกโป่งสีเขียว 2 ถุง, สีแดง 2 ถุง, สีขาว 2 ถุง 6 ถุง 60 360 

8 สีน้ำมัน 3.5 ลิตร (สีขาว 3 กระปุก, สีแดง 3 
กระปุก, สีน้ำเงิน 3 กระปุก, สีเหลือง 3 กระปุก) 

12 กระปุก 400 4,800 
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9 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งอ่ืน ๆ   2,000 

11 กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า 
สีแดง 10 แผ่น, สีเขียวเข้ม 10 แผ่น  

20 แผ่น 7 140 

รวมเงินทั้งสิ้น 12,606 

 
กิจกรรมที่ 5  วันตรุษจีน 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
หน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ไม้อัด 4*8 ฟุต 6 มม. 2 แผ่น 450 900  
2 โฟมหนา 2 นิ้ว  6 แผ่น 116 696 

3 ไวนิล 2*3 ม. 1 แผ่น 1,000 1,000 

4 สีทอง 2.5 แกลอน 9 ลิตร 1 ถัง 1,450 1,450 
5 สีแดง 2.5 แกลอน 9 ลิตร 1 ถัง 1,450 1,450 

6 กระดาษแก้วขุ่น (สีแดง) 20 แผ่น 5 100 

7 ซองอ่ังเปา 20 ซอง 5 100 
8 ประทัด 1,000 นัด 1 กล่อง 180 180 

9 ลวดแบบหนา  2 ขด 65 130 
10 ลวดแบบบาง  1 ขด 65 65 

11 ทิชชูสีชมพู  1 แพ็ค 50 50 

12 เข็มหมุดสีแดง  2 กล่อง 38 76 
13 พัดกังฟูจีน 30 ซม. 4 ด้าม 100 400 

14 กางเกงขาก๊วยสีแดง  4 ตัว 80 320 

15 โคมจีน 20 อัน 40 800 
17 ส้ม 10 กิโลกรัม 40 400 

รวมเงินทั้งสิ้น 8,117 
 
กิจกรรมที่ 6  Valentine Day 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
หน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า 
สีแดง 5 แผ่น, สีชมพู 5 แผ่น 

10 แผ่น 8 80  
เงินอุดหนุน 

รายหัว 2 กระดาษห่อของขวัญ (อย่างมัน) 5 แผ่น 7 35 
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3 โฟม หนา 1 นิ้ว  2 แผ่น 58 116 

4 ลูกอม  10  ถุง 35 350 
5 ริบบิ้น เบอร์ 2 สีแดง 1 ม้วน  สีขาว 1 ม้วน 2 ม้วน 17 34 

6 สีอะคริลิค 240 ml สีทอง 1  ขวด 292 292 

7 กาวสองหน้า อย่างบาง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 1 ม้วน 55 55 
8 ค่าเช่าชุดการแสดง/ตัดชุดการแสดง 6 ชุด 500 3,000 

รวมเงินทั้งสิ้น 3,962 

 
กิจกรรมที่ 7  การพูดภาษาอังกฤษหน้าเสาธง (English in Daily Life) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
หน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ไวท์บอร์ดสำเร็จ ขนาด 60*80 ซม. 1 แผ่น 309 309  
2 แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด 1 อัน 14 14 

รวมเงินทั้งสิ้น 323 

 
กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
หน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 กระดาษ A4 70 แกรม  5 แพ็ค 105 460 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

3 กระดาษลาย A4 (กลิ่นหอม) 50แผ่น 5 แพ็ค 94 470 
4 กระดาษเทาขาว 10 แผ่น 17 170 

5 สีไม้ยาว 12 สี มาสเตอร์อาร์ต    6 กล่อง 57 342 
8 ปากกาเคมี ตราม้า 2 หัว สีดำ สีน้ำเงิน 12 ด้าม 12 144 

รวมเงินทั้งสิ้น 1,586 

 
กิจกรรมที่ 9  ซ่อมและปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
หน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ซ่อมปริ้นเตอร์ 1 ตัว 1,000 1,000 
 
 

2 โต๊ะญี่ปุ่นไม้ 2 ตัว 1,000 2,000 

รวมเงินทั้งสิ้น 3,000 

รวมกิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8, และ กิจกรรมที่ 9 45,760  
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ   โครงการทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รหัส 605.1) 
ฝ่าย    บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายที่  2  
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที ่5 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 4 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายมนตรี  ขอบุญ 
___________________________________________________________________________ 
     1.  หลักการและเหตุผล 
         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ได้กำหนดกรอบ แนวคิดในการพัฒนาคนให้
สมบูรณ์  มีความสมดุลด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญาและสังคม สามารถพ่ึงตนเอง ร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง การจัดการศึกษาจึงต้องให้ความสำคัญแก่ผู้เรียน  
ตั้งแต่การวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านต่าง ๆ 
ที่จะดำรงและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  จากกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัฒน์ที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว  ทั้งทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ   
 ผู้ที่ทำหน้าที่ครูจำเป็นจะต้องให้โอกาสนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่าง ๆ เพื่อให้
ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ทันต่อกระแสโลกยุคปัจจุบัน  การทัศนศึกษาของนักเรียนเพื่อเปิดโลก
ทัศน์ให้กับนักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง  จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจัดให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ซึ่งเป็นระดับชั้นที่ต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ 
 ดังนั้นโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงเป็น
โครงการที่ช่วยตอบสนองการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ โดยจะจัดให้
นักเรียนได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์และธรรมชาติในประเทศไทย 
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2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ

แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่ 

3. เป้าหมาย  
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  3.1. 1 นักเรียนระดับชั้นม.1 ทุกคน มีโอกาสไปทัศนศึกษานอกสถานที่  1  ครั้ง  / ปี 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนระดับชั้นม.1 มีความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ในด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ดาราศาสตร์ อวกาศ  ธรรมชาติวิทยา และ
วิทยาศาสตร์การเกษตร นำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
4.  สถานที่ดำเนินการ 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 
5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ไตรมาสที่ 3 คณะครูระดับชั้น ม.1 

 
 ไตรมาสที ่1           1  เม.ย.  65   -   30   มิ.ย.  65  
ไตรมาสที ่2        1  ก.ค.  65     -   30  ก.ย.  65 
ไตรมาสที ่3            1  ต.ค.  65    -   31  ธ.ค.  65  
ไตรมาสที่ 4       1   ม.ค.  66    -    31  มี.ค. 66 
 
6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ  54,950 บาท  

1. เงินเรียนฟรี........ 54,950.....บาท 
 

 
 
 



268 
 

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

อุดหนุ
น 

เรียน
ฟรี 

รายไ
ด้
สถา
นศึก
ษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

- ประชุมครูที่ปรึกษาระดับ ม.
1 
- ติดต่อ ประสานงานสถานที่  
ทัศนศึกษา 
- ขออนุญาตผู้ปกครอง 
- จัดจ้างรถไปทัศนศึกษา 
- พานักเรียนไปทัศนศึกษา 
-  สรุป/รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

    
 

54,95
0 

  54,950 

รวมทั้งสิ้น 54,950 

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต ( Outputs ) 
นักเรียนระดับชั้นม.1 ทุกคน ไปทัศนศึกษานอกสถานที่  

 
แบบสอบถาม 

 

 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียนระดับชั้นม.1 มีความรู้และประสบการณ์จากการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม  ดาราศาสตร์ อวกาศ  ธรรมชาติวิทยา และ
วิทยาศาสตร์การเกษตร นำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

 
แบบสอบถาม 

 

 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจต่อการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์และสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
3. นักเรียนเกิดทักษะ แนวคิดที่ดีเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 4. นักเรียนรู้จักนำวิธีการทางแหล่งเรียนรู้ทั่วไป เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

 
 
 
 
 

(นายมนตรี  ขอบุญ) 
ผู้เสนอโครงงาน 

 
 
 
 

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 
 

(นายพิเชฎ  บุญญา) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์   สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  (รหัส 605.1) 

ฝ่าย  บริหารวิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   54,950    บาท     ปีการศึกษา  2565 

________________________________________________________________________________ 
กิจกรรมที่ 1 

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ค่ารถทัศนศึกษา 7 คัน 6,500 45,500 
เงินเรียนฟรี15ปี 2 ค่าอาหารและน้ำดื่มนักเรียน จำนวน 270 

คน 
270 35 9,450 

รวมเงินทั้งสิ้น 54,950  
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
โครงการ                           ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  รหัสโครงการ/งาน 605.2 
ฝ่าย                  วิชาการ  
ลักษณะโครงการ               โครงการต่อเนื่อง  
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     นโยบายจุดเน้นที่  4 
สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐาสากล  1.ด้านผู้เรียน     เป้าหมายข้อที่  5   
กลยุทธ์โรงเรียน                  ข้อที่  1 ,2 
สนองมาตรฐานการศึกโรงเรยีน   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นายชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว  
 
