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คำนำ 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่บ่งชี้ถึงระบบการบริหารงานของสถานศึกษา ในการที่

นำนโยบาย จุดเน้น และกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาอย่างมีประสทิธิภาพ  

โรงเรียท่าอุแทพิทยาได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์เพื่อให้สอดคล้องการบริบทอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์

ของโรงเรียน  โดยอาศัยกรอบแนวคิด นโยบาย  และจุดเน้นของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร  โดยจัดทำเป็นโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้รับการตอบสนองที่

เกิดผล บรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานตามภารกิจในการจัดการศึกษา 

 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองผู้บริหาร คณะครู 

นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือ  ระดมความคิด  ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาฉบับนี้จนสำเร็จสมบูรณ์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผน  การ

ติดตามและประเมินแผนงาน  โครงการ และกิจกรรม   เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

สูงสุด 

 

 

                โรงเรียนทา่อุแทพทิยา 

                 1  พฤษภาคม  2565     
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนท่าอุแทพิทยา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี84340 

ที่ .............................................   วันที่    ...................................................................... 

เรื่อง  การเห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปกีารศกึษา 2565 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรยีนท่าอุแทพิทยา 

 ตามที่ทางโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการของทางโรงเรียนท่าอุแทพิทยา เป็น   

ที่เรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ความเห็นชอบในการใช้แผนปฏิบัติ

การดังกล่าวนั้น จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29  เมษายน พ.ศ. 2565 

ในวันที่ประชุมได้พิจารณาแผนปฏิบัติการแล้ว มีมติเห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อใช้ในการบริหาร

จัดการและพัฒนาโรงเรียนท่าอุแทพิทยาต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป 
   

                

ลงชื่อ ..........................................................   

                                                                                   ( นายธเนศร ์ศรรีุ่งเรอืง ) 

                                                                                ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน     
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ส่วนที่ 1    

 บทนำ  

 
1. ประวัติโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ตั้งเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.  2525 โดยเปิดเป็นสาขาโรงเรียนกาญจนดิษฐ์
วิทยาคม เป็นโรงเรียนในสังกัดกองการมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านดอนหลวง ตำบลท่า
อุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ 55 ไร่ มีนายสมภาพ  พัฒนเดช  รักษาการในตำแหน่ง
ครูใหญ่ นักเรียนชายหญิงรุ่นแรก จำนวน  58  คน 
 พ.ศ.2526 ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนในสังกัดกองการมัธยม  กรมสามัญศึกษา  โดยได้รับ
งบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว  ขนาด  4  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง  บ้านพักครู  1  หลัง  บ้านพักภารโรง  
1  หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม  6  ที่ 1 หลัง  และได้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม  สาขาท่าอุแท  (ก.
ด.ว.2)”  เป็นชื่อ “โรงเรียนท่าอุแท” 
 พ.ศ.2527 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร ขนาด  8  ห้องเรียน  
(108ล)  จำนวน 1 หลัง อาคารฝึกงาน 1 หลัง (2 หน่วย) ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนท่าอุแท  เป็น  
“โรงเรียนท่าอุแทพิทยา” อักษรย่อ “ท.พ.”   
 พ.ศ.2534 เป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 
 พ.ศ.2537ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนขนาด  16  ห้องเรียน  (216ล)  จำนวน  1 หลัง   
 พ.ศ.2538 เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 พ.ศ.2545 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม  จำนวน  1  หลัง 

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ได้รับมอบสนามกีฬาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยมีนายก่อ
เกียรติ อินทรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นผู้ส่งมอบ และมีนายอู๊ต ตรีอุดม 
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา เป็นผู้รับมอบ 

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน 
1. นายสมภาพ  พัฒนเดช   ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2525  -  พ.ศ.2528 
2. นายอรรถพร  พัฒนเดช ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2528  -  พ.ศ.2533 
3. นายประสิทธิ์  เทพเลื่อน ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2533  -  พ.ศ.2545 
4. นายนรินทร์  มงกุฎสุวรรณ   ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2546  -  พ.ศ.2550 
5. นายชัยยุทธ  ศรีขจร  ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2550  -  พ.ศ.2554 
6. นายภิญโญ  รินเกลื่อน ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2554  -  พ.ศ.2554   
7. นายนิวัติ  โสกรรณิตย์           ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2554  -  พ.ศ.2558   
8. นายสมศักดิ์  ทองสมุทร ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2558  -  พ.ศ.2561 
9. นายอู๊ต ตรีอุดม  ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. 2562  -  พ.ศ.2564 
10. นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. 2564  -  ปัจจุบัน 

 
  สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

เครื่องหมาย   
พระพิฆเนศวร์ พระหัตถ์ขวาถือคบเพลิง หมายถึง การส่องแสงสว่างก่อให้เกิดปัญญาพระหัตถ์

ซ้ายถือดอกบัวหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า คือ อริยสัจสี่ เปรียบมนุษย์เป็นดอกบัวสี่เหล่า 
อักษรย่อชื่อโรงเรียน 
ท.พ. 

  
 สีประจำโรงเรียน 

สีฟ้า – สีเหลือง 
ฟ้า  หมายถึง  ความสดชื่น  สุขุม  เยือกเย็น  หนักแน่น 
เหลือง หมายถึง  ความสว่างไสว  สะอาด 

 
  คำขวัญ 

  เรียนเด่น   เล่นดี   รู้หน้าที่   มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม   
  

  ปรัชญาของโรงเรียน 
  นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา 
  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี      
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แผนที่โรงเรียน 
 

 
 

2. ข้อมูลผู้บริหาร 
  รองผู้อำนวยการรกัษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.รามคำแหง  
 โทรศัพท์  0862746006  
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้  ตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2564 -  ปัจจุบัน  
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 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหาร 

 1.การวางแผนงานธุรการ 
 2.งานธุรการ/สารบรรณ 
 3.งานชุมชนสัมพันธ์ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย 
 4.งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
(DMC/EMIS/ M-OBEC/B-OBCE) 
 5.งานประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ/  
เว็บไซด์ 
 6.งานสวัสดิการและบริการ 

- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานโภชนาการ 
- งานโสตทัศนศึกษา 
- ร้านค้าสวัสดิการ 
- โรงน้ำ 
- สวนปาล์ม 

 7.งานเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.งานบ้านพักครูและนักเรียน 
 9.งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 1. การวางแผนงานวิชาการ 
- งานจัดทำระเบียบแผนปฏิบัติ 
- งานการรับนักเรียน 

 2. การบริหารงานวิชาการ 
- งานหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 
- งานจัดกลุ่มการเรียน 
- งานจัดการสอนตารางเรียน และจัดครูเข้าสอน/งานจัด
ครูสอนแทน 

- งานสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ 
- งานนิเทศภายใน 
- งานบริหารจัดการทดสอบระดับชาติ 

 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- งานกลุ่มนักเรียนพิเศษ (การเรียนร่วม L.D/กรีฑา) 
- งานจัดสอนซ่อมเสริมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

 4. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
- งานส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
- งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 
- ห้องสมุด 
- งานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ        
แหล่งเรียนรู้ 

 5. งานทะเบียนและการวัดประเมินผล 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- งานวัดและประเมินผลนักเรียน 
- งานระบบข้อมูล 

 6.งานประกันคุณภาพ 
 7. งานกิจกรรมพัฒนาการผู้เรียน 
 8. งานอื่น  ๆที่ได้รับมอบหมาย 

 1.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 3.งานสภานักเรียน 
 4.งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 
 5.งานส่งเสริมพัฒนาวินัยและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน 

- งานระเบียบวินัย 
- งานแก้ไขพฤติกรรม 
- งานครูที่ปรึกษา 
- งานเวรยาม 

 6.โรงเรียนตามโครงการพิเศษ 
 7.งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 1.การบริหารงานบุคคล 
 2.งานวางแผนอัตรากำลัง สรรหา บรรจุ      
แต่งตั้ง 
 3.งานส่งเสริมวินัยข้าราชการและ ลูกจ้าง 
 4.งานทะเบียนประวัติ 
 5.งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 6.งานประเมินผล การปฏิบัติงานของ 
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
 7.งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 1.งานงบประมาณและแผนงาน 
 2.งานการเงินและบัญชี 
 3.การบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
 4.งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 5.งานตรวจสอบภายใน 
 6.งานธนาคารโรงเรียน 
 7.งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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3. ข้อมูลครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2564 ( ขอ้มูล 1 พฤษภาคม 2565 ) 
3.1 ข้อมูล 

 ข้าราชการครูสายบริหาร    จำนวน  1 คน 
 ข้าราชการครู   มีจำนวน 23 คน 
 บุคลากรทางการศึกษา  มีจำนวน 8 คน 

3.2 จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา  

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน) 

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) 

ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
ผู้อำนวยการ - - - - - - - 

รองผู้อำนวยการ - 1 1 - - 1 - 
ข้าราชการครู  5 18 23 - 22 1 - 
ครูผู้ทรงคุณค่า 
และครูอัตราจ้าง 

- 4 4 - 4 - - 

ครูพี่เลี้ยง - - - - - - - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1 -       1 - - 

คนขับรถ 1 - 1 1 - - - 
อื่น ๆ(แม่บ้าน) - 1 1 1 - - - 

 - จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ..................27............. คน คิดเป็นร้อยละ ........100............  
- จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด ...............27........... คน คิดเป็นร้อยละ ..........100.......... 
 

3.3 จำนวนบุคลากรจำแนกตามอายุ อายรุาชการ ตำแหน่ง  วิทยฐานะ วุฒิ และวิชาเอก 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหนง่ วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก 

1.  นางสาวพรพิมล 39 12 ปี รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
2. นางสุดารัตน์    สุขเขียว 59 37 ปี ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ ศษ.บ. ภาษาไทย 
3. น.ส.จิราวรรณ    ศรีวรกร 53 26 ปี ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ ค.บ. ภาษาไทย 
4. น.ส.นลทัพร    มีแก้ว 50 26 ปี ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ ค.บ. คณิตศาสตร ์
5. น.ส.พัชราพรรณ   เพชรอาวุธ 51 28 ปี ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ กศ.บ. อังกฤษ 
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ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก 

6. นายธีระวัฒน ์   ศรีภกัดี 50 12 ปี ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป ์
7. นายปิยวัฒน์  วิชัยดิษฐ 45 11 ปี ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ ค.บ. พลศึกษา 
8. นางสุชิลา    พงษพ์ุ่ม 39 10 ปี ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ ศ.บ. ศิลปบัณฑิต 
9. นายโอภาส เกื้อสกุล 43 12 ปี ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ ค.บ. พลศึกษา 
10. น.ส.ชฎาทิพย ์   พูนนาผล 35 11 ปี ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ ค.บ. ภาษาไทย 
11. น.ส.ภัชรพร  มีคล้าย 36 6 ปี ครู ค.ศ.1 - คศ.บ. ภูมิภาคศึกษา 
12. น.ส.เนตรชนก   มีนวลชืน่ 33 6 ปี ครู ค.ศ.1 - กศ.บ สังคมศึกษา 
13. น.ส.นันทวดี    ใจห้าว 32 8 ปี ครู ค.ศ.1 - ศษ.บ. คณิตศาสตร ์
14. นางณัฐณิชา    ปราบนคร 40 5 ปี ครู ค.ศ.1 - ค.บ. ภาษาไทย 

15. น.ส.จริยา  ชุมกลัด  30 3 ปี ครู ค.ศ.1 - ค.บ. สังคมศึกษา 
16. น.ส.อัสม๊ะห ์ เส็นบัตร 30 3 ปี ครู ค.ศ.1 - วท.บ. คณิตศาสตร ์
17. นางสาวโรสนานี  ทพิย์หมัด 28 2 ปี ครู ค.ศ.1 - วท.บ. เคม ี
18. น.ส.ศุภานิช  อินตา 27 2 ปี ครู ค.ศ.1 - กศ.บ. ชีววิทยา 
19. น.ส.ประภัสสร โยมา 26 1 ป ี ครูผู้ช่วย - กศ.บ. ฟิสิกส ์
20. น.ส.สุรีรัตน ์ ชว่ยบำรุง 29 7 เดือน ครูผู้ช่วย - ค.บ. สังคม 
21. น.ส.สุกันยา  เศรษฐขาว 26 3 เดือน ครูผู้ช่วย - ศษ.บ. พลศึกษา 
22. น.ส.อุทัยวรรณ  พรหมอินทร์ 34 3 เดือน ครูผู้ชว่ย - วท.บ. เกษตรกรรม 
23. นายธีรพันธ์  พิจารณ ์ 25 3 เดือน ครูผู้ช่วย - ค.บ. ดนตรีสากล 
24. นายนที  รุ่มรวย 28 3 เดือน ครูผู้ช่วย - ศป.บ. นาฏยรังสรรค ์
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ลูกจ้างชั่วคราว 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ ์

การสอน/
ทำงาน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก 

1. น.ส.สุจิตรา  ศรีคง 41 13 คศ.บ. คหกรรม(ผ้าและเครื่องแต่งกาย) 
2. น.ส.นงลักษณ์ หอมหวล 39 4 วท.บ พืชศาสตร ์
3. น.ส.บุษกร  อุทัยรัตน ์ 27 3 ค.บ. คอมพิวเตอร ์
4. น.ส.กรรณกิา คงทอง  27 2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
5 น.ส.อารียา  หมื่นะย้า 24 3 เดือน วท.บ ฟิสิกส ์
 
ลูกจ้างนักการภารโรง  

ชื่อ – สกุล 
อายุ ตำแหน่ง 

 
วุฒิ งานที่ปฏิบัต ิ

จริง ราชการ 
นายนภดล  ทองพัฒน ์ 60 21 ช่างปูน 3 ป.4 พนักงานขับรถ 

 
แม่บ้าน 

ชื่อ – สกุล อายุ
จริง 

ประสบการณ์
การทำงาน 

ตำแหน่ง วุฒิ งานที่ปฏิบัต ิ

นางชุติมันต ์ คนโอ 54 8 แม่บ้าน ม.3 แม่บ้าน 
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4. ข้อมูลนักเรียน  
 1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 399 คน 
 2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  399 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 3 74 43 117 39 

ม.2 3 45 41 86 29 

ม.3 3 47 53 100 33 

ม.4 2 25 28 53 27 

ม.5 2 27 21 48 24 

ม.6 2 18 33 51 26 

รวม 16 236 219 455   

 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 

5. ข้อมูลอาคารสถานที ่ 
อาคารเรียนและอาคารประกอบ     จำนวน  4 หลัง ได้แก่  อาคารเรียนถาวรแบบ 108 ล (ต่อเติมใต้ถุน) 

จำนวน 1 หลัง  อาคารเรียนแบบ 216 ล (ต่อเติมใต้ถุน) จำนวน 1 หลัง อาคารโรงฝึกงานแบบ  102 ก จำนวน 1 
หลัง  อาคารหอประชุม แบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง  ส้วม  3  หลัง  สนามฟุตบอล 1 สนาม  สนามบาสเก็ตบอล  
2  สนาม  สนามวอลเลย์บอล  1  สนาม 
6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะ ชุมชนชนบทอยู่อย่างพึ่งพาอาศัย บริเวณใกล้เคียง

โดยรอบโรงเรียน  ได้แก่   วัดเขาถ้ำธรรมอุทัย   วัดอุทยาราม  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าอุแท 

 โรงเรียนบ้านดอนหลวง   โรงเรียนวัดอุทยาราม  บริษัทกาญจนดิษฐ์น้ำมันปาล์ม    
อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำการเกษตรกรรม คือ ปลูกยางพารา ปลูกปาล์ม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

98.5% อิสลาม 1% และอื่นๆ 0.5% ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป   คือ รำมโนราห์ และ
หนังตะลุง    
 2) ผู้ปกครอง จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 อนุปริญญาตรี ปริญญาตรี เรียงตามลำดับ   
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ประกอบอาชีพ   คือ เกษตรกรรม (คิดเป็นร้อยละ)   99.99%         
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (คิดเป็นร้อยละ)    98.50 %   
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 42,858 บาท จำนวนคนเฉลีย่ต่อครอบครัว 3 คน 
 
3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็ก  ประชากรมีฐานะยากจน  ส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่นดั้งเดิม  อยู่กันมา