1. หลักการและเหตุผล  

การจัดการเรียนรู้ เป็นการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับวัย และวุฒิภาวะของผู้เรียน  ผู้เรียนมีส่วนร่วม
จัดการเรียนรู้ของตนเอง  พัฒนาและขยายความคิดของตนเองจากความรู้ที่ได้เรียน  ได้เรียนรู้จากสถานที่จริง  
เพ่ือให้ผู้เรียนได้สังเกตและได้รับประสบการณ์ตรงในชีวิตจริง  โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่น เป็นเสมือน
ห้องปฏิบัติการของผู้เรียนร่วมกันบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา  การปรับตนเองกับ
บริบทสภาพแวดล้อม  นักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบ  มีความสามารถทางสังคม  มีความรู้  ทักษะ  และ
คุณธรรมค่านิยมที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามในด้านต่างๆ  และทักษะกระบวนการ  

ดังนั้น จึงจัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้น                                           
เพ่ือพัฒนานักเรียน ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้    
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลผลิต (Outputs)   
 1 )  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และรับประสบการณ์ตรง 

2 ) เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าความสำคัญของแหล่งอารยะธรรมไทย 
3 ) เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจสาระการเรียนรู้มากขึ้น 
4)  เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ ได้อย่างถูกต้อง 
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
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นักเรียนได้รับความรู้  และประสบการณ์มากขึ้น 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  267  คน ได้ศึกษานอกสถานที่  
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนได้เรียนรู้และรับประสบการณ์ตรง  เห็นคุณค่าความสำคัญของแหล่งอารยะธรรมไทย 
มีความรู้และเข้าใจสาระการเรียนรู้มากข้ึนและนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ ได้อย่างถูกต้อง 
  
4. สถานที่ดำเนินการ 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง 
5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 

ศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
รามคำแหง 
 

ไตรมาสที่ 3 นายชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว 

 
ไตรมาสที่  1          1  เม.ย.  65    -   30   มิ.ย.  65  
ไตรมาสที่  2       1  ก.ค.  65     -   30  ก.ย.  65 
ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  65     -   31  ธ.ค.  65  
ไตรมาสที่ 4        1   ม.ค.  66    -   31  มี.ค. 66 
 
6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ    49,680   บาท 
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7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

อุดหนุ
น 

เรียน
ฟรี 

รายไ
ด้
สถา
นศึก
ษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

1. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน 
ม.2ทราบ และเข้าร่วม
โครงการ 
2. ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. กำกับติดตาม 
4.ประเมินผล 
5.   ดำเนินงานตามโครงการ 
6.   สรุปประเมินผล รายงาน
ผล 
 

    
 

   49,680   

รวมทั้งสิ้น   49,680   

 
หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

8.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต ( Outputs ) 
เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าความสำคัญของแหล่งอารยะ
ธรรมไทย 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียนได้รับความรู้  และประสบการณ์มากขึ้น 

 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
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 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. จัดศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 267 คน    
2. นักเรียนได้รับความรู้และเห็นคุณค่าของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง 
3. นักเรียนได้รับความรู้  และประสบการณ์มากขึ้น 

 
       
 
 

ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ   
                                                  (นายชัยรัตน์    สังข์สีแก้ว)  
  
                    หัวหน้าระดับชั้นม.2 
 
 

                      ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางวรวรรณ    พิมพ์แสง) 
                              หัวหน้าฝ่ายวชิาการ 

 
 

     ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ                      
( นายพิเชษฎ    บุญญา ) 

      รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

 
   ลงชื่อ                               ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายพัฒนพงษ์  สีกา) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ  ศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง  (รหัส 605.2 ) 

ฝ่าย  วิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   49,680  บาท     ปีการศึกษา  2564 

________________________________________________________________________________ 
กิจกรรมที่ 1 

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ค่ารถนำนักเรียนทัศนศึกษา  7 1,800 12,600 

เงินอุดหนุน 
รายหัว  

2 ค่าอาหารและน้ำนักเรียน 277 40 11,080 
3 ค่าอาหารและน้ำครู 16 40 640 

4 ค่าบัตรเข้าชม 277 50 13,850 

5 ค่าเช่าจักรยาน 277 30 8,310 
6 ค่าวัสดุฝึกประจำฐาน 8 400 3,200 

รวมเงินทั้งสิ้น 
 

          
49,680 
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โครงการ ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
โครงการ  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รหัส 
605.3) 
ฝ่าย   วิชาการ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่ 6 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล    เป้าหมายที่ 5 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ 4 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานที่ 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวบุษราภรณ์  โพธิ์ทอง 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล      
         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ได้กำหนดกรอบ แนวคิดในการพัฒนาคนให้
สมบูรณ์  มีความสมดุลด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญาและสังคม สามารถพ่ึงตนเอง ร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง การจัดการศึกษาจึงต้องให้ความสำคัญแก่ผู้เรียน  
ตั้งแต่การวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านต่าง ๆ 
ที่จะดำรงและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  จากกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัฒน ์
ที่ดำเนนิไปดำเนินไปอย่างรวดเร็ว  ทั้งทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ   
 ผู้ที่ทำหน้าที่ครูจำเป็นจะต้องให้โอกาสนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ทันต่อกระแสโลกยุคปัจจุบัน  การทัศนศึกษาของนักเรียนเพื่อเปิด
โลกทัศน์ให้กับนักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมีความ
จำเป็นที่ต้องดำเนินการจัดให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ซึ่งเป็นระดับชั้นที่ต้องได้รับการพัฒนาให้
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ 
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         ดังนั้นโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงเป็น
โครงการที่ช่วยตอบสนองการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ โดยจะจัดให้
นักเรียนได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงธรรมชาติในประเทศไทย   
 
2.  วัตถุประสงค์   
 1.  เพ่ือจัดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  
              2.  เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการศึกษาเรียนรู้ มีทักษะ
การดำรงชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  
 
3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
        1.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 100% 
        2.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิต  สิ่งแวดล้อม            
ในประเทศไทย 100% 
             เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ทำให้นักเรียน 
มีความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ท้ังด้านภูมิศาสตร์ ธรรมชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม นำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิต  สิ่งแวดล้อม  ใน
ประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
4. สถานที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมถ์ และแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จังหวัดกำแพงเพชร  
5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ทัศนศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาสที่ 3 ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.3 

 
     ไตรมาสที ่ 1           1  เม.ย. 65    -   30  มิ.ย. 65  
     ไตรมาสที ่ 2           1   ก.ค. 65    -   30  ก.ย. 65  
     ไตรมาสที่  3           1   ต.ค. 65    -   31  ธ.ค. 65  
     ไตรมาสที่  4           1   ม.ค. 66    -   31  มี.ค. 66  
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6.  งบประมาณ 
   เงินงบประมาณ    52,400  บาท 

         เงินเรียนฟรี    52,400   บาท 
 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
อุดหนุ

น 
เรียน
ฟรี 

รายไ
ด้

สถาน
ศึกษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

 

-  ประชุมดำเนินงาน 
-  ติดต่อ ประสานงาน 
สถานที่ทัศนศึกษา 
- ขออนุญาตผู้ปกครอง 
- จัดจ้างรถไปทัศนศึกษา 
- พานักเรียนไปทัศนศึกษา 
-  สรุป/รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 52,400   52,40
0 

  52,400 

รวมทั้งสิ้น 52,400 
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8.  การประเมินผล     

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 ผลผลิต ( Outputs ) 
1.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
นอกสถานที ่100% 
2.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้
วิถีชีวิต  สิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย 100%  

 
ทำแบบประเมินกิจกรรม 

 
แบบประเมิน

กิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที ่ทำให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์จากการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ธรรมชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม นำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้
วิถีชีวิต  สิ่งแวดล้อม  ในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 

 
ทำแบบประเมินกิจกรรม 

 
แบบประเมิน

กิจกรรม 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ทั้งด้านภูมิศาสตร์ 
ธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม นำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง มีทักษะการดำรงชีวิต 
เรียนรู้วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 

   
                                        

 
 
                                                    

(นางสาวบุษราภรณ์  โพธิ์ทอง) 
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผู้เสนอโครงการ 
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(นางวรวรรณ   พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 
 
 

(นายพิเชฎ  บุญญา) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์  สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รหัส 605.3) 

ฝ่าย  วิชาการ 
งบประมาณท่ีได้รับ   จำนวน   52,400  บาท     ปีการศึกษา  2565 

________________________________________________________________________________
กิจกรรมที่ 1 

 
 ที่ 

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ค่าอาหารนักเรียน 260 คน 40  10,400 
เงินเรียนฟรี 

  
2 ค่ารถไปทัศนศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร 6 คัน 7,000 42,000 

รวมเงินทั้งสิ้น 52,400 
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ          โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รหัส 605.4) 
ฝ่าย    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายที่  6  
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที ่5 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 4 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1  