นาน  ประกอบอาชีพทางการเกษตร  รับจ้าง  ค้าขายเล็กๆ น้อยๆ อาชีพส่วนใหญ่คือทำสวนยางพารา  ผลไม้ ผัก
ตามฤดูกาล  สวนปาล์มน้ำมันขนาดเล็กของเกษตรกรรายย่อย สวนปาล์มน้ำมันขนาดใหญ่ของนักลงทุนจากต่างถิ่น 
นากุ้งของนักลงทุนจากต่างถิ่น รวมถึงมีวัดเขาถ้ำธรรมอุทัย ซึ่งสถานที่เหล่านี้สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นอก
โรงเรียน  และการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาได้เป็นอย่างดี 
 เกษตรกรไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง  เนื่องจากขายให้กับนายทุนต่างถิ่นไปหมดหมด จึงต้องออกทำงาน
รับจ้างหรือไม่ก็อพยพไปอยู่ต่างอำเภอ ต่างจังหวัด หาที่ดินทำกินในป่าหรือบนเขา ทำให้นักเรียนบางส่วนเกิดภาวะ
ครอบครัวแตกแยก ไม่มีผู้นำครอบครัว  นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายายหรือญาติพี่น้อง มากกว่าได้อาศัยอยู่
กับพ่อแม่ นักเรียนจึงมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การพนันและการชู้สาว ส่งผลกระทบต่อการเรียน 
 นอกจากนี้ยังมีแรงงานทีอ่พยพมาจากภาคอีสาน ภาคเหนือ รวมถึงแรงงานต่างดา้วจำนวนหนึ่ง มาทำงาน
สวนปาล์ม  นากุ้งของนักลงทุน  ทำให้เกิดปัญหาที่สำคัญในท้องถิ่นคือ  ยาเสพติด   
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ส่วนที่  2 

ทิศทางของโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนจัดการศกึษาอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กา้วทันเทคโนโลยี กรีฑาเป็นเลิศ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
 
พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมนำหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช ้
4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน 
5. พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
6. ส่งเสริมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน 

 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผล O-NET เพิ่มขึ้น 
2. ครูมีทักษะการจดัการเรยีนการสอนแบบมืออาชีพ 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามหลักสูตรและอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 
4. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
5. ครูนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน  
6. ครูพัฒนาศกัยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
7. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคสว่น 
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กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศกึษาสู่มืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 4 จดัการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสรมิคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

     บนพื้นฐานความเป็นไทย  

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนรว่มในการจดัการศึกษา 

 

อัตลักษณ์ (Identity)  

  “มีน้ำใจนักกีฬา” 
 

เอกลักษณ์ ( Uniqueness) กีฬาเด่น 

“กีฬาเด่น” 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Desired Characteristics) 

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝ่เรียนรู ้

5. อยู่อย่าพอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการทำงาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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งบประมาณปีการศึกษา 2565 

1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

1. เงินอุดหนุนรายหัว  

- ม.ต้น (3,500)       1,057,000       บาท 

- ม.ปลาย (3,800)   581,400          บาท 

รวม      1,638,400       บาท 

2. โครงการเรียนฟรี 15 ปี 

- อุปกรณ์การเรียน    197,180       บาท  

- เครื่องแบบนักเรียน    212,350       บาท 

- หนังสือเรียน     469,702       บาท   

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    1,267,723    บาท 

- รวม      2,146,955    บาท 

3. รายได้สถานศึกษา  

- รายไดท้ั่วไป    200,000       บาท  

- ระดมทรพัยากรจากผู้ปกครอง  634,472       บาท  

รวม     834,472       บาท 

4. เงินนอกงบประมาณ     - 

รวมทั้งสิ้น 4,819,827 บาท 
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งบกันไว้สำรองจ่าย  =  44,000 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

ที ่  กลุ่มงาน  

 งบประมาณ   หมายเหตุ  

 อุดหนุนราย
หัว  

 กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน  

 รายได้
สถานศึกษา  

 ระดม
ทรัพย์  

 อ่ืน ๆ   รวม   คงเหลือ    

1 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  263,139 498,509  108,800  870,448     

2  ฝ่ายบริหารงานงานทั่วไป  390,605  52,000   442,605     

3  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  1,811,686 130,000    1,941,686     

4 ฝ่ายบริหารงานบุคคล  58,150  491,400 151,200  700,750     

5 
 ฝ่ายบริหารงานกิจการ

นักเรียน  

98,056 1,000 - 84,560 - 185,616 
    

รวม 2,621,636 629,509 543,400 346,560  4,141,105     

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/สรุปงบประมาณโครงการ%20ปี65.2.xlsx%23ฝ่ายบริหารงานวิชาการ!A1
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/สรุปงบประมาณโครงการ%20ปี65.2.xlsx%23ฝ่ายบริหารงานงานทั่วไป!A1
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/สรุปงบประมาณโครงการ%20ปี65.2.xlsx%23ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ!A1
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/สรุปงบประมาณโครงการ%20ปี65.2.xlsx%23ฝ่ายบริหารงานบุคคล!A1
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/สรุปงบประมาณโครงการ%20ปี65.2.xlsx%23ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน!A1
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/สรุปงบประมาณโครงการ%20ปี65.2.xlsx%23ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน!A1
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ตารางการเชื่อมโยงโครงการ มาตรฐาน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

โครงการ แผนงาน สนองมาตรฐานที ่ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
 

บริหารงาน
วิชาการ 

ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน เพือ่เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บริหารงาน
วิชาการ 

ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน   
ข้อที่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1.2 คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3.1 จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและ
ปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 
มาตรฐานที่ 3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3.3 มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 
มาตรฐานที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 

3.โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และ
ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

บริหารงาน
วิชาการ 

ข้อที่ 1. คุณภาพของผู้เรยีน มาตรฐานที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
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โครงการ แผนงาน สนองมาตรฐานที ่ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ บริหารงาน

วิชาการ 
ข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานที่  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1.2 คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3.1 จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้ 
มาตรฐานที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีน 

5. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล บริหารงาน
วิชาการ 

ข้อที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
การมีสว่นร่วมในการจัดการศกึษา 

6. ชื่อโครงการพัฒนางานวัดผลและ
ประเมินผล 

บริหารงาน
วิชาการ 

ข้อที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

7. ชื่อโครงการโรงเรียนปลอด 0 ร มส และ 
มผ 
 

บริหารงาน
วิชาการ 

ข้อที่ 2 พัฒนาคณุภาพผูเ้รียน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล
สถานศึกษากำหนด 

มาตรฐานที่ 1.1.5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1.2.1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที ่
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โครงการ แผนงาน สนองมาตรฐานที ่ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
8. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ บริหารงาน

วิชาการ 
ข้อที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ส่งเสริมคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 

มาตรฐานที่ 2.2.5 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

9.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บริหารงาน
วิชาการ 

ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการสว่นร่วมในการจดัการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2.2 สถานศึกษามีการตดิตามตรวจสอบ
ประเมนิผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 

10. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจดัการเรียนรู้ 
 

บริหารงาน
วิชาการ 

ข้อที่ 1 สร้างโอกาสและลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศกึษา 

มาตรฐานที่ 2.6 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

11.โครงการเศรษฐกจิพอเพียงเลี้ยงชีพได้แบบ
โครงงาน   
 

บริหารงาน
วิชาการ 

ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม รักถิ่นฐาน
บ้านเกิดสํานึกความเป็นไทย 
 

12.โครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้สำหรับ
นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู ้

บริหารงาน
วิชาการ 

ข้อที่  1 สร้างโอกาสและลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศกึษา 

มาตรฐานที่ 3.3.2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3.3.4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและนำผลมาพัฒนา ผู้เรียน 
 

13. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 

บริหารงาน
วิชาการ 

ข้อที่ 2 พัฒนาคณุภาพผูเ้รียน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันสู่ 

มาตรฐานที่ 1.1.1 มีความสามารถในการอา่น การเขียน 
การสื่อสารและการคำนวณ 
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โครงการ แผนงาน สนองมาตรฐานที ่ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
14. โครงการ “สานอนาคตการศึกษา 
CONNEXT ED” 
 

บริหารงาน
วิชาการ 

ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และ
ส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการจดัการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ   

 15.ชื่อโครงการ 1 คร ู1 วิจัย 
 

บริหารงาน
วิชาการ 

ข้อที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มืออาชพี 

มาตรฐานที่ 3.5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 

16.โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน บริหารงาน
วิชาการ 

ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการจดัการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

17. โครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

บริหารงานทั่วไป ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และ
ส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการจดัการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 2.2 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 

18. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ บริหารงานทั่วไป กลยุทธ์ที ่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

มาตรฐานที่  1.2 คุณภาพของผู้เรียน ประเด็นที่ 1.2 
คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 

19. ชื่อโครงการ ประชาสัมพันธ์สรา้งสรรค์โลก
ทัศน์ 

บริหารงานทั่วไป ข้อที่ 1 สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2.6 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3.2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

20. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย บริหารงานทั่วไป ข้อที่2 . กระบวนการบรหิารและการจัดการ มาตรฐานที่ 2  หัวข้อ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และ สังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 
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โครงการ แผนงาน สนองมาตรฐานที ่ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
21. ชื่อโครงการ สื่อรักสีม่ิติ บริหารงานทั่วไป ข้อที่ 1 สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชพี 
มาตรฐานที่ 1.2.1 การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

22. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ บริหารงานทั่วไป ข้อที่ 1. คุณภาพผู้เรียน 
ข้อที่ 2. กระบวนการบรหิารและจัดการ 

มาตรฐานที่ 1.2.4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม 
มาตรฐานที่ 2.2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

23. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

บริหารงานทั่วไป ข้อที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 

มาตรฐานที่ 1.2.1) การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษา กำหนด                                                                          
มาตรฐานที่ 2.2.5) จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

24. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   บริหารงานกิจการ
นักเรียน 

ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์ที ่3 คุณธรรมนําความรู้ 
 

25. โครงการวันสำคัญทางสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์   

บริหารงานกิจการ
นักเรียน 

ข้อที่ 2 สรา้งโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา  

มาตรฐานที่ 2.1.1) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคณุธรรม 
จริยธรรม ตามที่สถานศกึษากำหนด 8 ประการ และมี
คุณภาพอยูใ่นระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 2.2.1) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย 
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โครงการ แผนงาน สนองมาตรฐานที ่ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
26. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียนโรงเรียน 

บริหารงานกิจการ
นักเรียน 

ข้อที่ 1. ดา้นคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 1.2.1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

27. โครงการส่งเสริมสุขภาพ   บริหารงานกิจการ
นักเรียน 

ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน มาตรฐานที่ 1.2.4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม 

28โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มืออาชพี 

บริหารงานบุคคล ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มืออาชพี 
ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการสว่นร่วมในการจดัการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2.2.4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
มาตรฐานที ่ 2.2.6) จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3.3.5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ           จัดการ
เรียนรู้ 

29โครงการจา้งครูและบุคลากรทางการศึกษา บริหารงานบุคคล ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มืออาชพี 

 มาตรฐานที ่ 2.2.4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

30.โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศกึษาและเจ้าหน้าที่ของ
โรงเรียน 

บริหารงานบุคคล ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการสว่นร่วมในการจดัการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2.2.2 (ระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา) 

31.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทำ
แผนปฏิบัติการประจำป ีปีการศึกษา 2566 

บริหารงาน
งบประมาณ 

ข้อที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
 

มาตรฐานที่ 2.2 มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
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โครงการ แผนงาน สนองมาตรฐานที ่ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
32. โครงการสนับสนุนการทำงานภายใน
องค์กร 

บริหารงาน
งบประมาณ 

ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และ
ส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการจดัการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2.2 มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา    

33. โครงการสนับสนุนการทำงานภายใน
องค์กร 

บริหารงาน
งบประมาณ 

ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และ
ส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการจดัการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2.2 มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา    
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ส่วนที่ 3 

แผนงาน/โครงการ 

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ                                                                                             

1 โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา นางสาวนลัทพร มีแก้ว 5,000 
2 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( 8 กลุ่มสาระ และ 1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
นางสาวนลัทพร มีแก้ว 

537,678 

3 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตร 

นางสาวนลัทพร มีแก้ว 
28,800 

4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (8กลุม่สาระ) /
นิเทศ 

นางสาวนลัทพร มีแก้ว 101,180 

5 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล นางสาวนลัทพร มีแก้ว 10,000 
6 โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล นางสาวอัสม๊ะห์ เส็นบัตร 2,500 
7 โครงการโรงเรียนปลอด 0 ร มส และ มผ นางสาวอัสม๊ะห์ เส็นบัตร 500 
8 โครงการสวนพฤกษศาสตร ์ นางอุทัยวรรณ พรหมอินทร ์

นางสาวจริาวรรณ  ศรวีรกร 
นางสาวศุภานิช  อินตา 

6,000 

9 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางสาวโรสนานี  ทิพย์หมัด 3,000 
10 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การจดัการเรียนรู้ 
นางสาวประภัสสร  โยมา 
นางสาวบุษกร  อุทัยรัตน์ 

170,000 

11 โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเลี้ยงชีพได้แบบโครงงาน นางสาวจริยา  ชุมกลัด 1,000 
12  โครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษ 
นางณัฐณิชา  ปราบนคร - 

13 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอา่น นางสาวชฎาทิพย ์ พูนนาผล 500 
14 โครงการ “สานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED” นางสาวเนตรชนก  มีนวลชื่น - 
15 โครงการ 1 คร ู1 วิจัย นางสาวโรสนานี  ทิพย์หมัด 

นางสาวประภัสสร  โยมา 
นางสาวศุภานิช  อินตา 

- 

16 พัฒนาระบบงานทะเบียน นางสาวจริาวรรณ  ศรวีรกร 4,290 
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ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ                                                                                             

รวม 870,448 
ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

1 โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม นายธีระวัฒน ์ ศรีภักด ี 246,000 
2 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ นางสาวภัชรพร  มีคล้าย 

นางสาวพัชราพรรณ  เพชรอาวุธ 
4,000 

3 โครงการประชาสัมพันธส์ร้างสรรค์โลกทัศน ์ นางสาวพัชราพรรณ  เพชรอาวุธ 165,990 
4 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย นางสาวพัชราพรรณ  เพชรอาวุธ 10,000 
5 โครงการสื่อรกัสี่มิต ิ นางสุชิลา  พงษ์พุ่ม 16,615 

รวม 442,605 
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ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ฝ่ายบริหารงานกิจการนกัเรียน 
1 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาวภัชรพร  มีคล้าย 57,000 

2 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข นางณัฐณิชา  ปราบนคร 18,000 

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นางสาวจริยา  ชุมกลัด 48,560 

4 โครงการวันสำคัญทาง สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

นางสาวสุกันยา เศรษฐขาว 36,224 

5 โครงการส่งเสริมประชาธปิไตย นางสาวภัชรพร  มีคล้าย 6,000 
6 โครงการส่งเสริมสุขภาพ นางสาวสุจติรา  ศรีคง 19,832 

รวม 185,161 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
1 โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มือ

อาชีพ 
นายธีระวัฒน ์ ศรีภักดี 
นางสาวศุภานิช  อินตา 

57,150 

2 โครงการจา้งครูและบุคลากรทางการศึกษา นายธีระวัฒน ์ ศรีภักดี 642,600 

3 โครงการเสริมสรา้งขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บคุลากร
ทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

นางอุทัยวรรณ พรหมอินทร์ 1,000 

รวม 700,750 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

ปีการศึกษา 2565 

นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง   20,000 

2 โครงการสนับสนุนการทำงานภายในองคก์ร นางสาวเนตรชนก มีนวลชื่น 1,042,450 
3 โครงการตามนโยบายเรยีนฟรี 15 ปี นางสาวนันทวดี  ใจห้าว 879,236 

รวม 1,941,686 

รวมทั้งสิ้น 4,141,105 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. กลยุทธ์ที ่ 2  พัฒนาคุณภาพผู ้เร ียน เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่
มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนลัทพร  มีแก้ว 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้  มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน รวมถึงระดับขั้นของมวล
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ได้ประสบการณ์ สำ เร็จใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข ตามที่กระทรวงศึกษา
ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ .ศ.2560) ซึ ่งเป็น
หลักสูตรแกนกลางให้สถานศึกษานำไปจัดทำสาระ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถ่ินและของผู้เรียน 
หลังจากที ่ได้มีการนำหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว จำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกั บความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และเข้าถึงความรู้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการทำงานอย่างต่อเนื่อง และ
ต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระทำทุกครั้ งเมื่อสังคมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะสิ ่งที ่เปลี ่ยนแปลงไปนั ้น จะทำให้ผู ้เรียนได้เพิ ่มพูนประสบการณ์ขึ ้นมาใหม่ และพร้อมที่ จะนำ
ประสบการณ์และความรู้ที ่เกิดขึ ้นมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น โรงเรียนตระหนักถึง
ความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตร เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรที่ใช้อยู ่เดิม ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายในท้องถิ่นและภายในประเทศ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
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3. กิจกรรม/ประเด็นพัฒนา/ค่าเป้าหมาย 
ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค ่าเป ้าหมายเช ิงปร ิมาณและ

คุณภาพ 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มี

คุณภาพและสอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของผู้เรียน  

ทุกกลุ่มสาระ 

 
4. กิจกรรมและระยะเวลา 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1) ขั้นเตรียมการ (P) -ประชุม ทบทวนการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร 
-แต ่ ง ต ั ้ ง คณะกรรมการพ ัฒนา
หลักสูตร 