    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ 
___________________________________________________________________________ 

 
     1.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคล
ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” คณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายเร่งด่วนที่จะลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนข้อ 1.3.1 ว่า “ให้ทุกคน
มีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี โดยสนับสนุนตำราหลักให้แก่สถานศึกษา จัดให้มีชุดนักเรียน และอุปกรณ์
การเรียนฟรีให้ทันปีการศึกษา 2555 และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สถานศึกษา
เรียกเก็บจากผู้ปกครอง”  

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่กำหนดให้สถานศึกษาจัดในส่วนที่เป็นกิจกรรมทัศนศึกษานั้น เป็น
กิจกรรมศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับ นักเรียนที่เรียนเพิ่มเติมจากการ
เรียนในห้องเรียน และเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง โดยกำหนดให้ดำเนินการจัด
กิจกรรมทัศนศึกษาปีละ 1 ครั้ง 
 จากเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จึงจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง และนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการ 
ทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพ่ิมเติมจากการเรียนในห้องเรียน 
           2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและ
การดำเนินชีวิตประจำวัน 
 3. เพ่ือศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของชุมชน 
 4. เพ่ือสร้างค่านิยมรักความเป็นไทย และการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน 
    3. เป้าหมาย  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 นักเรียนระดับชั้น ม.4 จำนวน 240 คน ทัศนศึกษาปีละ 1 ครั้ง 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนระดับชั้น ม.4 มีประสบการณ์ตรงเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน 

2. นักเรียนระดับชั้น ม.4 สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการ
เรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน 

3. นักเรียนระดับชั้น ม.4 มีความรู้เรื่องวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ของชุมชน 

4. นักเรียนระดับชั้น ม.4 รักความเป็นไทย และรักที่จะอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน 
4.  สถานที่ดำเนินการ 
 บ้านนาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 

 
 5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่ 2 นางสาวสุธาทิพย์ พูลเลิศ 
 
ไตรมาสที ่ 1          1  เม.ย. 65   -   30  มิ.ย. 65 
ไตรมาสที ่ 2       1  ก.ค. 65    -   30  ก.ย. 65 
ไตรมาสที่  3          1  ต.ค. 65    -   31  ธ.ค. 65 
ไตรมาสที่  4       1  ม.ค. 66    -   31  มี.ค. 66 
 
6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ  48,000  บาท  

เงินอุดหนุนรายหัว........ 48,000 .....บาท 
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7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

อุดหนุ
น 

เรียน
ฟรี 

รายไ
ด้
สถา
นศึก
ษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

- ประชุมครูที่ปรึกษาระดับ ม.
4 
- ติดต่อ ประสานงานสถานที่  
ทัศนศึกษา 
- ขออนุญาตผู้ปกครอง 
- จัดจ้างรถไปทัศนศึกษา 
- พานักเรียนไปทัศนศึกษา 
- สรุปโครงการ 

14,400 33,600  48,000    48,000 

รวมทั้งสิ้น 48,000 
หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

8.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)  
1. สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพ่ิมเติมจากการ
เรียนในห้องเรียน 
2. สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามา
ใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน 
3. ศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายของชุมชน 
4. สร้างค่านิยมรักความเป็นไทย และการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน 

 
การสอบถาม 
 

 
แบบสอบถาม 
กล้องถ่ายรูป 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. มีประสบการณ์ตรงเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน 
2. มีการนำความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้จากการทัศนศึกษามาใช้
ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน 

 
การสอบถาม 
 

 
แบบสอบถาม 
กล้องถ่ายรูป 
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3. มีความรู้เรื่องวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายของชุมชน 
4. มีความรักความเป็นไทย และรักท่ีจะอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนระดับชั้น ม.4 มีประสบการณ์ตรงเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน 

2. นักเรียนระดับชั้น ม.4 สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการ
เรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน 

3. นักเรียนระดับชั้น ม.4 ได้ศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของ
ชุมชน 

4. นักเรียนระดับชั้น ม.4 รักความเป็นไทย และรักที่จะอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน 
 
 
 
                                                             
   

(นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง ) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 
 

(นายพิเชฎ  บุญญา) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
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(นายพัฒนพงษ์   สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (รหัส 605.4) 

ฝ่าย  วิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   48,000  บาท     ปีการศึกษา  2565 

________________________________________________________________________________ 
 
กิจกรรมที่ 1  ทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ วิถีชีวิตชุมชน 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ค่าอาหาร 240 40 9,600 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

2 ค่าวิทยากร 12 1,200 14,400 

3 ค่ารถอีแต๊กพาชมหมู่บ้าน 12 1,000 12,000 
4 ค่ารถทัศนศึกษาจากโรงเรียนศรี

สำโรงชนูปถัมภ์ ถึง บ้านนาต้นจั่น 
ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 

6 2,000 12,000 

รวมเงิน 48,000  

รวมกิจกรรมที่ 1 48,000  
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โครงการ ปีการศึกษา 2565 
            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 

 
ชื่อโครงการ   ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

  (รหัส 605.5) 
ฝ่าย    บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายที่  4  
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที่  5 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  4 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ 1 

   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกฤตยา  จ้อยสูงเนิน 
___________________________________________________________________________
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ได้กำหนดกรอบ แนวคิดในการพัฒนาคน 
ให้สมบูรณ์  มีความสมดุลด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญาและสังคม สามารถพ่ึงตนเอง ร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง การจัดการศึกษาจึงต้องให้ความสำคัญ
แก่ผู้เรียน  ตั้งแต่การวาง รากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด  การพัฒนาศักยภาพและ 
ขีดความสามรถด้านต่าง ๆ ที่จะดำรงและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  จากกระแส
ความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ที่ดำเนินไปดำเนินไปอย่างรวดเร็ว  ทั้งทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ   

      ผู้ที่ทำหน้าที่ครูจำเป็นจะต้องให้โอกาสนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่าง ๆ  
เพ่ือให้สามรถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ทันต่อกระแสโลกยุคปัจจุบัน  การทัศนศึกษาของนักเรียน
เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ  รวมทั้ง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง  จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจัดให้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งเป็นระดับชั้นที่ต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่
สมบูรณ์ 
     2. วัตถุประสงค์  

ผลผลิต (Outputs)   
 - เพ่ือจัดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  
 - เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ในการศึกษาเรียนรู้ มีทักษะการ
ดำรงชีวิตเรียนรู้วิถีชีวิต  สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
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 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิต  สิ่งแวดล้อม 
ในประเทศไทย 
 
 3. เป้าหมาย  

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        3.1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกคนได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
        3.1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิต  สิ่งแวดล้อม           
ในประเทศไทย 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
ทำให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ทั้งด้านภูมิศาสตร์ 
ธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม นำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
 3.2.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิต  สิ่งแวดลอ้ม           
ในประเทศไทย 

 
4.  สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
 
5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่3 คณะครูระดับชั้น ม.5 

 
ไตรมาสที1่          1  เม.ย.  64   -   30   มิ.ย.  64 
ไตรมาสที2่     1  ก.ค.  64     -   30  ก.ย.  64 
ไตรมาสที่ 3         1  ต.ค.  64    -   31  ธ.ค.  64 
ไตรมาสที่ 4 1   ม.ค.  65    -    31  มี.ค. 65 
 
6. งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ  42,480 บาท 

1. เงินอุดหนุนรายหัว...............................บาท 
2. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15  ปี   42,480 บาท 
3. เงินรายได้สถานศึกษา............................บาท 
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4. อ่ืนๆ........................................................บาท 
 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่
กิจกรรมและคำ
ชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

กิจกรรม 
ทัศน
ศึกษา 
จังหวัด
พิษณุโลก 

-  ติดต่อ 
ประสานงาน 
สถานที่ทัศนศึกษา 
- ขออนุญาต
ผู้ปกครอง 
- จัดจ้างรถไปทัศน
ศึกษา 
- สรุปรายงาน 

- 42,480 - - 42,480 - - 42,480 

 
หมายเหตุ  :     ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต ( Outputs ) 
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่  
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษา
เรียนรู้ มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิต  สิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย  

 
ทำแบบประเมิน

กิจกรรม 

 
แบบประเมินกิจกรรม 
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ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับความรู้จากการ          
ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เกิดทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้วิถี
ชีวิต  สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

 
ทำแบบประเมิน

กิจกรรม 

 
แบบประเมินกิจกรรม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ทั้งด้านภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม นำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
 

 
(นางกฤตยา  จ้อยสูงเนิน ) 

ผู้เสนอโครงงาน 
 
 

(นางวรวรรณ   พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นายพัฒนพงษ์   สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

(รหัส 605.5) 
ฝ่าย  บริหารวิชาการ 

งบประมาณท่ีได้รับ   จำนวน  42,480 บาท  ปีการศึกษา  2565 
________________________________________________________________________________ 
กิจกรรมท่ี 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน (หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง
งบประมาณ 

1 ค่ารถทัศนศึกษา จังหวัดแพร่ 5  คัน             
7,000 

35,000  
 
เงินเรียนฟรี 2 ค่าอาหารนักเรียน 188 คน 35 6.580 

3 ค่าน้ำ  20 โหล 45 900 
รวมเงิน 42,480 
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 

ชื่อโครงการ  โครงการทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รหัส 605.6) 
ฝ่าย   บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายที่  2 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที ่5 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1, 3, 4 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 , 3  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน 
__________________________________________________________________________ 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ได้กำหนดกรอบ แนวคิดในการพัฒนาคนให้ 
สมบูรณ์  มีความสมดุลด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญาและสังคม สามารถพ่ึงตนเอง ร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแหล่งการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ ดังใน มาตรา 25 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการ
ดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ 
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ 
แหล่งเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
 โดยสถานศึกษาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ภายในโรงเรียนเพ่ือมุ่ง
ให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริงและเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ทำหน้าที่ครู
จำเป็นจะต้องให้โอกาสนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ เพ่ือให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ทันต่อกระแสโลกยุคปัจจุบัน กิจกรรมทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ให้
ความรู้แก่นักเรียน เปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สามารถนำความรู้ไปปรับใช้
เมื่อจบการศึกษา ทั้งทางด้านแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ทั้งยังเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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ให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องนอกจากนี้เมื่อนักเรียนได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่สำคัญๆ จังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นสถานที่
ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ชาวไทยทุกคนควรรู้จักทำให้เกิดความรัก หวงแหนและภาคภูมิใจในแหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนยังสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้อย่างเหมาะสมและ
ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยต่อไป 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้จากกิจกรรมทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ภายนอกสถานศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียนใน

การ พัฒนาตนเอง  
    
3. เป้าหมาย  

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ร้อยละ 100  

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้และเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้จากกิจกรรม
ทัศนศึกษา ร้อยละ 100 
  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้ที่ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้และลงมือปฏิบัติเพื่อให้ 

เกิดความรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หลากหลาย 
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่

เรียนในการพัฒนาตนเอง 
 

4.  สถานที่ดำเนินการ 
ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติและวัฒนธรรม จังหวัดอุทัยธานี 

 
5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 

ไตรมาสที่ 1 
ไตรมาสที่ 4 

คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
ไตรมาสที ่1          1  เม.ย.  65 - 30  มิ.ย.  65 
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ไตรมาสที ่2          1  ก.ค.  65 - 30  ก.ย.  65 
ไตรมาสที ่3           1  ต.ค.  65 - 31  ธ.ค.  65 
ไตรมาสที ่4          1  ม.ค.  66 - 31  มี.ค.  66 

 
6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ 98,340 บาท  

เงินเรียนฟรี 15 ปี    98,340 บาท 
 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการ
ใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
อุดหนุ

น 
เรียน
ฟรี 

รายได้
สถานศึกษ

า 

อ่ืน
ๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

1. ติดต่อ ประสานงาน 
สถานที่ทัศนศึกษา 
2. ขออนุญาตสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย  
3. ขออนุญาตผู้ปกครอง 
4. จัดจ้างรถไปทัศนศึกษา 
5. รายงานสรุปผลการไป  
ทัศนศึกษา 

 98,340   
 

98,340   98,340 

รวมทั้งสิ้น 98,340 
 

8.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 ผลผลิต ( Outputs ) 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา  
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้และเกิดทักษะในการ
แสวงหาความรู้จากกิจกรรมทัศนศึกษา  

   
ทำแบบประเมิน
กิจกรรม 

 
แบบประเมินกิจกรรม 
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ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้ที่ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
และลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
หลากหลาย 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการพัฒนาตนเอง 
 

   
ทำแบบประเมิน
กิจกรรม 
 

 
แบบประเมินกิจกรรม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ทั้งด้านภูมิศาสตร์ 
ธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม สามารถนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. นักเรียนเกิดทักษะและสามารถตัดสินใจเลือกสาขา คณะที่จะเข้าเรียนในอนาคตได้ 
 

  
 
 
 
 
 

(นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน) 
ผู้เสนอโครงงาน 

 
 
 
 

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
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(นางสาวอัมพวัน  ด่วนเดิน) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์ สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (รหัส 605.5) 

ฝ่าย  บริหารวิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   98,340 บาท     ปีการศึกษา  2565 

________________________________________________________________________________ 
 
กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรม 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ค่าจ้างเหมารถไปทัศนศึกษา 6 คัน 15,000 84,000 

เงินเรียนฟรี  

2 ค่าอาหารนักเรียน 1 มื้อ 226 คน 40 9,040 

3 ค่าอาหารครู 13 คน 60 780 
4 ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ 226 คน 20 4,520 

รวมเงินทั้งสิ้น 98,340 
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
โครงการ    พัฒนาการจัดการเรียนรู้เรียนรวม  (606.1) 
ฝ่าย     วิชาการ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายที่  2, 4    
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายข้อ 5    
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่  3, 4   
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที ่1 
ผู้รับผิดชอบ    นายสมบัติ   ประจุ     
  
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการ 
ศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษา ในทุกระบบและในรูปแบบที่หลากหลายอย่าง
มีคุณภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และจากที่
กระทรวงศกึษาธิการได้มีการทบทวนหลักสูตรเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา            ขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสมชัดเจนทั้งเป้าหมายหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการนำ
หลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ที่มุ่งกระจายอำนาจทางการศึกษาในท้องถิ่นและสถานศึกษาให้มี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาจึงมีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรที่ถือเป็นนภา
ระรับผิดชอบที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่าง ระหว่างบุคคลที่จำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ เป็นโอกาส
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการประกันโอกาสทางการศึกษา 
การประเมินคุณภาพ การให้บริการการศึกษาให้กับเด็ก    และเยาวชนพิการ จำเป็นต้องจัดการศึกษาใน
รูปแบบของการเรียนรวม เพ่ือให้เด็กและเยาวชนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 
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จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้นักเรียนเรียนรวมเป็นโครงการ   ที่
มีความจำเป็น สมควรที่โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดีมี
ปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำเนินชีวิต  ทักษะทางสังคม  
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ตามพัฒนาการ และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์         
การประเมินเฉพาะบุคคล 

3.  เป้าหมาย 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 1.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   
2.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนา 
     ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ 

                  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 
5.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
6.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

                   และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
   7.  ครูร้อยละ  100  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ  
        ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 8.  ครูร้อยละ  100  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 

     ความแตกต่างระหว่างบุคคล  และพัฒนาการทางสติปัญญา 
9.  ครูร้อยละ  100  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ    
     พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1.  ผลการประเมินการมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70    
2.  ผลการประเมินการมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ 
     ร้อยละ 70   
3.  ผลการประเมินการมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนา 

                   ตนเองอย่างต่อเนื่องของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70   
4.  ผลการประเมินการมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ 

                   แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70   
5.  ผลการประเมินการมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ 
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     ร้อยละ 70   
6.  ผลการประเมินการมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

                   ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
 7.  ครูร้อยละ  80  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ  
        ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

8.  ครูร้อยละ  80  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
     ความแตกต่างระหว่างบุคคล  และพัฒนาการทางสติปัญญา 
9.  ครูร้อยละ  80  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ    
     พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 

4.  สถานที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ปีการศึกษา  2565  (12  พ.ค. 2565 – 31  มี.ค. 2566)  
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผุ้รับผิดชอบ 

1 

 
กิจกรรมที่  1  คัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 
 

ไตรมาสที่  1 

- นายสมบัติ  ประจุ 
- คณะครูที่สอนเด็ก
นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

2 
กิจกรรมที่  2  พัฒนาการเรียนการสอนนักเรียน    
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

ไตรมาสที่  1 - ไตรมาสที่  4 
- นายสมบัติ  ประจุ 
- คณะครู 

3 กิจกรรมที่  3  ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ไตรมาสที่  1 - ไตรมาสที่  4 
- นายสมบัติ  ประจุ 
- คณะครู 

  
ไตรมาสที่ 1 1  เมษายน  2565  -  30  มิถุนายน  2565 
ไตรมาสที่ 2  1  กรกฎาคม  2565 - 30  กันยาน  2565 
ไตรมาสที่ 3  1  ตุลาคม  2565  -  31  ธันวาคม  2565 
ไตรมาสที่ 4  1  มกราคม  2566  -  31  มีนาคม  2566 
 
6.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ   10,751  บาท 

2. เงินอุดหนุนรายหัว  10,751  บาท 
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7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
อุดหนุ

น 
เรียน
ฟรี 

รายได้
สถาน 
ศึกษา 

อ่ืน
ๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

1.ประชุมเตรียมงานคัดกรอง
นักเรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 
2. จัดเตรียมเอกสารเพ่ือ       
คัดกรองนักเรียนมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 
3. ดำเนินคัดกรองนักเรียนที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ 
ม.1 และ ม.4 
4.  ประเมินกิจกรรม            
ตามตัวชี้วัด 
5. จัดทำแบบสรุปรายงานตาม
โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
6. สรุป/รายงานผลการดำเนิน
โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