 
  มิ.ย. 2565 

นางสาวนลัทพร มีแก้ว  
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

2) ขั้นดำเนินการ (D) -ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร มิ .ย . 2565 –  
มี.ค. 2566 

นางสาวนลัทพร มีแก้ว  
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

3) ข ั ้ น ต ร วจสอบและ
ประเมินผล (C) 

-กำก ับ ต ิดตามและประเม ินผล
โครงการ 

 ก.พ. 2566 นางสาวนลัทพร มีแก้ว  
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

4) ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
(A) 

-สรุปโครงการ เพื่อพัฒนาต่อไป  มี.ค. 2566 นางสาวนลัทพร มีแก้ว  
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
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5. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 5,000 บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษ
า 

ระดม
ทรัพย ์

อื่นๆ 

1 จัดทำรูปเล่ม จำนวน 20 เล่ม 
(250*20) 

5,000 - - - - นางสาวนลัทพร 
มีแก้ว 

รวมทั้งสิ้น 5,000 
 *หมายเหตุ*ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
6. วิธีการประเมินผล 
ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มี
คุณภาพและสอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ  

ประ เม ิ นผลกา ร ใ ช ้ ห ล ั ก ส ู ต ร
สถานศึกษา 

แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมีหลักสูตรที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางพ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) และท้องถ่ิน ซึ่งครูสามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

 
        ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

 
ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 

      (นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้ง) 
                                   รองผู้อำนวยการ รกัษาการในตำแหน่ง 

                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ที่ กิจกรรม/รายการ 

ลักษณะรายจา่ยงบประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

ระดมทรพัย ์ อื่นๆ 

1 จัดทำรูปเล่ม จำนวน 20 เล่ม 
(250*20) 

5,000 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 5,000 
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โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แผนงานงบประมาณ  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานคุณภาพการศกึษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 

    3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

    3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรยีน 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจดัการเรียนรู ้

ลักษณะโครงการ           โครงการใหม ่ โครงการต่อเน่ือง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวนลัทพร  มีแกว้          

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ บริหารงานงานวชิาการ 

ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

         

1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนท่าอุแทพิทยา มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงข้ึนทุกกลุ่มสาระ  ซึ่งสอดคล้องกับ

จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้มุ่งเน้นด้านการจัดการ

เรียนการสอนโดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ปีการศึกษา 2565 
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2.  วัตถุประสงค์ 

 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนทุกกลุ่มสาระ 

       2. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงข้ึน 

 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามขีดความสามารถของตนเอง 

       4. โรงเรียนผ่านการประเมิน ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  

3.  ประเด็นการพิจารณา 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการ

เรียนเฉลี่ย (GPA) มากกว่าระดับ 2.5   

2. นักเร ียนชั ้น ม.3 และ ม.6 มีผลคะแนน

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน  

(O-NET)  5 กล ุ ่ มสาระหล ัก เพ ิ ่ มข ึ ้ น  จาก

ฐานข้อมูลเดิม 

- ทดสอบ 

 

 

- ทดสอบ 

- แบบทดสอบ 

 

 

- ข้อสอบ O-NET 

  

 3.1 เชิงปริมาณ 

   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของโรงเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนมากกว่าระดับ 2.5   

   2. นักเรียนชั้น ม.3 มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  4 กลุ่มสาระ และ ม.6 มี

ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  5 กลุ่มสาระหลักเพิ่มข้ึน จากฐานข้อมูลเดิม  

3.2 เชิงคุณภาพ 

    1.นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 

             2. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
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 4.  กิจกรรม 

งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. การวางแผน (PLAN)    มิถุนายน 2565 

นางสาวนลัทพร  มีแก้ว    

หัวหน้ากลุ่มสาระ 

 

2. การปฏิบัติงาน (DO) 

- สำรวจปัญหา /ความจำเป็น 

- ออกแบบสื่อ  และสำรวจวัสดุอุปกรณ์ทีต่้องการ 

- ดำเนินการผลติ  และจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ์/ครุภณัฑ์ 

-ซ่อมแซม วัสดุ/อุปกรณ ์

 

กรกฎาคม 2565 

งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. การตรวจสอบ (CHECK) สิงหาคม  2565 นางสาวนลัทพร  มีแก้ว    

หัวหน้ากลุ่มสาระ 

4. การประเมินผล (ACTION)  มีนาคม 2566  

 

5.  สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนท่าอุแทพทิยา 
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6.  งบประมาณ 39,169 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

รายการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 

1. พัฒนาผลสัมฤทธิก์ลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 
3,000 - 3,000 - 

2. พัฒนาผลสัมฤทธิก์ลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์
2,000 - 2,000 - 

3. พัฒนาผลสัมฤทธิก์ลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10,669 - 10,669 - 

4. พัฒนาผลสัมฤทธิก์ลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3,500  3,500  

5. พัฒนาผลสัมฤทธิก์ลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงาน

อาชีพ 
20,000  20,000  

รวม 39,169 - 39,169 - 

*หมายเหตุ* ถัวเฉลีย่จ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเฉลี ่ย (GPA) ของโรงเรียนเพิ ่มขึ ้น นักเรียนร้อยละ 60               

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่าระดับ 2.5  

 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลเดิม 

 3. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้รับการยอมรับ และความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง 

ชุมชน สังคมตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ 

 

 

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

(นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ 

 
 

          ลงชื่อ ..........................................ผู้อนุมตัโิครงการ 
(นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง) 

รองผู้อำนวยการ รกัษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนทา่อุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

รายการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 

1. พัฒนาผลสัมฤทธิก์ลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 
3,000 - 3,000 - 

2. พัฒนาผลสัมฤทธิก์ลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์
2,000 - 2,000 - 

3. พัฒนาผลสัมฤทธิก์ลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10,669 - 10,669 - 

4. พัฒนาผลสัมฤทธิก์ลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3,500  3,500  

5. พัฒนาผลสัมฤทธิก์ลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงาน

อาชีพ 
20,000  20,000  

รวม 39,169 - 39,169 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

โครงการส่งเสรมิผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่
มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนลัทพร  มีแก้ว 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 จาก พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาให้ผู ้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ผู้เรียน  มีผลการทดสอบภาพรวมระดับชาติ  ผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด 
เขียนหรือนะเสนอด้วยวิธีการต่างๆ  ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาผู้เรียนได้ 
 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการด้านต่างๆ ในยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลต่อความจำเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติมาโดยตลอด  และการจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศและถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ฝึกให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิด 
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คาดการณ์ กำหนดเป้าหมาย มีวิจารณญาณในการตัดสินใจและการแก้ปัญหา  มีทักษะ
การสื่อสาร ตลอดจนทักษะทางสังคม การเรียนรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถพัฒนานักเรียนได้ครบองค์
รวม  จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  ได้แก่การสอนเสริมให้กับนักเรียนได้แสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถและทักษะทางภาษาของตนเองที่ได้ฝึกฝนมา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด
แบบต่างๆให้กับนักเรียนและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ  ความสามารถพิเศษและความถนัดของนักเรียน
ให้เต็มศักยภาพ 
 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จัดให้มี
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่างๆทั้งในระดับชาติ O-NET  NT และ LAS  จากผลการทดสอบใน
ภาพรวมระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และระดับสถานศึกษาของโรงเรียนท่าอุแทพิทยาในปีการศึกษา2560  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน  ดังนั้นเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่เป็นไปตาม  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
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อีกทั้งตระหนักถึงการปฏิบัติตามเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์  มีผลการ
ทดสอบรวบยอดระดับชาติสูงขึ้น  และเพื่อยกระดับองค์กรให้มีมาตรฐานในการจัดการศึกษาต่อไป  โรงเรียนจึงได้
จัดโครงการนี้ข้ึน 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
 2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 2.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เป็นไปตามเกณฑ์ 

3. กิจกรรม/ประเด็นพัฒนา/ค่าเป้าหมาย 
ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณและ

คุณภาพ 
ติวเข้มความรู้เพื่อยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ 

ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
สูงข้ึน 

ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

 
4. กิจกรรมและระยะเวลา 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1) ขั้นเตรียมการ 
(P) 

-ประชุมวางแผนการติวเข้ม ม.ิย. 2565 นางสาวนลัทพร มีแก้ว และ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

2) ขั้นดำเนินการ 
(D) 

-ติวเข้มตามแผน ก.พ. 2566 นางสาวนลัทพร มีแก้ว และ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

3) ข ั ้ น ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ประเมินผล 
(C) 

-ติดตามการติวเข้ม พร้อมสรุปผล มี.ค. 2566 นางสาวนลัทพร มีแก้ว และ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

4) ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
(A) 

-สรุปโครงการ เพื่อพัฒนาต่อไป มี.ค. 2566 นางสาวนลัทพร มีแก้ว และ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
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5. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 28,800 บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษ

า 

ระดม
ทรัพย ์

อื่นๆ 

1 -ติวเข้มความรู ้เพ ื ่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ - - - 28,800 - นางสาวนลัท

พร มีแกว้ 
รวมทั้งสิ้น 28,800 

 *หมายเหตุ*ถวัเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
6. วิธีการประเมินผล 

ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ประเมินจากผลการเรียน แบบเก็บข้อมูลผลการเรียน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนตามเป้าหมายที่กำหนด 
 
 

         ลงชื่อ                                        ผูเ้สนอโครงการ 

(นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางสาวพรพิมล แซฟุ่้ง) 

                                      รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษ

า 

ระดม
ทรัพย ์

อื่นๆ 

1 -ติวเข้มความรู ้เพ ื ่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ - - - 28,800 - 

รวมทั้งสิ้น 28,800 
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โครงการส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ 

มาตรฐานการศึกษา     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตได ้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรยีน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง   
การ 
จัดการเรียน 

ลักษณะโครงการ           โครงการใหม ่ โครงการต่อเน่ือง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวนลัทพร  มีแกว้          

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ บริหารงานงานวชิาการ 

ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
การจดัการศึกษาต้องยดึหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี

ความสำคัญที่สุด การพฒันาศักยภาพของนักเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนได้แสวงหาความรู้ อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถให้ผู้อื่นรับรู้โดยผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมประกวด แข่งขันทักษะรอบด้านทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อันจะทำให้นักเรียนเกิดความใฝ่รูใ้ฝ่
เรียน สนุกกับการเรียนรูแ้ละรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
  โรงเรียนท่าอุแทพทิยา ตอ้งการพัฒนานักเรียนจึงส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกอยา่ง
หลากหลายตามศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถสู่ความเป็นเลิศจึงได้จัดทำโครงการนี้ 
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2.วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเน่ือง                      
2. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวด และแข่งขันทักษะด้านต่างๆ ตามความรู้ความสามารถและความถนัด         
   ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3. เพื่อคัดสรรนักเรียนกลุ่มเก่งเข้าร่วมกิจกรรมประกวดและแข่งขันทักษะรอบด้าน 
4. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง มีทักษะการแสวงหาความรู้ และนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
5. นักเรียนได้รู้ศักยภาพและความถนัดของตนเอง  
6. นักเรียนกลุ่มเก่งได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดและแข่งขันทักษะ 
7. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม  

3. ประเด็นพิจารณา 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

   1. นักเรียนร้อยละ 50 ได้เข้าร่วมกจิกรรม
ประกวดและแข่งขันทักษะภายในสถานศึกษา 
   2. นักเรียนร้อยละ 60 ที่เข้าร่วมประกวดและ
แข่งขันทักษะภายนอกสถานศึกษาได้รับรางวัล 
   3. นักเรียนที ่เข้าร ่วมแข่งขันกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศและได้แข่งขันต่อ
ในระดับภาค อย่างน้อย 9 กิจกรรม  

บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ตรวจสอบผลการแข่งขัน 
 
ตรวจสอบผลการแข่งขัน 
 
 
 

แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
แบบสรุปผลการแข่งขัน 
 
แบบสรุปผลการแข่งขัน 
 
 
 

3.1 เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนร้อยละ 50 ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดและแข่งขันทักษะตามความสามารถของ ต น เ อ ง
ภายในสถานศึกษา 

 2. นักเรียนร้อยละ 60 ที่เข้าร่วมประกวดและแข่งขันทักษะภายนอกสถานศึกษาได้รับรางวัล 
 3. นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

3.2 เชิงคุณภาพ 
      1. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 
               2. นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
      3. นักเรียนและครูได้แสดงศักยภาพและผลงานในระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค       
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4. กิจกรรม 
งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. การวางแผน (PLAN)    
     - ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 
     - เขียนโครงการ 
     - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 

มิถุนายน 2565 

 
นางสาวนลัทพร  มีแก้ว 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 

2. การปฏิบัติงาน (DO) 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    - กิจกรรมประกวดและแข่งขันภายในสถานศึกษา 
    - กิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะภายนอก
สถานศึกษา 

งาน/กิจกรรม 

 
กรกฎาคม 2566 – 

มีนาคม 2566 
 
 

ระยะเวลา 

 
นางสาวนลัทพร  มีแก้ว 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 

    - กิจกรรมแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
  ระดับเขตพื้นที่การศกึษา 
 

 
 

3. การตรวจสอบ (CHECK) 
-  กำกับ ดูแลติดตามนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

กรกฎาคม 2566 – 
มีนาคม 2566 

 

-นางสาวนลัทพร  มีแกว้ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 

4. การประเมินผล (ACTION) 
- ประเมินความพึงพอใจในการเข้ารว่มกิจกรรม 
- สรุป รายงานผลโครงการ 

มีนาคม 2566 
นางสาวนลัทพร  มีแก้ว 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 

 
5.  สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนท่าอุแทพทิยา 
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6.  งบประมาณ   21,180 บาท 
กิจกรรม 

รายการ/กิจกรรม ที่ใช้งบประมาณ งบประมาณ 
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
1. ส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

6,180 - - 6,180 

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา 

15,000  15,000 - 

รวม 21,180 - 15,000 6,180 

*หมายเหตุ* ถัวเฉลีย่จ่ายทุกรายการ 

7.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

   1. นักเรียนร้อยละ 50 ได้เข้าร่วมกจิกรรม
ประกวดและแข่งขันทักษะภายในสถานศึกษา 
   2. นักเรียนร้อยละ 60 ที่เข้าร่วมประกวดและ
แข่งขันทักษะภายนอกสถานศึกษาได้รับรางวัล 
   3. นักเรียนที ่เข้าร ่วมแข่งขันกิจกรรมงาน
ศ ิลปห ัตถกรรมน ัก เร ียน  ระด ับเขตพ ื ้นที่
การศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศและได้แข่งขันต่อ
ในระดับภาค อย่างน้อย 9 กิจกรรม  

บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ตรวจสอบผลการแข่งขัน 
 
ตรวจสอบผลการแข่งขัน 
 
 
 

แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
แบบสรุปผลการแข่งขัน 
 
แบบสรุปผลการแข่งขัน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนสามารถค้นพบตัวเองด้านความรู้ความสามารถตามความถนัดและความสนใจ  
 2. นักเรียนกลุ่มเก่งได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดและแข่งขันทักษะรอบด้าน 
 3. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 4. โรงเรียนได้รับการยอมรับ และความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง ชุมชน สังคมตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ 
  
 
 

          ลงชื่อ ....................................... ........... ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
 

          ลงชื่อ ......................... .................ผู้อนุมตัิโครงการ 
(นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง) 

รองผู้อำนวยการ รกัษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนทา่อุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายการ/กิจกรรม ที่ใช้งบประมาณ งบประมาณ 
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
1. ส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

6,180 - - 6,180 

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา 

15,000  15,000 - 

รวม 21,180 - 15,000 6,180 
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โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนรว่มในการจัดการศกึษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนลัทพร  มีแก้ว 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นโครงการที่เกิดขึ ้นตามนโยบาย “ 1 ตำบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
ภายใต้แนวคิด “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ให้มีความเข็มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนา     
ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อีกทั้งยัง
เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ   ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหา ความเลื่อมล้ำ     
ทางเศรษฐกิจ และสังคม สำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ เอกชน บ้าน วัด รัฐ 
โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  
 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญตามนโยบาย “ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ”จึงได้จัดทำ
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ขึ้นมา  เพื่อให้การจัดการศึกษาได้มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ 
 
วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม อาชีพ สุขภาพและเทคโนโลยี  

2.2 เพื่อให้ผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อม มีครูและบุคลากรครบชั้นครบทุก
วิชาเอก  

2.3. เพื่อให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ นักเรียนเป็นคนดีมีวินัย มีการเรียนรู้โดยใช้หลักของ
เหตุผล ตามหลักศาสตร์พระราชา  

2.4 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเอกชน บ้าน วัด โรงเรียน อย่างเป็นรูปธรรมมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน 
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3. กิจกรรม/ประเด็นพัฒนา/ค่าเป้าหมาย 
ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณและ

คุณภาพ 
--อบรมการจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)  
-สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 

ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก(Active Learning)  

ครูทุกคน 

 
4. กิจกรรมและระยะเวลา 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1) ขั้นเตรียมการ (P) -ประชุมการจัดทำโครงการ 
-จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน 

มิ.ย. 2565 นางสาวนล ัทพร ม ีแก้ว 
และ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

2) ขั้นดำเนินการ (D) -จัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้เชิงรุก
(Active Learning) 
-สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 

มิ.ย. 2565 
มี.ค. 2566 

นางสาวนล ัทพร ม ีแก้ว 
และ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

3) ข ั ้ น ต ร วจสอบและ
ประเมินผล (C) 

-กำก ับ ต ิดตามและประเม ินผล
โครงการ 

ก.พ. 2566 นางสาวนล ัทพร ม ีแก้ว 
และ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

4) ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
(A) 

-สรุปโครงการ เพื่อพัฒนาต่อไป มี.ค. 2566 นางสาวนลัทพร มีแก้ว  
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
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5. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 10,000 บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

ระดม
ทรัพย ์

อื่นๆ 

1 -อบรมการจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)  
-สร้างเครือข่ายและการมีส่วน
ร่วม 

10,000 - - - - นางสาวนลัท
พร มีแกว้ 

รวมทั้งสิ้น 10,000 
 *หมายเหตุ*ถวัเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
 
6. วิธีการประเมินผล 

ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning)  

นิเทศแผนการจัดการเรียนรู ้เชิงรุก
(Active Learning)  

แบบนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนและวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งตามศักยภาพของผู้เรยีน 
  

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางสาวพรพิมล แซฟุ่้ง) 

                                     รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

โครงการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

ระดม
ทรัพย ์

อื่นๆ 

1 -อบรมการจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)  
-สร้างเครือข่ายและการมีส่วน
ร่วม 

10,000 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 10,000 
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ชื่อโครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   มาตรฐานที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง  โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 17 พฤษภาคม 2565 - 15 พฤษภาคม 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีความมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา โดย
ยึดหลักความมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ กำหนดจุดหมายที่เป็นมาตรฐานการ
เรียนรู้ในภาพรวม 12 ปี 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่จำเป็น
สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา
จัดหลักสูตรได้ยืดหยุ่นทั้งด้านเนื้อหาสาระ เวลาและการจัดการเรียนรู้ โดยมีหลักการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้อง
กับมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 กล่าวคือ การวัดผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานเน้นการปฏิบัติประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายต่อเนื่องควบคู่ไปกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น ดังนั้นงานวัดผลจึงได้จัดกิจกรรมตา่งๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการข้างต้น 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจดัการงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพตามขอบข่ายภารกิจงานวิชาการ 
 2.1 เพื่อวดัและประเมินผลการเรียนของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน  
 2.2 เพื่อให้ครูนำผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ 

1. ตรวจความเรียบร้อยของ ปพ.5 
(ครั้งที่ 1) 
2. ตรวจความเรียบร้อยของ ปพ.5 
ก่อนสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2) 
3. สอบกลางภาค 
4. ตรวจความเรียบร้อยของ ปพ.5 
หลังสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3) 
5. ตรวจความเรียบร้อยของ ปพ.5 
ก่อนสอบปลายภาค (ครัง้ที่ 4) 
6. สอบปลายภาค 

ครูมีการวดัและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม

จุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้

เครื่องมือ วิธกีารวดัและเกณฑ์การประเมินผลที่

เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรูอ้ยู่ในระดับด ี

ร้อยละ 70 

ครูมีการวดัและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจาก

จัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อนำผลการประเมิน

ไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในการตัดสินผลการเรียน โดยใช้

เครื่องมือ วิธกีารวดัและเกณฑ์การประเมินผลที่

เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละหน่วยอยู่ในระดับด ี

ร้อยละ 70 

ครูมีการวดัและประเมินผลตัวชีว้ัดทุกตัว หลังจาก

จัดการเรียนรู้จบในแต่ละตัวชี้วดั เพื่อนำผลการ

ประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนและ

ตัดสินผลการเรียน โดยใช้ เครื่องมือวธิีการวดัและ

เกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วดัในแตล่ะ

ตัวอยู่ในระดับด ี

ร้อยละ 70 

ครูมีการวดัและประเมินผลการอา่น คดิวิเคราะห์และ

เขียน เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

โดยใช้เครื่องมือ วิธกีารวดัและเกณฑ์การประเมินผลที่

เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้นอยู่ในระดับด ี

ร้อยละ 70 

ครูมีการวดัและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้

เครื่องมือ วิธกีารวดัและเกณฑ์การประเมินผลที่

เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้นอยู่ในระดับด ี

ร้อยละ 70 
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4. กิจกรรม/ระยะเวลา 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (P) - เขียนโครงการและวางแผนจัดสรรงบประมาณที่
จัดซื้อ 
- ขออนุมัติโครงการ    

พฤษภาคม 2565 นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร 
 

2. ขั้นดำเนินการ (D) - จดัทำข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน 
- จดัเตรียม ปพ.5 ตามรายวิชาที่ครูแต่ละท่านสอน
ในแต่ละภาคเรียน 

พฤษภาคม 2565 นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร 
 

- จดัทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลาง
ภาคและปลายภาค ตามวันเวลาที่ปฏิทินวิชาการ
กำหนด 
- สำเนาคำสั่งสอบกลางภาคและปลายภาคนำส่งครู
ผู้คุมสอบ 
- ประกาศตารางสอบและติดตารางสอบให้แก่
นักเรียนในแต่ละห้องเรียน 
- ตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับข้อสอบ 
รวบรวมต้นฉบับข้อสอบของครูผู้สอนนำเสนอ
ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ 
- จดัเตรียมซองข้อสอบ โดยติดใบปะหน้าซอง
ข้อสอบให้เพียงพอสำหรับวิชาที่สอบ  

กรกฎาคม 2565 
กันยายน 2565 
ธันวาคม 2565  

กุมภาพันธ ์2566 

นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร 
 

- สำเนาข้อสอบกลางภาคและปลายภาคที่ได้รับ
การลงนามโดยผู้อำนวยการ 
- จดัเตรียมสายคาดข้อสอบ กระดาษคำตอบ  
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ครูผู้สอน 

นางสาวประภัสสร  โยมา 
นางสาวกรรณกิา  คงทอง 
นางสาวอารียา  หมื่นระย้า 

- จดัทำเอกสารเซ็นชื่อส่ง-รับข้อสอบสำหรับคุณครู
ประจำวิชา  

นางสาวประภัสสร  โยมา 
 

- จดัทำเอกสารเซ็นชื่อรบั-ส่งข้อสอบสำหรับครูผู้
คุมสอบ 
- ตรวจเช็คซองข้อสอบที่ครูประจำวิชาส่ง เพื่อเกบ็
เข้าตู้เก็บข้อสอบ 

นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2. ขั้นดำเนินการ (D) - จดักระเป๋าพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการคุมสอบ 

- จดัซองข้อสอบและกระเป๋าคุมสอบเพื่อ
คณะกรรมการกองกลางแจกจ่ายให้ครคูุมสอบ 
- จดัเตรียมสายคาดข้อสอบสำหรับกรรมการ
กองกลางรวบรวมข้อสอบ 

กรกฎาคม 2565 
กันยายน 2565 
ธันวาคม 2565  

กุมภาพันธ ์2566 

นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร 
นางสาวประภัสสร  โยมา 
นางสาวกรรณกิา  คงทอง 

- จดัทำแบบรายงานการวัดผลการศึกษาและใบ
รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร สำหรับครู
ประจำวิชารายงานผล 
- จดัทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ  
ปพ.5 และ sgs ในแต่ละภาคเรียน 
- จดัทำบันทึกการตรวจ ปพ.5 และ sgs 
- จดัให้มีการตรวจ ปพ.5 และ sgs เพื่อตรวจเช็ค
ความถูกต้องของ ปพ.5 และ sgs 
- ตดิตามการตรวจ ปพ.5 และ sgs 
- รวบรวมผลการตรวจ ปพ.5 และ sgs  

ตุลาคม 2565 
มีนาคม 2566 

นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร 

- คัดแยกและรวบรวมเอกสารเพื่อประเมินผลดังนี้ 
o รายงานการวัดผลการศกึษา 
o รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส 

และ มผ 
o บันทึกการตรวจ ปพ.5 และ sgs 
o รายงานผลการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 

(ปริ้นจากระบบ sgs) 
o กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร 
นางสาวประภัสสร  โยมา 
นางสาวกรรณกิา  คงทอง 

- เข้าแก้ไขข้อผิดพลาดในการตรวจ ปพ.5  
ในระบบ sgs 

นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร 

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

- ตรวจความเรียบรอ้ยของ ปพ.5 (ครั้งที ่1) มิถุนายน 2565 
พฤศจิกายน 2565 

 นางสาวนลัทพร  มีแกว้ 
นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร 
 นางสาวประภัสสร  โยมา - ตรวจความเรียบรอ้ยของ ปพ.5  

ก่อนสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2) 
กรกฎาคม 2565 
ธันวาคม 2565 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- ตรวจความเรียบรอ้ยของ ปพ.5  
หลังสอบกลางภาค (ครั้งที่ 3) 

สิงหาคม 2565 
มกราคม 2566 

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

- ตรวจความเรียบรอ้ยของ ปพ.5  
ก่อนสอบปลายภาค (ครัง้ที่ 4) 

กันยายน 2565 
กุมภาพันธ ์2566 

 นางสาวนลัทพร  มีแกว้ 
นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร 
นางสาวประภัสสร  โยมา 

4. ข้ันปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

- ครูประจำวชิาดำเนินการแก้ไข ปพ.5 ที่ผิดพลาด ตลอดภาคเรียน นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร 

 
5. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1. สอบกลางภาค 
2. สอบปลายภาค 

- - 2,500 2,500 นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร 

รวมทั้งสิ้น 2,500 
*หมายเหตุ*ถวัเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
6. วิธีการประเมินผล  

ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
เครื่องมือวิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่
เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรูอ้ยู่ในระดับดี สรุปแบบประเมินการตรวจสอบและ

ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

แบบประเมินการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและนำผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
 

2. ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจาก
จัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อนำผลการประเมิน
ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน โดยใช้
เครื่องมือ วิธกีารวดัและเกณฑ์การประเมินผลที่
เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละหน่วยอยู่ในระดับด ี
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ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

3. ครูมีการวัดและประเมินผลตัวชี้วดัทุกตัว หลังจาก
จัดการเรียนรู้จบในแต่ละตัวชี้วดั เพื่อนำผลการ
ประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนและ
ตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือวิธีการวัดและ
เกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วดัในแตล่ะ
ตัวอยู่ในระดับด ี
4. ครูมีการวัดและประเมินผลการอา่นคิดวิเคราะห์
และเขียน เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยใช้เครื่องมอื วิธีการวดัและเกณฑ์การ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้นอยู่ในระดับดี 
 

สรุปแบบประเมินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำ

ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

แบบประเมินการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและนำผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
 

5. ครูมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยใช้เครื่องมอื วิธีการวดัและเกณฑ์การ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้นอยู่ในระดับดี 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูนำผลจากการวดัและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ การอา่น คิดวิเคราะห์และ
เขียนของนักเรียน ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

                                    (นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร) 

   หัวหน้าฝา่ยบริหารงานวิชาการ 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางสาวพรพิมล แซฟุ่้ง) 

                                     รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล 

กิจกรรม รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
รวม 

1. สอบกลางภาค 
2. สอบปลายภาค 

ปากกาเคมี 2 กล่อง 250 - - 2,500 

ปากกาเมจิกน้ำเงิน 2 กล่อง 160 - - 

หมุดลิ้นแฟ้มโลหะ 2 ขา 3 กล่อง 300 - - 

กระดาษคำตอบ 20 แพค็ 600 - - 

เทปเย่ือกาว 2 หน้า 24 มม.*10 หลา สก๊อต 
1 ม้วน 

75 - - 

เทปเย่ือกาว 2 หน้า 18 มม.*10 หลา สก๊อต 
2 ม้วน 

92 - - 

คลิปหนีบดำ 32 มม.  2 กล่อง 43 - - 

สก๊อตเทปโฟม 3M  3 มว้น 360 - - 

ลวดเย็บกระดาษ (เบอร์ 10) 20 กล่อง 300 - - 

ลวดเสียบกระดาษ 500 ตัว 3 กระปุก 240 - - 

กระดาษการ์ดสี a4 180 แกรม (50 แผ่น) 80 - - 
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ชื่อโครงการโรงเรียนปลอด 0 ร มส และ มผ 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 2 พัฒนาคณุภาพผูเ้รียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   มาตรฐานที่ 1.1.5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1.2.1) การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

  ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง  โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 17 พฤษภาคม 2565 – 15 พฤษภาคม 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามแนวทางของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนต้นพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน

ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง 2533)  ซึ่งกำหนดแนวทางการเปลี่ยนระดับ

ผลการเรียน “0” โดยให้สถานศึกษาจัดสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์ที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัว

และให้สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป 

 โรงเรียนท่าอุแทพิทยาเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอน ให้ความสำคัญกับการศึกษาทุก

ระดับชั้น โดยการพัฒนาศักยภาพหรือการเติมเต็มให้กับนักเรียนทุกคน เนื่องด้วยมนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกัน

การเรียนรู้อาจใช้เวลาต่างกัน พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 กำหนดให้สถาบันการศึกษารับนักเรียน

ที่มีความบกพร่องเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ ฉะนั้นในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ทางโรงเรียนไม่ได้พิจารณา

จากความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่มีปัจจัยหลายอย่างที่นำมาประกอบในการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียน จะ

เห็นได้ว่านักเรียนแต่ละคนที่มีความสามารถแตกต่างกัน การวัดผลและประเมินผลและการตัดสินผลการเรียนส่งผล

ให้นักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำ ทำให้นักเรียนติด 0 ร มส ซึ่งจำนวนนักเรียนที่ติด 0 ร มส ถือเป็น

ปัญหาสำคัญที่จะให้นักเรียนได้เลื่อนชั้นไปเรียนในชั้นที่สูงขึน้ 

 โรงเรียนท่าอุแทพิทยาเห็นว่าขั ้นตอนกระบวนการแก้ผลการเรียน 0 ร มส มีความสำคัญต่อผู้เรียน
เนื่องจากในแต่ละภาคเรียนมีนักเรียนที่ติด 0 ร มส เป็นจำนวนมาก โรงเรียนจึงได้จัดสอบแก้ตัว 2 ครั้ง แต่ยังมี
นักเรียนอีกหลายคนสอบแก้ตัวไม่ผ่าน หรือไม่ดำเนินการสอบแก้ตัว จึงทำให้นักเรียนเหล่านั้นไม่สามารถจบ
การศึกษาตามหลักสูตร เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทางฝ่ายวัดและประเมินผลจึงจัดทำโครงการแก้ปัญหาผลการเรียน 
0 ร มส ให้ผู้เรียนเข้าสู่กระบวนการแก้ไขผลการเรียนอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้สอบแก้ตัวได้ไม่ เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้
ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป ถ้าผู้เรียนไม่มาดำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ ให้
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อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาการแก้ 0 ร มส ออกไปอีกหนึ่งภาคเรียน เพื่อให้
วิธีการดังกล่าวปฏิบัติได้จริง มีผลดีต่อนักเรียน ช่วยลดจำนวนผลการเรียน 0 ร มส ให้น้อยลง เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึน 

     2.2 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทางโรงเรียนที่ต้องการให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมต่่ำกวา่ 2 

 2.3 เพื่อให้นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป 

3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายเชงิปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยในระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตรใ์นระดับ 2 ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับ 2.5 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมใน
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษา ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาใน ระดับ 4 

ร้อยละ 60 

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะในระดับ 4 

ร้อยละ 60 

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชพีในระดับ 4 

ร้อยละ 60 
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ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายเชงิปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ 

8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในระดับ 2 ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 

9. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามที่สถานศึกษากำหนด 8 ประการ และมี
คุณภาพอยูใ่นระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 70 

 
4. กิจกรรม/ระยะเวลา 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (P) - เขียนโครงการและวางแผนจัดสรรงบประมาณที่

จัดซื้อ 
- ขออนุมัติโครงการ    

พฤษภาคม 2565 นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร 
 

2. ข้ันดำเนินการ (D) - สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% 
- ครผูู้สอนส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 
80% 
- นักเรียนดำเนินการขอเรียนซ่อมเสริมให้มีเวลา
เรียนครบ 80% 
- ครผูู้สอนส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลาย
ภาค 
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 