  2,449 2,449    2,449 

กิจกรรม
ที่  2 

1.ประชุมเตรียมการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนนักเรียนที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ    
2. จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/สื่อ  
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
นักเรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ     

  6,302 6,302    6,302 
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ที ่
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
อุดหนุ

น 
เรียน
ฟรี 

รายได้
สถาน 
ศึกษา 

อ่ืน
ๆ 

  3. ดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนานักเรียนที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ    
4.  ประเมินกิจกรรม            
ตามตัวชี้วัด 
5. จัดทำแบบสรุปรายงานตาม
โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
6. สรุป/รายงานผลการดำเนิน
โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

        

กิจกรรม
ที่  2 

1.ประชุมจัดหาผู้ว่าจ้าง
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
 2. จัดหาผู้ว่าจ้างซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 
3. ดำเนินการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 
4.  ประเมินกิจกรรม            
ตามตัวชี้วัด 
5. จัดทำแบบสรุปรายงานตาม
โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
6. สรุป/รายงานผลการดำเนิน
โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา    

 2,000  2,000    2,000 

รวมเงินทั้งสิ้น 10,751 

 
หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 ผลผลิต ( Outputs ) 
      1.  ดำเนินการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
      2.  พัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็น    
          พิเศษ 

 
ตรวจสอบ 

 

 
แบบสำรวจรายการ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
      1.  ได้ทราบจำนวนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ      
      2.  ได้วิธีการการจัดการเรียนการสอนที่ตรงตามความสามารถ  
            หรือพัฒนาการของผู้เรียน  และได้พัฒนาผู้เรียนได้แสดง  
            ความสามารถตามศักยภาพ 

 
ตรวจสอบ 

 

 
แบบสำรวจรายการ 

 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนได้รับการการพัฒนาทางด้านการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เต็มตามศักยภาพ  
และตามความสามารถ   ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

 
 
 
 
 

 (นายสมบัติ  ประจุ) 
ผู้เสนอโครงงาน 

 
 
 

(นางวรวรรณ    พิมพ์แสง) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
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(นายพิเชฏ    บุญญา) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 

(นายพัฒนพงษ์    สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนรู้เรียนรวม  (606.1) 

ฝ่าย  วิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ  จำนวน  10,751  บาท  ปีการศึกษา  2565 

กิจกรรมที่ 1 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 กระดาษ A4 70 แกรม 15  แพ็ค 105 1,575 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

2 เครื่องเย็บ  เบอร์ 10 MAX 4  ตัว 87 348 

3 ลวดเย็บเบอร์  10  MAX 24  กล่อง 14 336 

4 
5. แฟ้มเจาะ สัน 2 นิ้ว ตรา

ช้าง (125F/A4)  
2  แฟ้ม 95 190 

รวมเงิน 2,449 
กิจกรรมที่  2 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 คลิปดำช้าง  109 4 กล่อง 42 168 

 

2 คลิปดำช้าง  110  4 กล่อง 28 112 
3 คลิปดำช้าง  111 4 กล่อง 20 80 

4 สติ๊กเกอร์  PVC  ใสหลังเหลือง 20  แผ่น 19 380 
5 ลวดเย็บเบอร์  10  MAX  24  กล่อง 14 336 

6 ปากเคมีตราม้า  2  หัว  สีน้ำเงิน   5  ด้าม 14 70 

7 ปากเคมีตราม้า  2  หัว  สีดำ   5  ด้าม 14 70 
10 ดินสอดำ สเต็ดเลอร์ 36 แท่ง 7 252 

11 น้ำยาลบคำผิด  ลิควิดเปเปอร์  แท่งใหญ่ 5 แท่ง 76 380 

12 ยางลบดินสอ ควอนตั้ม 12 ก้อน 6 72 
13 กาวน้ำ แท่งยาว UHU 50 ml (อย่างดี) 3 แท่ง 39 117 

14 กาว  TOA  16  ออนซ์ 3  ขวด 38 114 

15 กาวสติก  UHU  40  กรัม 2  แท่ง 94 188 
16 เทปกาวสองหน้า  3 M 3 เมตร 2  ม้วน 143 286 

กิจกรรมที่  2 (ต่อ) 
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ที ่ รายการ 
จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

17 เทปกาวสองหน้าอย่างบาง  0.5  นิ้ว 5  ม้วน 25 125 

 

18 เทปกาวสองหน้าอย่างบาง  0.75  นิ้ว 5  ม้วน 30 150 

19 
ลิ้นชักใส่เอกสาร 5 ชั้น ขนาดA4  
รุ่น TCB-5 ORCA 

2 อัน 650 1,300 

20 คัทเตอร์ใหญ่เหล็ก  MESA 5  อัน   60 300 
21 กรรไกรใหญ่  8  นิ้ว  KTV 3 อัน   64 192 

22 ฟิวเจอร์บอร์ด  65 x  122  หนา  3  มม. 5  แผ่น 42 210 

23 
ชุดหมึกเติมอิงค์เจ็ท Cannon G2000 4 สี 
แท้ 

1 ชุด 1,400 1,400 

รวมเงิน 6,302 
กิจกรรมที่ 3 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1  เครื่อง 1,000 1,000 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
2 ซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ 1  เครื่อง 1,000 1,000 

รวมเงิน 2,000 

รวมเงินทุกกิจกรรม  (1 + 2 + 3) 10,751  
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ชื่อโครงการ   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   (รหัส 606.2) 
ฝ่าย    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  งานโครงการพิเศษ (ต่อเนื่อง)   
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายข้อที่  2  
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที่   5  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุรินทร์พร  มีหินกอง 
___________________________________________________________________________

__________ 
   
   1.  หลักการและเหตุผล 

 จากการที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโรงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เพ่ือสนองพระราชดำริบางประการของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยพยายามคิดหาแนวทางท่ี
จะปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความงดงาม เห็นประโยชน์และคุณค่าของพรรณไม้ ทำให้เกิดความรักท่ีจะ
ศึกษาและมีแนวความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณไม้ในท้องถิ่นในอนาคต  

สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งรวบรวมพันธ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ที่มีชีวิตจัดปลูกตามความเหมาะสมกับ
สภาพถิ่นอาศัยเดิมมีห้องเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ พันธ์พืชที่รวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้นอกจากนี่ยังมีผลให้บริเวณโรงเรียนร่มรื่น  สวยงามและมีแหล่งเรียนรู้พักผ่อน
หย่อนใจเพ่ิมข้ึนในโรงเรียน 

ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรมในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน
เห็นความงดงาม เห็นประโยชน์และคุณค่าของพรรณไม้ ทำให้เกิดความรักท่ีจะศึกษาและมีแนวความคิดที่จะ
อนุรักษ์พรรณไม้ในท้องถิ่นในอนาคต 
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     2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาพฤกษศาสตร์ ให้นักเรียนรู้จักพรรณไม้ในโรงเรียนและวิธี

การศึกษาตามแบบอย่างของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทั้งข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษาเพ่ือ
ประโยชน์ทางการศึกษาและเผยแพร่สู่ภายนอก        

      2. เพ่ือรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกเพ่ิม  เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษานอกจากนี่ยังมีผลให้บริเวณ
โรงเรียนร่มรื่น  สวยงามและมีแหล่งเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้นในโรงเรียน 

     3.  เพื่อนักเรียนเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทำให้มีจิตสำนึก    
ในการรัก ดูแลและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ในโรงเรียน 
  
3. เป้าหมาย  

 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 1. เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาพฤกษศาสตร์ และบูรราการชีววิทยา จำนวน 300 คน               
ให้นักเรียนรู้จักพรรณไม้ในโรงเรียนและวิธีการศึกษาตามแบบอย่างของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

      2. เพ่ือรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกเพ่ิม  เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษานอกจากนี่ยังมีผลให้บริเวณ
โรงเรียนร่มรื่น  สวยงามและมีแหล่งเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้นในโรงเรียน 100 % 

     3.  เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทำให้มีจิตสำนึก   
ในการรัก ดูแลและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ในโรงเรียน 100% 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาพฤกษศาสตร์ และบูรราการชีววิทยา ให้นักเรียนรู้จักพรรณไม้ใน
โรงเรียนและวิธีการศึกษาตามแบบอย่างของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
       2. เพ่ือรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกเพ่ิม  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษานอกจากนี่ยังมีผลให้บริเวณ
โรงเรียนร่มรื่น  สวยงามและนักเรียนทุกคนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น       ใน
โรงเรียน  

         3.  เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทำให้มีจิตสำนึก   
ในการรัก ดูแลและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ในโรงเรียน  
4.  สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิชา 

พฤกษาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น
ไตรมาสที่  1           นางสุรินทร์พร มีหินกอง 
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 และแผนบรณาการ
กับสวนพฤกษศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 

 1  เม.ย.  64   -   30   
มิ.ย.  64  

 

คณะครูที่สอนวิชา
พฤกษศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

2 กิจกรรม ที่ 2 สำรวจ และจัดทำป้าย
ชื่อพรรณไม้ 
 

ไตรมาสที่  2 -4 
1  ก.ค.  64     -    31  
มี.ค. 65 

นางสุรินทร์พร มีหินกอง 
คณะครูที่สอนวิชา
พฤกษศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

 กิจกรรมที่ 3 การรวบรวมพรรณไม้
เข้ามาปลูกในโรงเรียน 
 

ไตรมาสที่  2 -4 
1  ก.ค.  64     -    31  
มี.ค. 65 

นางสุรินทร์พร มีหินกอง 
คณะครูกลุ่มงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 กิจกรรมที่ 4 การศึกษาข้อมูลด้าน
ต่างๆ   
 

ไตรมาสที่  2 -4 
1  ก.ค.  64     -    31  
มี.ค. 65 

นางสุรินทร์พร มีหินกอง 
คณะครูกลุ่มงาน และ
นักเรียน ม.1,5 

 กิจกรรมที่ 5 การรายงานผลการ
เรียนรู้   

ไตรมาสที่ 3-4             
1  ต.ค.  64    -   31  มี.ค. 
65  
 

นางสุรินทร์พร มีหินกอง 
คณะครูกลุ่มงาน และ
นักเรียน ม.1,5 

 กิจกรรมที่ 6 การนำไปใช้ประโยชน์
ทางการศึกษาเรียนรู้   
 

ไตรมาสที่  2 -4 
1  ก.ค.  64     -    31  
มี.ค. 65 

นางสุรินทร์พร มีหินกอง 
คณะครูกลุ่มงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
ไตรมาสที่  1           1  เม.ย.  64   -   30   มิ.ย.  64  
ไตรมาสที่  2        1  ก.ค.  64    -   30  ก.ย.  64  
ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  64    -   31  ธ.ค.  64  
ไตรมาสที่ 4       1   ม.ค.  65   -    31  มี.ค. 65 
6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ       3,634   บาท 

1.  เงินอุดหนุนรายหัว   3,634  บาท 
2. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15  ปี....................บาท 
3. เงินรายได้สถานศึกษา............................บาท 
4. อ่ืนๆ........................................................บาท 
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7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและคำ
ชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนา
บุคลากรใน
งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

 

1.ประชุมวางแผน
การดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์ 
2.จัดตั้งชุมนุม
พฤกษศาสตร์ 
นักเรียน จำนวน 
40 คน  
 
 

 
  

 
   

 

กิจกรรมที่ 2 
จัดทำป้ายชื่อ
พรรณไม้ 

 

1.ประชุมวางแผน
การ 
ทำงานและ
กำหนดพ้ืนที่
ศึกษา 
2.สำรวจ พรรณ
ไม้ในพ้ืนที่ศึกษา 
สืบค้นชื่อและ
ศึกษาข้อมูลทาง
พฤกษศาสตร์  
ทำทะเบียนพรรณ
ไม้ 
  3.ทำและ ติด
ป้ายรหัสประจำ
ต้นเก็บและทำ
ตัวอย่างพรรณไม้ 
  4.ทำผังแสดง
ตำแหน่งพรรณไม้ 

  1,634 1,634    1,634 
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  5.ทำป้ายข้อมูล
ชั่วคราว 
ตรวจสอบ
ความถูกต้องทาง
วิชาการทำป้าย
ข้อมูลที่สมบูรณ์ 

กิจกรรมที่ 3 
การรวบรวม
พรรณไม้เข้า
มาปลูกใน
โรงเรียน 

1. ประชุม
วางแผนการ
รวบรวมพรรณไม้
เข้ามาปลูกใน
โรงเรียน 
วิเคราะห์สภาพ
พ้ืนทีสุ่นทรียภาพ
ของพรรณไม้  
2.กำหนดการใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ี 
รวบรวมชื่อพรรณ
ไม้ท้องถิ่นกำหนด
ชนิดพรรณไม้ที่จะ
ปลูก 
  

  2,000 2,000    2,000 
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ที ่ กิจกรรมและคำ
ชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

 3. จัดหาพันธุ์ไม้ วัสดุ
ปลูกและอุปกรณ์ใช้
ดูแลรักษา  
4.ปลูกต้นไม้ในที่
กำหนดไว้ 

        

กิจกรรมที่ 
4 
การศึกษา
ข้อมูลด้าน
ต่างๆ   
 

1. ประชุมวางแผน
การศึกษาข้อมูลด้าน
ต่างๆ กำหนดเรื่องที่
จะเรียนรู้ในแต่ละ
ส่วนของแต่ละ
องค์ประกอบ 
 2.เรียนรู้แต่ละเรื่อง
แต่ละส่วนของแต่ละ
องค์ประกอบย่อยโดย
ชุมนุมสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  3.เก็บตัวอย่าง 
จัดทำตัวอย่างพันธุ์ไม้
อัดแห้ง พันธุ์ไม้ดอง
โดยชุมนุมสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  4.รวบรวมข้อมูล
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมา
เปรียบเทียบความ
ต่างในแต่ละเรื่อง ใน

       - 
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ชนิดเดียวกันและต่าง
ชนิด 

ที ่ กิจกรรมและคำ
ชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนก
ตามรายการและ

กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้

สถานศึกษา 
อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 
5 การ
รายงานผล
การเรียนรู้   

 

   1.ประชุมวางแผน
การรายงานผลการ
เรียนรู้ ในรูปแบบ
ต่างๆ  
  2.การเขียนรายงาน
กำหนดรูปแบบตาม
งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
      3.การบันทึก
ข้อมูลพรรณไม้แต่ละ
ชนิดลงคอมพิวเตอร์ 

       - 

กิจกรรมที่ 
6 การ
นำไปใช้
ประโยชน์
ทาง
การศึกษา
เรียนรู้   

 

1.ประชุมวางแผน
การรายงานผลการ
เรียนรู้ ในรูปแบบ
ต่างๆ  
  2.ใช้สวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนเป็นสื่อการ
เรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ 
  3.เผยแพร่องค์
ความรู้ โดยจัดเก็บ
รายงานการศึกษา 
พืชอัดแห้ง ไว้ในห้อง

       - 



315 
 

พิพิธภัณฑ์พืชใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ 
 

รวมทั้งสิ้น 3,634    3,634 
 

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต ( Outputs ) 
1. เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาพฤกษศาสตร์ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 240 คน    ให้นักเรียนรู้จักพรรณไม้ใน
โรงเรียนและวิธีการศึกษาตามแบบอย่างของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  
      2. เพ่ือรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกเพ่ิม  เพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษานอกจากนี่ยังมีผลให้บริเวณโรงเรียนร่มรื่น  สวยงามและ
มีแหล่งเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้นในโรงเรียน 100 % 
     3.  เพ่ือนักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นบรรยากาศสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนทำให้มีจิตสำนึก   ในการรัก ดูแลและเห็น
คุณค่าของพรรณไม้ในโรงเรียน 100% 

 
 

ตรวจสอบ 
สังเกต 

แบบประเมิน 
แบบสังเกต 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     1. เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาพฤกษศาสตร์ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้นักเรียนรู้จักพรรณไม้ในโรงเรียนและวิธี
การศึกษาตามแบบอย่างของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
    2. เพ่ือรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกเพ่ิม  เพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษานอกจากนี่ยังมีผลให้บริเวณโรงเรียนร่มรื่น  สวยงามและ
นักเรียนทุกคนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่พักผ่อนหย่อนใจ
เพ่ิมข้ึนในโรงเรียน  
      3.  เพ่ือนักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นบรรยากาศสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนทำให้มีจิตสำนึก   ในการรัก ดูแลและเห็น
คุณค่าของพรรณไม้ในโรงเรียน 

 
ตรวจสอบ 

สังเกต 

แบบประเมิน 
แบบสังเกต 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                  นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์  เห็นความงดงาม ได้เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น

บรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทำให้มีจิตสำนึกในการรัก ดูแลและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ 
ในโรงเรียนครูผู้สอนพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาพฤษศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้นักเรียนมี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์  เห็นประโยชน์และคุณค่าของพรรณไม้       

 
 

(นางสุรินทร์พร  มีหินกอง) 
ผู้เสนอโครงงาน 

 
 

 
(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

 
(นายพิเชฎ  บุญญา) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

(นายพัฒนพงษ์  สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   (รหัส 606.2) 

ฝ่าย  วิชาการ 
งบประมาณท่ีได้รับ   จำนวน   3,634 บาท     ปีการศึกษา  2565 

________________________________________________________________________________ 
กิจกรรมที่ 2  จัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 พลาสติกเคลือบรูป A4 1  กล่อง 450 450 เงินอุดหนุน 
 2 กระดาษปก A4 2  ริม 120 240 