สิงหาคม 2565 
กุมภาพันธ ์2566 

นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร 
นางสาวประภัสสร  โยมา 

และคณะครูทุกท่าน 

- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มผ 
- นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัว 0 ร มผ ครั้งที ่1 
- นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัว 0 ร มผ ครั้งที ่1 
- ครสู่งผลการสอบแก้ตัว 0 ร มผ ครั้งที ่1 
- ประกาศผลการสอบแก้ตัว 0 ร มผ ครั้งที่ 1 
- นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัว 0 ร มผ ครั้งที ่2 
- นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัว 0 ร มผ ครั้งที่ 2 
- ครสู่งผลการสอบแก้ตัว 0 ร มผ ครั้งที ่2 
- ประกาศผลการสอบแก้ตัว 0 ร มผ ครั้งที่ 2 

ตุลาคม 2565
มีนาคม 2566 

นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร 
นางสาวประภัสสร โยมา  
นางสาวกรรณกิา  คงทอง

และคณะครูทุกท่าน 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- จดัทำตารางเรียนและตารางสอนภาคฤดรู้อน  
- เชิญประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ม.3 และ ม.6 
ที่ยังมีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ 
- นักเรียนลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์แก้ผลการเรียน
ภาคฤดูร้อน 
- นักเรียนเรียนภาคฤดรูอ้น 
- ครผูู้สอนส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อน 
- ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน 

เมษายน 2566 
 

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

ติดตาม กำกับ แก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์และนโยบาย ดังนี ้
- ตดิตามการดำเนินการขอเวลาเรียนเพิ่มของ
นักเรียนเพื่อให้มีสิทธิ์สอบปลายภาค 
- ตดิตามการสอบแก้ตัว 0 ร มส และ มผ ครั้งที ่1 
และ ครั้งที่ 2 ในแต่ละภาคเรียน 
- ตดิตามการส่งผลการสอบแก้ตัว 0 ร มส และ มผ 
ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ของครูผู้สอน 
- ตดิตามการเรียนภาคฤดูร้อนของนักเรียน 
- ตดิตามการส่งผลการเรยีนภาคฤดูร้อนของ
ครูผู้สอน 
- ตดิตามนักเรียนที่มีแนวโน้มไม่จบการศกึษาตาม
หลักสูตร 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร 
และคณะครูทุกท่าน 

4. ข้ันปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

- สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติ
การ 
- สรุปและรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2565 

เมษายน 2566 นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร 
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5. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1. นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัว 0 ร มผ  
2. ครูส่งผลการสอบแก้ตัว 0 ร มผ 
3. นักเรียนลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 

- - 500 500 นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร 

รวมทั้งสิ้น 500 
*หมายเหตุ*ถวัเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
6. วิธีการประเมินผล  

ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยในระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 60 

สรุปผลแบบประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

 

2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตรใ์นระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 60 
3) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
ร้อยละ 60 
4) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในระดบั  
3 ขึ้นไป ร้อยละ 60 
5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาใน ระดับ 4 ร้อยละ 60 
6) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะในระดับ 4 ร้อยละ 60 
7) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชพีในระดับ 4 ร้อยละ 60 
8) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 60 
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ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

9) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามที่สถานศึกษากำหนด 8 ประการ และมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 

สรุปผลแบบประเมินพฤติกรรมเป็น
ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่
สถานศึกษากำหนด 8 ประการ 

แบบประเมินพฤติกรรมเป็นผู้ที่
มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่

สถานศึกษากำหนด 8 ประการ 
 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนโรงเรียนท่าอุแทพิทยามีผลสัมฤทธิท์างการเรียนทุกรายวิชาสูงกวา่ค่าเป้าหมาย และผ่านการ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสตูรในระดับดี 

 

         ลงชื่อ                                      ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางสาวพรพิมล แซฟุ่้ง) 

                                     รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทย 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการโรงเรียนปลอด 0 ร มส และ มผ 

กิจกรรม 
รายละเอียดการจัดซื้อ

จัดจ้าง 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
รวม 

1. นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัว 0 ร 
มผ  
2. ครูส่งผลการสอบแก้ตัว 0 ร มผ 
3. นักเรียนลงทะเบียนเรียนภาคฤดู
ร้อน 

คลิปบอร์ดรองเขียน A4 
6 อัน 

150 
- - 500 

หมึกเติมเครื่องปริ้นสีดำ 250 - - 

คลิปหนีบดำ 2 กล่อง 
100 

- - 
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โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        
                               บนพื้นฐานความเป็นไทย 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                มาตรฐานที ่2.2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศุภานิช อินตา    นางสาวจิราวรรณ ศรวีรกร    นางสาวนงลักษณ์ หอมหวน 
    นางอุทัยวรรณ พรหมอินทร์      
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช   ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ 

 “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น   ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความ

งดงาม   ความสนใจ  และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป   การให้วิธีสอน  การอบรม

และให้ความรู้สึกกลัวว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง  จะทำให้เด็กเกิดความเครียด  ซึ่ง

จะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริจัดตั้งงาน   

“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชนนั้นได้

ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้   เห็นคุณค่าประโยชน์   ความสวยงาม   อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ

ต่อไป 

 สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ทีมีชีวิต  จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพ

ถิ่นอาศัยเดิม  มีห้องสมุด  สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ  อาจเป็นตัวอย่างแห้งหรือตัวอย่าง

ดอง  หรือเก็บรักษาด้วยวิธีอื่นๆ  พันธุ์พืชที่ทำการรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบั

พันธุ์ไม้  นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งสามารถดำเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ของ
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โรงเรียน  โดยมีองค์ประกอบดังกล่าว  เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว  อีกทั้งใช้ใน

การศึกษาและเป็นประโยชน์ในการสอนวิชาต่างๆ 

จากพระราชดำริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่องของสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน  และในเรื่องของการปฏริูป

การศึกษา  ซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มีการประชุมหารือ และเห็นพ้องต้องกันที่จะ

สนองราชดำริ  ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ 

โรงเรียนท่าอุแทพิทยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตทิี่ร่มรื่นสวยงาม
และเป็นโรงเรียนที่มีพรรณไม้ธรรมชาติเป็นจำนวนมาก  โรงเรียนได้เอาใจใส่ดูแลพรรณไม้เป็นอย่างดีแต่ยังขาดการ
สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรักความร่มรื่นสวยงามของพรรณไม้เท่าที่ควร  จึงมีแนวคิดสอดคล้องกับงานสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้สมัครเข้า
ร่วมโครงการดังกล่าว 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้   ข้อมูลพรรณไม้   และการเก็บรักษา 

2.2 เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  และเผยแพร่สู่ภายนอก 

2.3 เพื่อให้นักเรียนแต่ละระดับได้มีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 

2.4 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ในโรงเรียน 

2.5 เพื ่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเป็นโครงการตาม

พระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ 

กิจกรรมสำรวจและจดัทำทะเบียนพืช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความรู้
ด้านการจดัทำทะเบียนพชื 

ร้อยละ 80 
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ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ 

กิจกรรมจัดทำตัวอย่างพชืแบบแห้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 และ 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความรู้ด้านการจัดทำ
ตัวอย่างพืชแบบแห้ง 

ร้อยละ 80 

 
4.กิจกรรม/ระยะเวลา 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (P) 

- ประชุมและวางแผนการปฏิบัติงานในรอบปี 
- จดัทำโครงการ/เสนอโครงการ 

พฤษภาคม 2565 
 

นางสาวศุภานิช 
อินตา 
นางสาวจริาวรรณ 
ศรีวรกร 
นางสาวนงลักษณ ์
หอมหวน 
นางอุทัยวรรณ 
พรหมอินทร ์  

2. ข้ันดำเนินการ (D) 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาและสำรวจพืชใน

โรงเรียน 

- จดัทำทะเบียนพืช 

- จดัทำตัวอยา่งพืชแบบแห้ง 

พฤษภาคม  2565 – 
มีนาคม 2566 

นางอุทัยวรรณ 
พรหมอินทร ์  
นางสาวศุภานิช 
อินตา 
นางสาวโรสนานี 
ทิพย์หมัด 
นางสาวนงลักษณ ์
หอมหวน 

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

- ตดิตามความก้าวหน้าของสวน

พฤกษศาสตร ์

- สอบถามความเห็น ความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

พฤษภาคม  2565 – 
มีนาคม 2566 

นางสาวจริาวรรณ 
ศรีวรกร 

4. ข้ันปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

- คณะผู้จดัทำวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่

เกิดจากการดำเนินงาน 
มีนาคม 2566 

นางสาวศุภานิช 
อินตา 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- จดัทำรายงานการดำเนินโครงการเสนอต่อ
ผู้บริหารและนำผลการดำเนินงานไปปรับใช้
ในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

นางสาวจริาวรรณ 
ศรีวรกร 
นางสาวนงลักษณ ์
หอมหวน 
นางอุทัยวรรณ 
พรหมอินทร ์  

5. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

กิจกรรมสำรวจและจดัทำทะเบียนพืช   650 650 นางสาวศุภานิช อินตา 
นางสาวจริาวรรณ 
ศรีวรกร 
นางสาวนงลักษณ ์
หอมหวน 
นางอุทัยวรรณ พรหมอินทร์   

กิจกรรมจัดทำตัวอย่างพชืแบบแห้ง   4830 4830 นางสาวศุภานิช อินตา 
นางสาวจริาวรรณ 
ศรีวรกร 
นางสาวนงลักษณ ์
หอมหวน 
นางอุทัยวรรณ พรหมอินทร์   

รวมทั้งสิ้น 5480 
*หมายเหตุ*ถวัเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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6. วิธีการประเมินผล  
ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. เชิงปริมาณ 
     - นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 มีความรู้ดา้น
การจดัทำทะเบียนพืช 
     - นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 และ 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความรู้ด้านการจัดทำ
ตัวอย่างพืชแบบแห้ง 

 
- ตรวจสอบการบันทึกขอ้มูลทะเบียนพืช 
 
- สังเกตจากการจัดทำตวัอย่างพชืแบบ
แห้ง 

 
- ทะเบียนพืช 
 
-ตัวอยา่งพืชแบบแห้ง 

2. เชิงคุณภาพ 
    - นักเรียนรู้จกัพืชพรรณไม้ในโรงเรียนและ
บอกวิธีดูแลรกัษาสวนพฤกษศาสตร์ 
    - นักเรียนศึกษาหาความรูจ้ากสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

 
- ตรวจสอบการบันทึกขอ้มูลทะเบียนพืช 
 
- ตรวจบันทึกการเข้าใชส้วน
พฤกษศาสตร ์

 
- ทะเบียนพืช 
 
- บันทึกการเข้าใช้สวน
พฤกษศาสตร ์

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีจิตสำนึก มคีวามรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรรณไมใ้นโรงเรียน 

2. นักเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศกัยภาพ 

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางสาวพรพิมล แซฟุ่้ง) 

                                     รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
 

กิจกรรม รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
รวม 

1. กิจกรรมสำรวจและ
จัดทำทะเบียนพืช 

สมุดมีเส้น ขนาด A3 ซม. 2 เล่ม    200 

พลั่ว    200 

ถุงพลาสติก    250 

2. กิจกรรมจัดทำตวัอยา่ง
พืชแบบแห้ง 

ไม้ หนา 1.2 เซนติเมตร กว้าง 1.2 
เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร  

   1300 

ผ้าฝ้ายถัก    400 

ตะป ู    300 

กรรไกรตดัแต่งกิ่ง 2 ชิ้น    220 

กระดาษอดัพันธุ์ไม้ สีขาว 300 แกรม 
ขนาด 30 x 42 เซนติเมตร  

   800 

กระดาษไข 2 ม้วน    70 

กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ สีขาว 6 ขวด    360 

เข็มเย็บ    30 

ด้ายสีขาว    150 

ปกตัวอย่างพันธุ์ไม้ ขนาด 70 x 90 
เซนติเมตร 20 แผ่น 

   600 

เอทิลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ 2 
ลิตร 

   400 

หลอดไฟ 2 หลอด    100 

สายไฟ 5 เมตร    100 
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ชื่อโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2.2 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ 
                               ปรับปรุงพัฒนางานอยา่งต่อเน่ือง  

  ลักษณะโครงการ   โครงการตอ่เน่ือง   โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโรสนานี ทพิย์หมัด  
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 พฤษภาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล  

         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดจุดมุ่งหมาย

และหลักการจัดการศึกษา  ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยกำหนดให้มี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน

คุณภาพภายนอก  (มาตรา 47)    กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ. 2546 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ด้วยกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง   

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพโรงเรียนท่าอุแทพิทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นต่อการ
พัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการระบบประกันคุณภาพที่มีคุณภาพ การวางระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  และการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ให้ได้มาตรฐาน
ตามที่กำหนด   และเพื่อผลักดันให้สถานศึกษาแสดงความรับผิดชอบในการจัดการจัดการศึกษา  เกิดการร่วมคิดร่วม
ทำระหว่างบุคลากรใน สถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ ยวข้อง  เพื่อให้
สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรการศึกษาดังกล่าว  และมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข็มแข็งพร้อมรับการ
ประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก ด้วยความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค ์
    2.1  เพื่อกำหนดมาตรฐาน คา่เป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    2.2  เพื่อตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

    2.3  เพื่อจดัทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

    2.4  เพื่อรองรับการประเมินภายในและภายนอก 
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3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ 

กำหนดมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย   
ความสำเรจ็ของแต่ละ มาตรฐาน  
การศกึษาของโรงเรียน 

สถานศึกษามีการตดิตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง

ต่อเน่ือง 
ดีเลิศ 

จัดทำเครือ่งมือสำหรับการประเมิน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

กำกับติดตามงานและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

การจดัทำรายงานการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา (SAR) 

 
4.กิจกรรม/ระยะเวลา 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (P) 

- ประชุมและวางแผน งานประกัน 
  คุณภาพภายในสถานศึกษา 
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
 ภายในสถานศึกษา 

พ.ค. 2564 
 

 

- ผู้บริหารสถานศึกษา 
- หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
  สถานศึกษา 
- ครผูู้รับผิดชอบงานประกัน 
  คุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. ข้ันดำเนินการ (D) 

กำหนดมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย  
ความสำเรจ็ของแต่ละมาตรฐาน  
การศกึษาของโรงเรียน 

มิ.ย. 2564 - ผู้บริหารสถานศึกษา 
- หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
  สถานศึกษา 

จัดทำเครือ่งมือสำหรับการประเมิน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ก.ค. 2564 
–  

ส.ค. 2564 

-ผู้บริหารและครตูามคำสั่ง 
 แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน 
 คุณภาพภายในสถานศึกษา 

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

กำกับติดตามงานและประเมิน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ก.ย. 2564 
–  

ก.พ. 2565 

- ครผูู้รับผิดชอบงานประกัน 
  คุณภาพภายในสถานศึกษา  
- ครตูามคำสั่งแต่งตั้ง 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  1) เก็บรวบรวมข้อมูล 
  2) วิเคราะห์ผลข้อมูล 

   คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
   ภายในสถานศึกษา 

ประเมินระบบประกันคุณภาพของ 
สถานศึกษา 

มี.ค. 2565 
  

- ผู้บริหารสถานศึกษา 
- หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
  สถานศึกษา 

4. ข้ันปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

การจดัทำรายงานการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา (SAR) 

มี.ค. 2565 
–  

พ.ค. 2565 

ครูผู้รับผิดชอบงานประกนั 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
5. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1. กำกับติดตามงานและประเมิน 
   คณุภาพภายในสถานศึกษา 

 
 2,300 2,300 

นางสาวโรสนานี
ทิพย์หมัด 

2. การจัดทำรายงานการประเมิน 
   ตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

 
700  700 

นางสาวโรสนานี
ทิพย์หมัด 

รวมทั้งสิ้น 3,000 
*หมายเหตุ*ถัเฉลีย่จ่ายทุกรายการ 
 
6. วิธีการประเมินผล  

ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

สถานศึกษามีการตดิตามตรวจสอบประเมินผล
และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 

กำกับติดตามงานและประเมินคุณภาพ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

แบบประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   7.1 สถานศึกษามีมาตรฐาน คา่เป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานการศึกษา 

   7.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพใน 

        ระดับ ดีเลิศ 

   7.3 สถานศึกษามีความพร้อมสำหรับการประเมินภายในและภายนอก 

 
ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวอัสม๊ะห์ เส็นบัตร) 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้ง) 

                                     รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

กิจกรรม รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
รวม 

กำกับติดตามงานและ
ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

แฟ้มใส่เอกสาร 2 ห่วง จำนวน 25 ชิ้น 
หน่วยละ 60 บาท  

1,500 
  

1,500 

ไส้แฟ้มใส่เอกสาร จำนวน 10 แพ็ค   
หน่วยละ 50 บาท  

500 
  

500 

กระดาษโฟโต ้180 แกรม จำนวน 3 แพ็ค 
หน่วยละ 100 บาท 

300 
  

300 

การจดัทำรายงานการ
ประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา (SAR) 

เข้าเล่ม SAR จำนวน 5 เล่ม  
เล่มละ 140 บาท 

700 
  

700 
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โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 1 สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา   

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 มาตรฐานที่ 2.6 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

 มาตรฐานที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

  ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง  โครงการใหม่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวบุษกร  อุทัยรัตน ์นางสาวประภัสสร โยมา 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และสถานศึกษาในสังกัดนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ( Information and Communication 

Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนโดยได้

จัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารโทรคมนาคมรวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรด้าน ICT และอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การใช้งานอุปกรณ์ ICT นั้นมีขอจำกัดในเรื่องอายุการใช้

งาน ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานทำให้การใช้งานอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะคุณภาพของคนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสำคัญ

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการนำมา ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนให้เกิดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

          ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการใช้งบประมาณในการบำรุงรักษา รวมถึงการดูแลอุปกรณ์ ICT ให้สามารถใช้งาน

อุปกรณ์  ICT ได้เต็มศักยภาพ 
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           เพื ่อให้สามารถจัดทำระบบสารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื ่อมล้ำในการเข้าถึง เทคโนโลยี

สารสนเทศ เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้และการบริหารจัดการได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ ICT 

2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการ

จัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ 

2.3 เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้แก่ครูผู้เรียนบุคลากรทางการศึกษา 

3.  กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชือ่กิจกรรม ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ 

1.กิจกรรมพัฒนาห้องปฏบิัติการ
คอมพิวเตอร์และระบบICTเพื่อการ
เรียนการสอน 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนา
และการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 
 

2. กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT  เพื่อ
การบริหารจัดการ(เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต) 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนา
และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 
  
 

3.กิจกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู ้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 

ร้อยละ 70 
 

4.กิจกรรมพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนา
และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 
 

 



72 
 

4. กิจกรรม/ระยะเวลา 

4.1 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรแ์ละระบบICTเพื่อการเรียนการสอน 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (P) - วางแผนการใช้งานห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร ์
พฤษภาคม 2565 

 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

2. ข้ันดำเนินการ (D) - ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ICT พฤษภาคม 2565- 
เมษายน 2566 

นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

- ตดิตาม กำกับ แก้ไข ปัญหาการใช้

งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

พฤษภาคม 2565- 
เมษายน 2566 

นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

4. ขั้นปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

- สรุปผลการดำเนินการกิจกรรม เมษายน 2566 นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

 

4. 2 กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการ (เครือข่ายอินเทอร์เน็ต) 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (P) - วางแผนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ภายในโรงเรียน 
พฤษภาคม 2565 

 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

2. ข้ันดำเนินการ (D) - ดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

พฤษภาคม 2565- 
เมษายน 2566 

นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

- ตดิตาม กำกับ แก้ไข ปัญหาการใช้

งานอินเทอร์เน็ต 

พฤษภาคม 2565- 
เมษายน 2566 

นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

4. ข้ันปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

- สรุปผลการดำเนินการกิจกรรม เมษายน 2566 นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์
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4. 3 กิจกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (P) - วางแผนการใช้งานสื่อและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาประจำห้องเรียน 
พฤษภาคม 2565 

 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

2. ข้ันดำเนินการ (D) - ดูแลและบำรุงรักษาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาประจำ
ห้องเรียน 

พฤษภาคม 2565- 
เมษายน 2566 

นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

- ตดิตาม กำกับ แก้ไข ปัญหาการใช้

งานดูแลและบำรุงรักษาสื่อและ

เทคโนโลยีทางการศึกษาประจำ

ห้องเรียน 

พฤษภาคม 2565- 
เมษายน 2566 

นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

4. ข้ันปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

- สรุปผลการดำเนินการกิจกรรม เมษายน 2566 นางสาวบุษกร อุทัยรตัน์ 

 

4.4 กิจกรรมพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (P) - ประชุมการใช้งานระบบข้อมูล

สารสนเทศของโรงเรียน 
พฤษภาคม 2565 

 
นางสาวประภัสสร โยมา 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

2. ข้ันดำเนินการ (D) - กรอกข้อมูลสารสนเทศตาม
กำหนดการ 

พฤษภาคม 2565- 
เมษายน 2566 

นางสาวประภัสสร โยมา 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

- ตดิตามการกรอกข้อมูลสารสนเทศ

ตามกำหนดการ 

พฤษภาคม 2565- 
เมษายน 2566 

นางสาวประภัสสร โยมา 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

4. ขั้นปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

- สรุปผลการดำเนินการกิจกรรม เมษายน 2566 นางสาวประภัสสร โยมา 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์
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5. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1.กิจกรรมพัฒนาห้องปฏบิัติการ
คอมพิวเตอร์และระบบICTเพื่อการ
เรียนการสอน 

 170,000  170,000 นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

2. กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT  เพื่อการ
บริหารจัดการ(เครือข่ายอินเทอร์เน็ต) 

  0 0 นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

3.กิจกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

  0 0 นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

4.กิจกรรมพัฒนาข้อมลูสารสนเทศของ
โรงเรียนท่าอุแทพทิยา 

   0 นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

รวมทั้งสิ้น 170,000 
 *หมายเหตุ*ถวัเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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6. วิธีการประเมินผล  
ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการ
พัฒนาและการบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การจดัการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

สอบถาม แบบสอบถาม 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 สามารถดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ ICT ให้สามารถใช้งานได้เต็มศกัยภาพ 

7.2 สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่การบริหารและการ

จัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ 

7.3 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้แก่ ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางสาวพรพิมล แซฟุ่้ง) 

                                     รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการประชาสัมพันธส์ร้างสรรค์โลกทัศน์ 

กิจกรรม รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
รวม 

1.กิจกรรมพัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และระบบICTเพื่อการเรยีน
การสอน 

- เครื่องคอมพิวเตอร์  
- โปรเจคเตอร ์
- ผ้ามา่น 
- อุปกรณ์และสื่อการเรียนการ
สอน 

170,000   170,000 

2. กิจกรรมพัฒนาระบบ 
ICT  เพื่อการบริหารจัดการ
(เครือข่ายอินเทอร์เน็ต) 

- ปรับปรุงและดูแลรักษา
เครือข่ายอินเตอร ์
 

   0 

3.กิจกรรมสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสป์ระจำ
ห้องเรียน 

   0 

4.กิจกรรมพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนท่า
อุแทพิทยา 

    0 
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โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้แบบโครงงาน   

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ที ่1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รกัถิ่นฐานบ้านเกิดสํานึกความเป็นไทย 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง  โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจริยา ชุมกลดั 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้สามารถอยู่ 

ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยกำหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับ

ผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม

ของพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนเองนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรักชาติมีจิตสานึกใน

ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์

ทรงเป็นประมุข มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิต

สาธารณะที่มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขกระบวนการดา

เนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีการ และเครื่องมือการทํางานที่

ชัดเจน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมดําเนินงานไปตามกระบวนการของแต่ละ

กิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป เพื่อกระตุ้นนักเรียนให้นําผลที่ได้รับจาการทํากิจกรรมต่าง ๆ มาพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของนักเรียนให้มีทักษะการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข จากการ

ดําเนินโครงการในปีที่ผ่านมาพบว่านักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตสํานึกอยู่ใน

ระดับดีเยี่ยมดังนั้น โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ตระหนักและเห็นความสําคัญดังกล่าว จึงได้ดําเนิ นโครงการพัฒนา

สถานศึกษาพอเพียงสู้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ครูผู้รับผิดชอบในแต่

ละกิจกรรม และมีผู้ปกครองชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อพัฒนานักเรียนให้สมบูรณ์แบบ

ในด้านของค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
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2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงได้อยา่งถูกต้อง 

          2.2 เพื่อให้นักเรยีนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

2.3 เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.4 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนครู/บุคลากรทางการศึกษา 

               ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่น 

 

3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 
3.1 นักเรียน รอ้ยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
3.2 นักเรียน รอ้ยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
3.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ในระดับดีข้ึนไป 
3.4 นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศกึษา ผู้ปกครอง ร้อยละ 70 ใชศู้นย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ 
3.5 มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษา แบบครบวงจร จํานวน 1 ศูนย์
ระดับด ี
 

4.กิจกรรม/ระยะเวลา 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (P) 

1. สํารวจสภาพปัญหาความต้องการ 

2. ประชุมคณะกรรมการ โครงการ 

3. จัดทําโครงการฯ เพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม 

พ.ค. 65 กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 

2. ข้ันดำเนินการ (D) 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 3 แหล่ง 

2. พัฒนาฐานการเรียนรู ้9 ฐาน 

 

พ.ค 65 

– 

ก.ย 65 

 
กลุ่มบริหารงานวชิาการ 

 

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลการจดักิจกรรม 

2. สังเกตการณ์เข้าร่วมกจิกรรม 

3. สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ 

4. รายงานผลการจดักิจกรรม 

5. รายงานโครงการ 

1 ครั้ง/ภาค

เรียน 

ก.ย. 65 

นางสาวจริยา ชุมกลดั 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั้นปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

1. นําข้อมูลจากการทํากจิกรรมมาประชุม

ปรึกษาหาแนวทางในการแก้ไขพัฒนาต่อไป 

2. จัดเตรียมทําโครงการในปีงบประมาณต่อไป 

ก.ย. 65 นางสาวจริยา ชุมกลดั 

 
5. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

ศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

  1,000 1,000 นางสาวจริยา ชุมกลดัและคณะ 

รวมทั้งสิ้น 1,000 
 *หมายเหตุ*ถวัเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
6. วิธีการประเมินผล  

ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

   1. นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงได้อยา่ง

ถูกต้อง 

   2. นักเรียน ร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงได้อยา่ง

ถูกต้อง 

   3. นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ “อยู่อย่างพอเพยีง” ในระดับดีข้ึนไป 

   4. นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา 

ผู้ปกครองร้อยละ 70 ใชศู้นย์การเรียนรูต้ามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ 

   5. มีศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา แบบครบวงจร 

จํานวน 1 ศูนย์ ระดับด ี

- การบันทึกข้อมูล 

- ประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

- รายงานผลการประเมินคุณลักษณะ 

- แบบบันทึก 

- แบบบันทึกคุณลักษณะ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏบิัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อยา่ง

ถูกต้อง 

7.2 นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง 

7.3 นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศกึษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น ใชศู้นย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนท่าอุแทพทิยา สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็น

แหล่งเรียนรู้ 

7.4 เป็นศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน 

 

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางสาวพรพิมล แซฟุ่้ง) 

                                     รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้แบบโครงงาน   

 

กิจกรรม รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
รวม 

ศูนย์การเรียนรูต้าม

หลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่  1,000  1,000 
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โครงการพัฒนาทักษะทางการเรยีนรู้สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อท่ี  1 สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มาตรฐานที่ 3.3.2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3.3.4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา ผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ              โครงการต่อเนื่อง            โครงการใหม่    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางณัฐณิชา  ปราบนคร 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  เมษายน  2565 - มีนาคม 2566 

  

1. หลักการและเหตุผล 

จุดหมายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป

เพื่อ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีคุณภาพในการศึกษาต่อและการประกอบ

อาชีพ จากการจัดทำโครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้  ผลปรากฏว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการ

ทางการเรียนรู้ที่ดีขึ้นตามลำดับ สามารถเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนคนอื่นๆได้  แต่บางครั้งการจัด    การเรียนการสอน

ครูผู้สอนมีข้อสังเกตว่า ยังมีนักเรียนบางคนที่ขาดทักษะในการอ่าน การเขียน การคิด คำนวณ ช้ากว่านักเรียนคน

อื่นที่อยู่ภายในห้องเดียวกัน นักเรียนกลุ่มดังกล่าวประสบปัญหาในการเรียนในทุกรายวิชา เนื่องจากนักเรียนไม่

สามารถอ่านสะกดคำได้  จึงไม่เข้าใจ ไม่สามารถแปลความ ตีความเรื่องที่อ่านได้ ครูผู้สอนเห็นว่าการจะพัฒนาให้

นักเรียนเป็นคนมีปัญญานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มจากการพัฒนาให้นักเรียนอ่านออก เขียนและคิดเป็น                                                                                                                                 

            เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และโรงเรียนท่าอุแทพิทยาเห็นความสำคัญของ

ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น  จึงได้มีการจัดทำกิจกรรมซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนกลุ่ม

ดังกล่าว โดยมีการจัดสอนให้นักเรียนในคาบซ่อมเสริม และในรายวิชาเพิ่มเติม ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ 

สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของนักเรียนให้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่
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กำหนด นำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนทุกรายวิชา และนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนในระดับที่

สูงข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาทักษะทางการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  

     ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

2.2 เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนทุกรายวิชา                                                                                                                                                                             

2.3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้เพิ่มข้ึน 

3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ 

- ค้นหา คัดกรองนักเรียน 
- กิจกรรมซ่อมเสริม 
 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอา่น การ
เขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 65 

ผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
การเรียนรู้ภาษาไทยในระดับ 2.5 ขึ้นไป
และในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในระดับ 2 ขึ้นไป 

60 

 

4. วิธีทำและข้ันตอนการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมงาน (P) 
 
 

1.1 ประชุมวางแผนการ
ดำเนินการ 
1.2 จัดทำโครงการและ
เสนอขออนุมัติ 

 
พฤษภาคม 2564 

 
ผู้บริหารและคณะคร ู

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
 
 

2.1 ประชุมครใูนโรงเรียน 
ชี้แจง มอบหมายแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

 
มิถุนายน 2564 

 

 
ผู้บริหารและคณะครูทุก
ท่าน 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.2 จัดทำแบบฝึกด้าน
การอา่น การเขียน การคดิ
คำนวณสำหรับนักเรียนที่
เข้าร่วม โครงการ 
2.3 ดำเนินการจดั
กิจกรรมดา้นการอ่าน การ
เขียน การคิดคำนวณ
สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 

 
กรกฎาคม 2564- 

มีนาคม 2565 
 
 

กรกฎาคม 2564- 
มีนาคม 2565 

 

 
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและ
คณิตศาสตร ์
 
 
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและ
คณิตศาสตร ์
 

3. ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (C) 
 
 

-นิเทศติดตามการ
ดำเนินงาน 
-สรุปผล/ประเมินผล
กิจกรรม 
-รายงานผลการจดั
กิจกรรม/โครงการ 

1 ก.ค. 65- 
31 มี.ค. 66 

-นางณัฐณิชา  ปราบนคร 

4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
(Action) 
-นำผลที่ได้มาประชุม 
ปรึกษาเพื่อแก้ไข ปรับปรุง  
พัฒนา และจัดทำโครงการ
ปีการศกึษาต่อไป 

-นำผลที่ได้มาประชุม 
ปรึกษาเพื่อแก้ไข ปรับปรุง  
พัฒนา และจัดทำโครงการ
ปีการศึกษาต่อไป 

1 มี.ค. 65- 
31 มี.ค. 66 

-นางณัฐณิชา  ปราบนคร 
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5. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

กิจกรรมซ่อมเสริม   - - ครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทยและ
คณิตศาสตร ์
 

รวมทั้งสิ้น - 
*หมายเหตุ*ถวัเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

6. วิธีการประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสือ่สาร
และการคิดคำนวณ 

1. ทดสอบ 

2. สังเกตพัฒนาการ    

 

- แบบทดสอบ 

- แบบบันทึกสังเกตพัฒนาการ 

 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มการเรียนรู้
ภาษาไทยในระดับ 2.5 ขึ้นไป
และในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในระดับ 2 ขึ้นไป 

1. ทดสอบ 

2. สังเกตพัฒนาการ    

 

- แบบทดสอบ 

- แบบบันทึกสังเกตพัฒนาการ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนมีทักษะทางการอา่น การเขียนและการคิดคำนวณดีขึ้น     

7.2 นักเรียนสามารถนำความรูท้ี่ไดร้ับจากการเรยีนไปปรับใช้ในการเรียนทุกรายวิชา  

7.3 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน    

 

                                        

 

 
ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

 

 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางสาวพรพิมล แซฟุ่้ง) 

                                     รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

โครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้สำหรับนักเรยีนที่บกพร่องทางการเรยีนรู้ 

 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมซ่อมเสริม   - - 

รวมทั้งสิ้น - 
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โครงการส่งเสรมินิสัยรักการอ่าน 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสู่
มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานท่ี 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคำนวณ 
ลักษณะโครงการ                    โครงการต่อเน่ือง          โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวชฎาทิพย ์ พูนนาผล  
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานวชิาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2565 – มีนาคม  2566 