3 กระดาษ A4 10  ริม 105 210 

4 ลวดเส้นเล็ก 3 กิโลกรัม 80 240 

5 ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว 6  แท่ง 13 78 
6 กระดาษปอนแผ่นใหญ่ 20  แผ่น 18 360 

7 ด้ายเย็บผ้าสีขาวเส้นใหญ่ 2  ม้วน 28 56 
รวมเงิน 1,634 

 
กิจกรรมที่ 3 การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 พันธุ์ไม้ 100 20 2,000 เงินอุดหนุน 
 รวมเงิน 2,000 

รวมเงินทั้งสิ้น 3,634  
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โครงการ ปีการศึกษา 2565 
            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 

 
ชื่อโครงการ   โครงการงานพัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน (รหัส 606.4) 
ฝ่าย    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายจุดเน้นที่  6  
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที ่1,3,4 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1,2,3,5 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1  

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวชไมพร   ศรศักดิ์ 
___________________________________________________________________________     
1.  หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความสำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียน เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อำนวยความ
สะดวก จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้า แสวงหาคำตอบ และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองได้  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   2551 และจุดเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ที่เน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อการพัฒนา
ไปสู่ความเป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้ผู ้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่าง
สร้างสรรค์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา แสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง                  โดย
สถานศึกษาควรมีการพัฒนา  ปรับปรุงห้องสมุดให้สะดวกต่อการใช้ เช่น การพัฒนาห้องสมุด   จัดบรรยากาศ
ให้น่าสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน           

ดังนั้นงานห้องสมุดจึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนเพื่อสร้างนิสัย รัก
การอ่าน เพ่ือเป็นการพัฒนาปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
และการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพและเพื่อให้ครูนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้สำหรับศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมีความสุขและเกิดนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 

 
     2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
2. เพ่ือจัดหาสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ี 

หลากหลาย  
 3. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้มีมาตรฐาน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ    
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3. เป้าหมาย  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 100 % 
 2. นักเรียนและบุคลากรมีสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีนวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่
หลากหลายในห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 100 % 
 3. ห้องสมุดมีมาตรฐานในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 100 % 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 1. นักเรียนในโรงเรียนได้รับประโยชน์จาก ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ  และมีทักษะด้านการ
อ่าน  รักการอ่านและการสืบค้นได้มากข้ึน 
 2. ห้องสมุดมีวัสดุ-ครุภัณฑ์  หนังสือพิมพ์  วารสาร  เอกสาร  หนังสือคู่มือ  ตำราเรียนที่ทันสมัยและ
เพียงพอสำหรับผู้ใช้บริการ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3. ห้องสมุดมีมาตรฐานในการให้บริการอย่างมีคุณภาพและประทับใจจากผู้เข้าใช้บริการ  
4.  สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
ห้องสมุด 

ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 
 

นางสาวชไมพร  ศรศักดิ์ 

2 กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมรักการอ่านและ
การเขียน 

ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4 
 

นางสาวชไมพร  ศรศักดิ์ 
นางรมณีย์  สร้อยสน 

3 กิจกรรมที่ 3  การจัดซ่อม-ซื้อวัสดุ-          
ครุภัณฑ์ 

ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4 
 

นางสาวชไมพร  ศรศักดิ์ 

ไตรมาสที ่ 1           1  เม.ย.  65  -   30   มิ.ย.  65 
ไตรมาสที ่ 2        1  ก.ค.  65   -   30  ก.ย.  65  
ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  65    -   31  ธ.ค.  65  
ไตรมาสที่ 4       1   ม.ค.  66   -    31  มี.ค. 66 
6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ  100,129   บาท  

เงินอุดหนุนรายหัว   100,129    บาท 
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7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
 
 
 

 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการ
ใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

อุดหนุ
น 

เรียนฟรี รายไ
ด้
สถา
นศึก
ษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

1. สำรวจข้อมูลความ
ต้องการหนังสือพิมพ์  
วารสาร  หนังสือคู่มือ  ตำรา
เรียน จากกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ 
2. บันทึกเสนอ ขอซื้อ 
3.จัดหา-จัดซื้อ  หนังสือ  
วารสาร  ตำราเรียน 
4. ดำเนินงานตามแผนงาน 
5.สรุปและประเมินผล 

  61,269     61,269 

กิจกรรม
ที่ 2 

1.เสนอโครงการ 
2.จัดกิจกรรมแข่งขันยอดนัก
อ่านและนักเขียน ประกวด
คำขวัญ                        
คำประพันธ์ เรียงความ
ส่งเสริมการอ่าน การเขียน 
3.ประกาศผลให้รางวัลยอด
นักอ่าน และนักเขียน 
4.สรุปและประเมินโครงการ 

  5,360     5,360 
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8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Out Puts)  
              1. ผู้เรียนมีนิสัยรกัการอ่าน 100 % 
 2. นักเรียนและบุคลากรมีสื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีนวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่
หลากหลายในห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 100 % 
 3. ห้องสมุดมีมาตรฐานในการให้บริการอย่างมี
คุณภาพ 100 % 

 
แบบสังเกต 

จากการสอบถาม
ผู้ใช้บริการห้องสมุด 

 
การสังเกต 

ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
           1. นักเรียนในโรงเรียนได้รับประโยชน์จาก ความรู้ 
ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ  และมีทักษะด้านการอ่าน  รัก
การอ่านและการสืบค้นได้มากขึ้น 

 
รายงาน 

สรุปสถิติการใช้ห้องสมุด 

 
การสังเกต 

 
 

 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจงการ
ใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

อุดหนุ
น 

เรียนฟรี รายไ
ด้
สถา
นศึก
ษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 3 

1. สำรวจ วสัดุ-อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย   
 2.ดำเนินการจัดซ่อมวัสดุ-
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด
เพ่ือให้ใช้งานได้ดี 
3.  ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ-
ครุภัณฑ์เพ่ือให้ใช้งานได้ดี 

 33,500  33,500    33,500 

รวมทั้งสิ้น 100,12
9 
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 2. ห้องสมุดมีวัสดุ-ครุภัณฑ์  หนังสือพิมพ์  วารสาร  
เอกสาร  หนังสือคู่มือ  ตำราเรียนที่ทันสมัยและเพียงพอ
สำหรับผู้ใช้บริการ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3. ห้องสมุดมีมาตรฐานในการให้บริการอย่างมี
คุณภาพและประทับใจจากผู้เข้าใช้บริการ                   

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ห้องสมุดมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน      มี
วัสดุ-ครุภัณฑ์เพียงพอสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มีการพัฒนาห้องสมุดได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จัด
กิจกรรมส่งนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนสู่นักเรียนเกิดประสิทธิผล 
มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น  
 
 
 

(นางสาวชไมพร  ศรศักดิ์) 
 ผู้เสนอโครงการ 

 
 

 
(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

 
(นายพิเชฏ  บุญญา) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

(นายพัฒนพงษ์    สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผูอ้นุมติัโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการงานพัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน (รหัส 606.4) 

ฝ่าย  วิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   100,129   บาท     ปีการศึกษา  2565 

________________________________________________________________________________ 
กิจกรรมที่ 1  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด 

 
ที ่

 
รายการ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 314  ฉบับ 10 3,140 

 
เงินอุดหนุน  

2 หนังสือพิมพ์มติชน 314  ฉบับ 10 3,140 
3 เทคโนโลยีชาวบ้าน 24  เล่ม 50 1,200 

4 ศิลปวัฒนธรรม 12  เล่ม 120 1,440 

5 บ้านและสวน 12  เล่ม 130 1,560 
6 National Geographic 12  เล่ม 160 1,920 

7 อนุสาร อ.ส.ท. 12  เล่ม 85 1,020 

8 หมอชาวบ้าน 12  เล่ม 60 720 
9 เคหการเกษตร 12  เล่ม 70 840 

10 ชีวจิต 24 เล่ม 69 1,656 

11 หนังสือจัดซื้อเข้าห้องสมุด 
- หนังสือคู่มือนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย 
- หนังสือประเภทวิชาการ/ตำรา 
- หนังสือสารคดีและบันเทิงคดี 

  30,000 

12 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)   10,000 
13 กระดาษ A4  70 แกรม Idea 5 แพ็ค 105 525 

 

14 กระดาษ A4  80 แกรม Double A 3 แพ็ค 120 360 
15 กระดาษร้อยปอนด์ 1 แพ็ค 362 362 

16 กระดาษชาร์ทสีแผ่นใหญ่ 15 แผ่น 9 135 

17 กระดาษโปสเตอร์สีหน้าเดียว 15 แผ่น 7 105 
18 กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า หนา 15 แผ่น 8 120 

19 กระดาษสีน้ำตาลห่อพัสดุ 30 แผ่น 7 210 

20 กระดาษเทา-ขาว 15 แผ่น 20 300 
21 กระดาษสา บาง สีพื้น 10 แผ่น 14 140 
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22 กระดาษสา บาง ลายสก็อต 10 แผ่น 14 140 