 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การอ่านจัดเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย   การอ่านทำ
ให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา  ความรู้  ความสามารถ  พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ  รวมทั ้งช่วยในการ
เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต  การอ่านจึงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง 2 
ประการ คือ ประการแรกสำคัญต่อชีวิตประจำวัน กล่าวคือการอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพื ่อนำมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ประการที่สองมีความสำคัญต่อการเรียน เพราะการอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายใน
การเร ียนการสอน และมีความสำคัญยิ ่งต่อความสำเร ็จ  อันส่งผลต่อการเร ียนร ู ้ ในท ุกกลุ ่มสาระการ
เรียนรู้  โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา (หากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย) 

การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญ  เพราะการอ่านเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับ
การศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอื่น  การอ่านเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของ
คนในสังคม  การอ่านทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา  ความรู้  ความสามารถ  พฤติกรรมและค่านิยมต่าง 
ๆ  รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต  การอ่านจึงมีความสำคัญต่อเด็ก
และเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง  ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย  การอ่านหนังสือที่ดีและ
มีสาระยิ่งน้อยลงไปสาเหตุมีอยู่หลายประการ  นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดี  และตรงกับความสนใจ  การ
ขาดแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการอ่านตลอดจนนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานที่  ดังนั้น 
การอ่านหนังสือจนเกิดเป็นนิสัยจำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ   กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
ประกาศเจตนารมณ์ให้ปี 2549 เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและ
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัด
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กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบั ติให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ ้นและทำให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยได้ดำเนินงาน  อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน 

โรงเรียนท่าอุแทพทิยาตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้จึงได้มกีาร
จัดทำกิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน 

2.  วัตถุประสงค ์ 
2.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า  เกิดการใฝรู่้และนำไปสู่

การปฏิบัติในชีวติประจำวัน 
 2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 
 2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรยีนใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 
 2.4 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
 
3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 
 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณและค่า
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอา่น -  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสือ่สาร และ
การคำนวณ 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.นักเรียนร้อยละ 100  เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอา่น 
2. นักเรียนร้อยละ 85 ผา่นการ
ประเมิณโครงการส่งเสรมินิสัยรัก
การอา่น 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
เห็นความสำคัญของการอ่าน 
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4.  วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นวางแผน (Plan) 
 

- วางแผนกิจกรรม 
- จดัทำโครงการและเสนอขอ
อนุมัติ 

พฤษภาคม 2565 
 

นางสาวชฎาทิพย ์ พูนนาผล 

2.ขั้นดำเนินการ ( Do) 
 

- ประชุมครูที่ปรึกษา 
- แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายงาน 
- ประชาสัมพันธ์กจิกรรมให้แก่
นักเรียนและบุคลากรภายใน
โรงเรียนรับทราบ 

พฤษภาคม 2565 ถึง 
กุมภาพันธ ์2566 

นางสาวชฎาทิพย ์ พูนนาผล 
คณะครูภายในโรงเรียน 

 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 - ดำเนินกิจกรรม   
3. ขั้นตรวจสอบ  
( Check) 
 

- ติดตามนักเรียนในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 พฤษภาคม 2565 นางสาวชฎาทิพย ์ พูนนาผล 
คณะครูภายในโรงเรียน 

4.ขั้นประเมินผล และ
รายงานผล (Action) 
 

- สรุปการดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
- รายงานผลกจิกรรมตามโครงการ 

มีนาคม 2566 นางสาวชฎาทิพย ์ พูนนาผล 

 
5. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1. โครงการ
ส่งเสริมนิสัยรัก
การ 
 

- - - กระดาษเกียรติ
บัตรชนาด A4  
2 แพ็ค 
กระดาษโฟโต ้
จำนวน 1 แพ็ค   

500 
 
 
 

นางสาวชฎาทิพย ์ 
พูนนาผล 
 

รวมทั้งสิ้น 500 
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*หมายเหตุ*ถวัเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

6. วิธีการประเมินผล 
 

ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอา่น 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคำนวณ 

- ประเมินสมุดบันทึกกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน 
 

- แบบรายงานโครงการสง่เสริมนิสัย
รักการอ่าน 
 
 

  
 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน 
 2. นักเรียนมีอุปนิสัยรักการอ่าน การเขียน การศกึษาค้นคว้า 
 
 

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

 

 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางสาวพรพิมล แซฟุ่้ง) 

                                     รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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โครงการ “สานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED” 
แผนงาน          ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
กลยุทธ์ที ่5  พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการจดัการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3      กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

ตัวบ่งช้ีที่ 1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้                                                                         

ลักษณะโครงการ    โครงการตอ่เน่ือง      โครงการใหม่   
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเนตรชนก มีนวลชื่น , นายธีระวัฒน ์ ศรภีักดี 

  
 

1.  หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 นักเรียนต้องมีความสามารถในการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความสามารถในการสื่อสารและการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของข้อมูลและเหตุผล การใช้ทักษะชีวิตที่ถูกต้องสามารถค้นหาความรู้ใหม่ๆ ได้ด้วย
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ด้วยตนเองด้วยเหตุนี้จึงเป็นหน้าที่ครูและโรงเรียนที่ต้องจัดประสบการณ์แก่นักเรียน
อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมเรื่องการเรียนรู้  

โครงการ “สานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED” เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้ามาขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ การดูแลด้านการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 

1. การจัดทำฐานข้อมูลการศึกษาของโรงเรียนทุกส่วน เพื่อที่จะให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึง และนำข้อมูล
ไปใช้ประกอบการตัดสินใจที่จะนำบุตรมาเข้าเรียนทั้งยังเป็นการเปิดความโปร่งใสให้ทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบ
ได้  

2. เตรียมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลให้กระจายไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ และใช้ในการเข้าถึง
องค์ความรู้และสื่อต่างๆ  

3. การเตรียมพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งจะมีทั้งการนำสื่อการเรียน
การสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในโรงเรียน และนำวิธีการสอนในสถาบันชั้นนำมาถ่ายทอดให้แก่นักเรียน  

วิถีชีวิตของนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนท่าอุแทพิทยาประกอบด้วยผู้คนที่
หลากหลายซึ่งอพยพมาประกอบอาชีพรับจ้าง  ทำให้เกิดสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน ทำให้การจัดการเรียนการสอนต้องมีการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศาสตร์อื่นๆ (STEM) เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่า
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อุแทพิทยา ได้แก่ ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับชาติเกือบทุกวิชา ซึ ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญที ่สุด         
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ผู้เรียนสามารถนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ โดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน และเน่ืองจากในขณะน้ีรัฐบาลกำลังขับเคลื่อนโครงการ “สานอนาคตการศึกษา 
CONNEXT ED” ที ่ เป ็นความร ่วมมือระหว่างภาคร ัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ ่งจะมีการตั้ง
คณะกรรมการมาขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆ หนึ่งในนั้นคือการดูแลด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำผ่าน
โครงการ “สานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED” ซึ่งภาคเอกชนจะสามารถเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนดังนั้น
ทางโรงเรียนท่าอุแทพิทยา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยปรับวิธีเรียน 
เปลี่ยนวิธีสอนสู่ศตวรรษที่ 21  และพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียน การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
และเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ต่อไป 
 

2.  วัตถปุระสงค ์ 
  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ คิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน สามารถแข่งขันทัดเทียมกับนานา

ประเทศ  
 

3.  เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ   
                3.1.1 ครูและนักเรียนโรงเรียนท่าอแุทพิทยาเข้าร่วมกิจกรรม  ร้อยละ 100 
 3.2 เชิงคุณภาพ  

     3.2.1 โรงเรียนมีฐานข้อมูลการศึกษาของโรงเรียน มีการประชาสัมพันธ์และมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนการศึกษา 
      3.2.2 โรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล เพียงพอสำหรับนักเรียน 
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4.  วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ 

5.  งบประมาณ    3,000   บาท  
 รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

กิจกรรม ระยะเวลา แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
 

1. ขั้นเตรียมงาน (Plan) 
- ประชุมครูวางแผน การปฏิบัติงาน 
- กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
- แต่งกำหนดกรรมการ ทีร่ับผิดชอบ 

 
 

 

 
พ.ค. 65 – มิ.ย. 65 

 

 
- บันทึกการประชุม 
- โครงการที่ไดร้ับ 
อนุมัติ 
 

 

 
ผู้บริหารและคณะครูทุกท่าน 

 

 

2.ขั้นดำเนินการ ( Do) 
- กิจกรรมถ่านอัดแท่ง 
- กิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ 
- กิจกรรมผลิตภัณฑจ์ากทางปาล์ม 

 

 
ก.ค. 65 – ม.ค. 66 
ก.ค. 65 – ม.ค. 66 
ก.ค. 65 – ม.ค. 66 

 

 
- คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

 

 
นายธีระวัฒน ์ ศรีภักดี 
นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร 
นางสาวพัชราพรรณ  เพชรอาวุธ 
นางสาวเนตรชนก  มีนวลชื่น 
นางสาวสุชิลา  พงษพ์ุ่ม 
นางสาวโรสนานี  ทิพย์หมัด 

 

 

3. ขั้นตรวจสอบ ( Check) 
- ประเมินผลการจัดกจิกรรม 
- สรุปผลการประเมินกิจกรรม 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานโครงการ 

 

 

 
ก.พ. 66 
ก.พ. 66 
ก.พ. 66 
ก.พ. 66 

 

 
แบบกำกับติดตาม
การดำเนินงาน
กิจกรรมตาม

โครงการ 

 

 
นางสาวเนตรชนก  มีนวลชื่น 
นายธีระวัฒน ์ ศรีภักดี 
 
 
 

 

4.ขั้นประเมินผล และรายงานผล 
(Action) 
- นำข้อมูลจากการทำกิจกรรมมาประชุม 
ปรึกษาหาแนวทางในการแก้ไขพัฒนาต่อไป 

- จดัเตรียมทำโครงการในปีงบประมาณ
ต่อไป 

 

 
 

เม.ย. 66 

 

 
- 

 

 
 
นางสาวเนตรชนก  มีนวลชื่น 
นายธีระวัฒน ์ ศรีภักดี 
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ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  
เงินนอก

งบประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสด ุ รวม 

1 ถ่านอัดแท่ง - - 1,000 1,000  1,000 
2 ปุ๋ยหมัก - - 1,000 1,000  1,000 
3 ผลิตภัณฑ์จากทางปาล์ม - - 1,000 1,000  1,000 

รวมทั้งสิ้น (สามพันบาทถ้วน) 3,000 
*หมายเหตุ*ถวัเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
 6.  สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนท่าอุแทพทิยา 
7.  ประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน บันทึกข้อมูล เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
2. โรงเรียนมีโครงสรา้งพืน้ฐานดิจิตอล เพียงพอสำหรับนักเรียน สอบถาม แบบสอบถาม 

 
 8.   ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเนตรชนก มีนวลชื่น , นายธีระวัฒน์  ศรีภกัด ี
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาตามโครงการ“สานอนาคตการศึกษา 
CONNEXT ED”และมีการจัดทำฐานข้อมูลการศึกษาเพื่อการพัฒนา 

 9.2 มีสื่อดิจิตอลที่ทันสมัย มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลเพียงพอ และมาสู่การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

 

 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางสาวพรพิมล แซฟุ่้ง) 

                                     รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  
เงินนอก

งบประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสด ุ รวม 

1 ถ่านอัดแท่ง - - 1,000 1,000  1,000 
2 ปุ๋ยหมัก - - 1,000 1,000  1,000 
3 ผลิตภัณฑ์จากทางปาล์ม - - 1,000 1,000  1,000 

รวมทั้งสิ้น (สามพันบาทถ้วน) 3,000 
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ชื่อโครงการ 1 ครู 1 วิจัย 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

มาตรฐานที่ 3.5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

  ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง    โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวประภัสสร โยมา, นางสาวโรสนาน ีทิพย์หมัด และนางสาวศุภานิช อินตา 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ แผนงานบริหารงานวิชาการ  
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้ครูใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่

เหมาะสมแก่ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้   และในการจดัการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญคือ ครูผู้สอนต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล รู้ความ

ต้องการ ความสามารถ จุดเด่นและจุดด้อย เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้เต็มตามศักยภาพรวมทั้งสามารถใชก้ารวิจัย

เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ฝึกทักษะให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

การวิจัยในชั้นเรียนเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง นำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน ประโยชน์ในการทำ วิจัย
ไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแต่ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็ง ยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้การพัฒนาการเรียนการสอน ถือว่าเป็นงานหลักของโรงเรียน ที่จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ สิ่งสำคัญที่จะทำ
ให้การพัฒนาการเรียนการสอนมีคุณภาพ คือ ครูผู้สอนจะต้องรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล และ จัดทำวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน โรงเรียนท่าอุแทพิทยา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ครูทุกคนได้จัดทำวิจัยในชั้น
เรียน พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง ส่งผลให้นักเรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนา แก้ปัญหาการเรียนและส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้ครูผู้สอน มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนมกีารจัดทำวจิัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีต่่ำกว่าคา่เป้าหมาย 
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3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ 

งานวิจัยในชั้นเรียน ครูมีวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่องต่อปี
การศกึษา 

ร้อยละ 70 

 
4.กิจกรรม/ระยะเวลา 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ัน
เตรียมการ (P) 

- ประชุมและวางแผนงานวิจัยในชั้นเรียน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทำงานวิจัยใน
ชั้นเรียน 

พ.ค. 65 

- รองผูอ้ำนวยการโรงเรยีน 
- นางสาวประภัสสร โยมา 
- นางสาวโรสนานี ทพิยห์มัด  
- นางสาวศุภานิช อินตา 

- สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจดัการ
เรียนการสอนในปีการศกึษา 2564 ครูทุกคน 

2. ข้ัน
ดำเนินการ (D) 

- ประชุมครูในโรงเรียน ชี้แจงและทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจยัในชั้นเรียน มิ.ย. 65 

ครูทุกคน - ครดุำเนินการเขียนโครงร่างงานวจิัย ก.ค. 65 -ก.ย. 65 

-ครูดำเนินกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน ก.ย. 65 -ก.พ. 66 

3. ข้ัน
ตรวจสอบและ 
ประเมินผล (C) 

กำกับติดตามและประเมินผลตามโครงการ ก.พ. - มี.ค.  66 
- นางสาวประภัสสร โยมา 
- นางสาวโรสนานี ทพิยห์มัด  
- นางสาวศุภานิช อินตา 

4. ข้ันปรับปรุง
และพัฒนา (A) 

สรุปผลการปฏิบัติโครงการ เม.ย. 65 
- นางสาวประภัสสร โยมา 
- นางสาวโรสนานี ทพิยห์มัด  
- นางสาวศุภานิช อินตา 

 
5. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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6. วิธีการประเมินผล  

ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ครูมีวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่องต่อปีการศึกษา ตรวจเล่มวิจัยในชั้นเรียน 
แบบประเมินงานวิจัยในชั้น
เรียน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ครูผู้สอนนำผลการจดัการเรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียน  

7.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

 

 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางสาวพรพิมล แซฟุ่้ง) 

                                     รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนรว่มในการจัดการศกึษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนลัทพร  มีแก้ว 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 งานทะเบียนเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานต่างๆ ของนักเรียนที่กำลังศึกษา
อยู่และที่จบการศึกษาไปแล้ว อีกทั้งยังดำเนินงานเรื่อง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศในโปรแกรม  SGS การส่งข้อมูล 
GPA และ PR ของโรงเรียน  การดูแลการบันทึกผลการเรียนลงในโปรแกรม SGS ของครูผู้สอน การพัฒนางาน
ทะเบียนจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการดำเนินงานอย่างมีระบบ มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย มีความสะดวกในการค้นหาเอกสาร และสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทาง
ราชการ ซึ่งงานทะเบียนจะต้องทำงานให้เป็นระบบ สร้างความไว้วางใจให้กับผู้รับบริการ มีการรายงานผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน ให้ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนมีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีความทันสมัย ทันต่อการใช้
งานและ 
              ถูกต้อง 
 2.2 เพื่อให้การบริการแกผู่้มาติดต่อขอเอกสารเกดิความสะดวกและรวดเร็ว 
 2.3 เพื่อส่งเสริมงานทะเบียนให้ดำเนินไปตามระเบียบของหลักสูตรการศึกษา 

3. กิจกรรม/ประเด็นพัฒนา/ค่าเป้าหมาย 
ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณและ

คุณภาพ 
-ให้บริการรวดเร็ว เป็นระบบและ
ถูกต้อง  

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการ
บริการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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4. กิจกรรมและระยะเวลา 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1) ขั้นเตรียมการ 
(P) 

-ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ม.ิย. 2565 นางสาวนลัทพร มีแก้ว และ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

2) ขั้นดำเนินการ 
(D) 

-ดำเนินงานตามแผน มิ.ย. 2565 – 
มี.ค. 2566 

นางสาวนลัทพร มีแก้ว และ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

3) ข ั ้ น ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ประเมินผล 
(C) 