23 กระดาษสา หนา สีต่างๆ 10 แผ่น 17 170 
24 กาว TOA 8 ออนซ์ 3 ขวด 31 93 

25 ยาลบคำผิด เพนเทล แท่งเล็ก  3 แท่ง 72 216 

26 สีเทียน 24 สี มาสเตอร์อาร์ต 5 กล่อง 46 230 
27 สีไม้ยาว 24 สี สองหัว คลอรีน 5 กล่อง 94 470 

28 สีชอล์ค 16 สี เพนเทล 5 กล่อง 65 325 

29 คัตเตอร์เล็ก เหล็ก ตราม้า (แถมใบ) 4 อัน 39 156 
30 คัตเตอร์ใหญ่ เหล็ก MESA 3 อัน 60 180 

31 เทปกาว 2 หน้าบาง 0.5 นิ้ว 5 ม้วน 25 125 
32 เทปกาว 2 หน้าบาง 1 นิ้วครึ่ง 3 ม้วน 55 165 

33 เทปกาว 2 หน้า 3 M 1 เมตร 2 ม้วน 53 106 

                                                                                                               
รวมเงิน 

61,269 

 
กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมรักการอ่านและการเขียน 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 ของรางวัล 100 ชิ้น 50 5,000 เงินอุดหนุน 
 
 

2 กระดาษการ์ดสี A4  1 แพ็ค 120 120 
3 กระดาษ A4  80 แกรม Double 

A 
2 แพ็ค 120 240 

รวมเงิน 5,360 
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กิจกรรมที่ 3  การจัดซ่อม-ซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ 

รายการ
ที ่

รายการ จำนวน(หน่วย) ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม แหล่ง 
งบประมาณ 

1 จัดซ่อม 
- เครื่องปรับอากาศ 
- คอมพิวเตอร์ 
- ปริ๊นเตอร์ 

 
11 เครื่อง 
20 เครื่อง 
1 เครื่อง 

 
1,000 
1,000 
1,000 

 
11,000 
20,000 
1,000 

เงินอุดหนุน 
 
 

2 จัดซื้อ 
- หมึก HP รุ่น P1102W 
 

 
1 ชุด 

 

 
1,500 

 

 
1,500 

 
รวมเงิน 33,500 

รวมเงินกิจกรรมที่ 1,2,3 100,129  
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             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
 
ชื่อโครงการ   การสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (รหัส 606.5 
) 
ฝ่าย    วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายจุดเน้นที่  6 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายที่ 1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที ่1,2,3,4 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที ่1 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุธาทิพย์ พูลเลิศ 
__________________________________________________________________________ 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

การสร้างโอกาสการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมความรู้และความสามารถของผู้เรียนในการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี  พ.ศ.2552  กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้โรงเรียนจัด
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของ
ประเทศ โดยมีจุดหมาย  และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ให้เป็นคนดี มีปัญญา   มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก 

โรงเรียนได้จัดทำ  “โครงการ  การสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้นักเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ”  
ต่อเนื่องมาโดยตลอด  เพราะโรงเรียนเห็นว่าเป็นแนวทางของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ผลของการดำเนินงาน
ตามโครงการนี้ประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์  คือผู้เรียนทุกคนของโรงเรียนได้มีโอกาสหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่ไกลจากท้องถิ่นของตนเอง  ส่วนผู้เรียนที่มีความสามารถเฉพาะด้าน  มีโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันและ
ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในทุก ๆ ระดับ  เช่น  ระดับอำเภอ  ระดับจังหวัด  ระดับเขตพ้ืนที่และ
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ระดับประเทศ  ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่าทุก
ฝ่ายมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียนร้อยละ 100 

 จากข้อมูลที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า  โครงการ การสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้นักเรียนพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ  เป็นโครงการที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้เป็นบุคคลที่เป็นคนดี มีปัญญา   มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี 

ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกอย่างแท้จริง  สมควรที่โรงเรียนจะดำเนินการตาม
โครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านความรู้ความคิดและทักษะกระบวนการเต็มตามศักยภาพ 
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีนิสัยใฝ่เรียน  มีความสามารถในการ

วิเคราะห์ 
      3. เป้าหมาย  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1.  ผู้เรียนที่มีความสามารถประมาณ  300 คน  เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพกับ
หน่วยงานภายนอก 

2.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในงานนิทรรศการวิชาการของโรงเรียน 
100% 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  ผู้เรียนได้พัฒนาด้านความรู้ความคิดและทักษะกระบวนการเต็มตามศักยภาพ 
2.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีนิสัยใฝ่เรียน  มีความสามารถในการวิเคราะห์ 

 
4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์และหน่วยงานภายนอก 

5. กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่ 1 
ไตรมาสที่ 2 
ไตรมาสที่ 3 
ไตรมาสที่ 4 

นางสาวสุธาทิพย์ พูลเลิศ 

2 กิจกรรมที่ 2 ไตรมาสที่ 1 
ไตรมาสที่ 2 
ไตรมาสที่ 3 
ไตรมาสที่ 4 

นางสาวสุธาทิพย์ พูลเลิศ 
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ไตรมาสที่  1            1  เม.ย. 65   -   30  มิ.ย. 65 
ไตรมาสที่  2         1   ก.ค. 65   -   30  ก.ย. 65  
ไตรมาสที่  3            1  ต.ค.  65   -   31  ธ.ค. 65 
ไตรมาสที่  4         1  ม.ค.  66   -   31  มี.ค. 66  

6.  งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ  491,550 บาท 

4.  เงินอุดหนุนรายหัว   -     บาท 
5. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15  ปี 491,550 บาท 
6. เงินรายได้สถานศึกษา   -   บาท 
7. อ่ืนๆ   -  บาท 

 7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อุดหนุ
น 

เรียนฟรี รายไ
ด้
สถา
นศึก
ษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ที่ 1 

1. ส่งนักเรียนแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพตามหน่วยงาน 
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกซ้อมและการ
แข่งขัน 

 200,000  
 
 

200,000 

 
 

200,000 
 
 
200,000 

  400,000  

กิจกรรม
ที่ 2 

1. ประชุม 
2. เสนอโครงการ 
3. จัดกิจกรรมทาง
วิชาการของครูและ
นักเรียน 

 30,000 61,550  91,550   91,550 
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ที ่ กิจกรรมและคำชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม
รายการและกิจกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อุดหนุ
น 

เรียนฟรี รายไ
ด้
สถา
นศึก
ษา 

อ่ืนๆ 

4. สรุป 
5. รายงาน 

รวมทั้งสิ้น 491,550 
 
 
 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต ( Outputs ) 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านความรู้ความคิดและทักษะ
กระบวนการเต็มตามศักยภาพ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มี
นิสัยใฝ่เรียน  มีความสามารถในการวิเคราะห์ 

 
ตรวจสอบ 

 

 
-รายงานผลการจัด
กิจกรรม 
- การนำเสนอผลงาน 
- รายงานโครงงาน   

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  ผู้เรียนได้พัฒนาด้านความรู้ความคิดและทักษะ

กระบวนการเต็มตามศักยภาพ 
2.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีนิสัยใฝ่

เรียน  มีความสามารถในการวิเคราะห์ 

 
ตรวจสอบ 

 

 
แบบสำรวจรายการ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนได้พัฒนาด้านความรู้ความคิดและทักษะกระบวนการเต็มตามศักยภาพ  มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยใฝ่เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่เป็น
คนดี มีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก 
 

 



330 
 

 
 
 
 

(นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 
 
 

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง ) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

 
 
 
 

(นายพิเชฎ  บุญญา) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
 
 

(นายพัฒนพงษ์   สีกา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการ การสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ(รหัส 606.5 ) 

ฝ่าย  วิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   491,550  บาท     ปีการศึกษา  2565 

________________________________________________________________________________ 
 

กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในและนอกโรงเรียน 
ที ่ รายการ จำนวน 

หน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
รวม 

เป็นเงิน 
แหล่ง

งบประมาณ 

1 ค่าพาหนะ/ค่าอาหารนักเรียน 
ที่แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนอก
โรงเรียน 

- - 200,000  

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและการ
แข่งขัน 

- - 200,000  

รวมเงินทั้งสิ้น 400,000  

 
กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมทางวิชาการของครูและนักเรียนงานนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ 

ที ่ รายการ จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

แหล่ง
งบประมาณ 

1 ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม   30,000  

2 วัสดุ/อุปกรณ์นำเสนอผลงานในภาพรวม 
ของโรงเรียน   

  20,000  

3 วัสดุ/อุปกรณ์จัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

8 5,000 40,000  

4 หมึกเติม Cannon 4สี 1 1,550 1,550  
รวมเงิน 91,550  

รวมกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2  491,550  

 