-ติดตาม สรุปผลโครงการ ก.พ. 2566 นางสาวนลัทพร มีแก้ว และ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

4) ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
(A) 

-สรุปโครงการ เพื่อพัฒนาต่อไป มี.ค. 2566 นางสาวนลัทพร มีแก้ว และ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

5. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 4,290 บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

ระดม
ทรัพย ์

อื่นๆ 

1 ตรายางโรงเรียน 1 อัน 450 - - - - 

นางสาวนลัท
พร มีแกว้ 

2 แฟ้มสัน 3 นิ้ว 2 โหล 1,800 - - - - 
3 แฟ้มดำ F4 2 นิ้ว 2 โหล 2,040     

รวมทั้งสิ้น 4,290 

 *หมายเหตุ*ถวัเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
6. วิธีการประเมินผล 

ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

มีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีความ
ท ันสม ัย ท ันต ่อการใช ้งานและ              
ถูกต้อง 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการบริการ 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

 

 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางสาวพรพิมล แซฟุ่้ง) 

                                     รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

ระดม
ทรัพย ์

อื่นๆ 

1 ตรายางโรงเรียน 1 อัน 450 - - - - 

2 แฟ้มสัน 3 นิ้ว 2 โหล 1,800 - - - - 
3 แฟ้มดำ F4 2 นิ้ว 2 โหล 2,040     

รวมทั้งสิ้น 4,290 
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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โครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการจัดการศกึษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2.2 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ

ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

  ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง      โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีระวัฒน ์ ศรีภักดี 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 

 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนท่าอุแทพิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 31 คน 
มีห้องเรียน 15 ห้อง นักเรียนจำนวน 455 คน โรงเรียนได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2525 ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
มาถึง ปัจจุบันปี พ.ศ. 2565 เป็นระยะเวลา 40 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทในการให้การศึกษา พัฒนาเด็กหรือเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี 
ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดบริการด้านต่าง ๆ แก่นักเรียน คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานในท้องถิ่นให้เข้ามาใช้บริการ เช่น ห้องสมุด สนามกีฬา 
หอประชุม ฯลฯ สำหรับโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งสำคัญและช่วยส่งเสริมในการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ การปรับภูมิ
ทัศน์และแหล่งเรียนรู ้ ซึ ่งทางโรงเรียนได้ตระหนักถึ งความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู ผู ้ปกครอง และ
ผู้ใช้บริการ  สภาพของอาคารเรียน อาคารประกอบต้องมีความแข็งแรงทนทานและพร้อมใช้งาน จึงต้องดำเนินการ
จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียน
อย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี มี
อาคารเรียนที่มีความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ ดังนั้นงานอาคารสถานที่จะต้องซ่อมแซม ปรับปรุง 
และพัฒนาให้พร้อมต่อการใช้งาน และเกิดความปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน และชุมชน
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งผลให้โรงเรียน และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษามี
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบ และสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนและบริเวณโรงเรียนมีความ

สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน  

2.2 เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

2.3 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ  
  สาธารณูปโภค 
- งานปรับปรุงเสาธงชาติโรงเรียน 
- งานดูแลและทำคงามสะอาดอาคาร 
  เรียน อาคารประกอบและบริเวณ 
  ภายในโรงเรียน 
- งานดูแลบำรุงรักษาสวนปาล์มน้ำมัน 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกย
ภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียน
การสอน 

ดีเลิศ 
 

 

 
4.กิจกรรม/ระยะเวลา 

 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (P) 
1. สำรวจสภาพปัญหาความต้องการ 
2. ประชุมคณะกรรมการโครงการ 
3. จัดทำโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ 

เม.ย. 64 นายธีระวัฒน ์

2. ข้ันดำเนินการ (D) 

จัดกิจกรรม 
1. งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
2. งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
3. งานปรับปรุงระบบไฟฟา้และ  

 
พ.ค. 65 – เม.ย. 66 
พ.ค. 65 – เม.ย. 66 
พ.ค. 65 – เม.ย. 66 

 
นายธีระวัฒน ์
นายธีระวัฒน ์
นายธีระวัฒน ์
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  สาธารณูปโภค 
4. งานปรับปรุงเสาธงชาติโรงเรียน 
5.งานดูแลและทำคงามสะอาดอาคาร 
  เรียน อาคารประกอบและบริเวณ 
  ภายในโรงเรียน 
6. งานดูแลบำรุงรักษาสวนปาล์มน้ำมัน 

 
พ.ค. 65 – เม.ย. 66 
พ.ค. 65 – เม.ย. 66 
 
 
พ.ค. 65 – เม.ย. 66 

 
นายธีระวัฒน ์
 
 
 
นางสุดารัตน ์

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลการจดักิจกรรม 
2. สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ 
3. รายงานผลการจดักิจกรรม 
4. รายงานโครงการ 

พ.ค. 65 – เม.ย. 66 
พ.ค. 65 – เม.ย. 66 
พ.ค. 65 – เม.ย. 66 

เม.ย. 66 

นายธีระวัฒน ์
นายธีระวัฒน ์
นายธีระวัฒน ์
นายธีระวัฒน ์

4. ข้ันปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

1. นำข้อมูลจากการทำกจิกรรมมาประชุม 
ปรึกษาหาแนวทางในการแก้ไขพัฒนาต่อไป 
2. จัดเตรียมทำโครงการในปีการศึกษาต่อไป 

พ.ค. 65 – เม.ย. 66 
 
พ.ค. 65 – เม.ย. 66 

นายธีระวัฒน ์
 

นายธีระวัฒน ์
 
5. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ 

- - 126,500 161,500 นายธีระวัฒน ์

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม - - 38,000 38,000 นายธีระวัฒน ์
3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ
สาธารณูปโภค 

- - 79,550 98,050 นายธีระวัฒน ์

4. ปรับปรุงเสาธงชาติโรงเรียน - - 85,000 85,000 นายธีระวัฒน ์
5. ดูแลและทำความสะอาดาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งต่างๆภายใน
โรงเรียน 

- - 70,530 70,530 นางสาวพัชราพรรณ 

6. ดูแลบำรุงรักษาสวนปาล์มน้ำมัน - - 52,000 52,000 นางสาวพัชราพรรณ 
นางสุดารัตน ์

รวมทั้งสิ้น (ห้าแสนห้าพันแปดสิบบาทถ้วน) 505,080 
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*หมายเหตุ*ถวัเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
6. วิธีการประเมินผล  

ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกยภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- สอบถาม 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนมีระบบการจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และ 

สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  

7.2 กลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับการพัฒนาจนมีลักษณะนิสัยที่ดีด้านการดูแล 

รักษาสิ่งแวดล้อมตามคุณลักษณะประกอบวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

 
 

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวพัชราพรรณ  เพชรอาวุธ) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

 

 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางสาวพรพิมล แซฟุ่้ง) 

                                     รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ  พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

 

กิจกรรม รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
รวม 

1. ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ 

- แผ่นกระดานไวท์บอรด์ 10 แผ่น 
- ซ่อมหลังคาห้องน้ำนักเรียนหญิง 
- ซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานห้องดนตร ี
- ซ่อมประตูห้องเรียน 4 บาน 
- ปรับปรุงผนังห้องเก็บของอาคาร 1 
- ตดิตั้งฝา้เพดานห้องเก็บของโรงฝึกงาน 
- เก้าอีพ้ลาสติก 40 ตวั 
- ปรับปรุงหอพักนักกฬีา (หลังคา+ห้องน้ำ) 

  8,000 
  2,500 

2,600 
10,000 
5,200 
4,600 
9,000 
8,100 

  50,000 
 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม 

- พันธุ์ไม ้
- ปุ๋ย 
- น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องตดัหญ้า 
- ยาฆ่าหญา้ 

2,000 
1,000 

24,000 
3,000 

  30,000 

3. ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าและ
สาธารณูปโภค 

- ปรับปรุงระบบแสงสว่างถนนภายใน
โรงเรียน 6 ชดุ 
- เปลี่ยนพัดลมเพดาน 21 ตัว 
- ปั๊มน้ำอัตโนมัต ิ
- อุปกรณ์งานท่อประปา 
- ผ้าเทปพันสายไฟ 10 มว้น 
- หลอดไฟ LED 25 หลอด 
- สวทิช์    10 ตัว 
- หน้ากาก  10 อัน 
- ปลั๊ก    10 ตวั 

13,800 
 

36,750 
6,800 
2,000 

250 
3,000 

300 
300 
800 

  64,000 

4. ดูแลและทำความ
สะอาดาคารเรียน

- น้ำยาทำความสะอาดหอ้งน้ำ 300 ขวด 
- น้ำยาถูพื้น 50 แกลลอน 
- น้ำยาล้างจาน 1 แกลลอน 

16,100 
6,400 

250 

  50,000 
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กิจกรรม รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
รวม 

อาคารประกอบและสิ่ง
ต่างๆภายในโรงเรียน 

- น้ำยาทำความสะอาดกระจก 5 ขวด 
- น้ำยาล้างมือ 1 แกนลอน 
- ไม้กวาดก้านมะพร้าว 50 อัน 
- ไม้กวาดดอกหญ้า 50  อัน 
- ไม้ถูพื้น 15 อัน 
- ไม้กวาดหยากไย่ 15 อนั 
- ขันน้ำ 30 อัน 
- แปรงถูพื้น 10 อัน 
- แปรงขัดห้องน้ำ 10 อนั 
- ถุงดำ 40 ห่อ 
- โซดาไฟ 20 ถุง 
- กระดาษชำระ 150 มว้น 
- กระดาษทชิชู่ 100 ห่อ 
- สแปรย์ดับกลิ่น 15 กระป๋อง 
- ถังดำ 10 ถัง 

220 
480 

2,500 
2,000 
3,750 
1,350 

900 
1,350 
1,750 
2,000 
1,000 
4,200 
1,500 
2,250 
2,000 

6. ดูแลบำรุงรักษาสวน
ปาล์มน้ำมัน 

- ปุ๋ยสูตร 21-0-0  20 กระสอบ 
- ปุ๋ยสูตร 0-0-60  20 กระสอบ 

  31,000 
21,000 

52,000 

 
 

 

 

 

 

 



112 
 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ 

มาตรฐานสากล  

มาตรฐานที่  1.2  คุณภาพของผู้เรียน ประเด็นที่ 1.2 คุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน  

   ตัวบ่งชี้ที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด    

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง            โครงการใหม ่   

ผูร้ับผิดชอบโครงการ นางสาวภัชรพร   มีคลา้ย ,  นางสาวพัชราพรรณ   เพชรอาวุธ 

แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 

ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลแก้ไข โดยเฉพาะขยะที่มีปริมาณเพิ่มมากขึน้อย่าง

รวดเร็ว โรงเรียนก็เจอกับปัญหาขยะ ทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมไม่ดี ไม่สะอาด จึงคิดหาวิธีการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดย

การคัดแยกขยะด้วยนักเรียนเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมอีกทั้งยังสามารถ สร้างรายได้ให้กับนักเรียนอีกทางหนึ่ง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงกาโรงเรียนปลอดขยะนี ้ขึ ้นโดยมีการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ 2564 

แนวคิดสำหรับของเสียเหลือศูนย์หรือ Zero waste เป็นปรัชญาที่ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมา

ใช้ใหม่เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดโดย

ใช้หลักการของ 3Rs (Reduce, Reuse ,Recycle) รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

เกือบทั้งหมด เพื่อเป็นการลดปริมาณของเสียที่ส่งไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบและเตาเผาทำลายให้มีปริมาณน้อย

ที่สุด 

2.  วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อสร้างความตระหนัก จิตสำนึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดกับนักเรียน 

2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีและสามารถดำเนินการกาจัดขยะอย่างครบวงจร 

3. เพื่อลดปริมาณขยะและมลพิษจากขยะเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปราศจากขยะ โรงเรียนสวยงาม 

ร่มรื่นปลอดภัย 
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3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย  

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ 

1. กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

8 ประการและมีคุณภาพอยู่ในระดับ

ดีขึ้นไป  

70 

2. กิจกรรมขยะสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

8 ประการและมีค ุณภาพอย ู ่ ใน

ระดับดีขึ้นไป  

70 

3. กิจกรรมคัดแยกขยะ ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

8 ประการและมีค ุณภาพอย ู ่ ใน

ระดับดีขึ้นไป  

70 

4. กิจกรรม Big Cleaning Day  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

8 ประการและมีค ุณภาพอย ู ่ ใน

ระดับดีขึ้นไป  

70 

5. กิจกรรมตาวิเศษ ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

8 ประการและมีค ุณภาพอย ู ่ ใน

ระดับดีขึ้นไป  

70 
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ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ 

6. กิจกรรมเสียงตามสาย ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

8 ประการและมีค ุณภาพอย ู ่ ใน

ระดับดีขึ้นไป  

70 

 

3.  เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ   

  1. นักเรียนโรงเรียนท่าอุแทพิทยาร้อยละ 80 มีความตระ มจีิตสำนึกการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 

  2. นักเรียนโรงเรียนท่าอุแทพิทยาร้อยละ 80 รูว้ิธีและสามารถดำเนินการกำจัดขยะอย่างครบวงจร 

  3. ขยะและมลพิษจากขยะในสถานศึกษาลดลงรอ้ยละ 80 โรงเรียนสวยงาม ร่มรื่นปลอดภัย 

 เชิงคุณภาพ   

1. นักเรียนโรงเรียนท่าอุแทพิทยา คณะคร ูและบุคลากรทกุคน 

4.  กิจกรรม/ระยะเวลา 

ขั้นตอน กิจกรรม วันกำหนด ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (P) ประชุมชี้แจงโครงการ 

ประชุมคระครูเพื่อชี้แจงกำหนด

แนวทางปฏิบัติ 

ประชุมวางแผนการดำเนนิงาน 

พ.ค.65 
กลุ่มบริหารงาน

ทั่วไป 

2. ขั้นดำเนินการ (DO) 1. กิจกรรมรณรงคค์ัดแยกขยะ พ.ค. – มิ.ย.  ครูภัชรพร   มีคล้าย 

2. กิจกรรมธนาคารขยะ มิ.ย. 65 – มี.ค.66  ครูภัชรพร   มีคล้าย 
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ขั้นตอน กิจกรรม วันกำหนด ผู้รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมขยะสรา้งสรรค ์ ธ.ค. 65 – ม.ค. 

66  

ครูภัชรพร  มีคลา้ย 

ครูที่ปรึกษา 

4. กิจกรรมคดัแยกขยะ มิ.ย. 65 – มี.ค.66 ครูภัชรพร   มีคล้าย 

ครูเวรประจำวัน 

5. กิจกรรม Big Cleaning Day  ก.ย. 65 

มี.ค. 66 

ครูภัชรพร  มีคลา้ย 

ครูที่ปรึกษา 

6. กิจกรรมตาวิเศษ มิ.ย. 65 – มี.ค.66 ครูภัชรพร   มีคล้าย 

คณะกรรมการ

นักเรียน 

7. กิจกรรมเสียงตามสาย มิ.ย. 65 – มี.ค.66 ครูภัชรพร  มีคลา้ย 

สภานักเรียน 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 

(C) 

ติดตามประเมินผล  มี.ค.66 กลุ่มบริหารงาน

ทั่วไป 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) สรุปรายงานผล มี.ค.66 กลุ่มบริหารงาน

ทั่วไป 
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5.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้  3,000   บาท 

  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  

เงินนอก

งบประมาณ 

 

รวม ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 

ใช้

สอย 
วัสด ุ รวม 

1. ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงิน  6 

กระป๋อง 

  900   900 ครูภัชรพร    

มีคล้าย 

2. ปากกาลูกลื่น สีแดง  6 

กระป๋อง 

  900   900 ครูภัชรพร    

มีคล้าย 

3. กระติกน้ำ 600 มล.   10 ใบ   600   600 ครูภัชรพร    

มีคล้าย 

4. กล่องข้าวห่อ  10  กลอ่ง   600   600 ครูภัชรพร    

มีคล้าย 

รวม  3,000  

*หมายเหตุ*ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

6.  ประเมินผล 
 ตัวชี้วัดความสำเร็จ  วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรยีนโรงเรียนท่าอุแทพิทยามีความตระ มีจิตสำ 

นึกการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 

คะแนนเขตพื้นที่  แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรยีนรู้วิธีและสามารถดำเนนิการกำจัดขยะอย่าง 

ครบวงจร 

คะแนนเขตพื้นที ่ แบบประเมิน 



117 
 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ  วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

3. ร้อยละ 80 ของขยะและมลพิษจากขยะในสถานศึกษาลดลงจน 

ปราศจากขยะ โรงเรียนสวยงาม ร่มรื่นปลอดภัยเชิงคุณภาพ   

คะแนนเขตพื้นที ่ แบบประเมิน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนโรงเรียนท่าอุแทพิทยามีความตระ มีจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 2. นักเรียนรู้วธิีและสามารถดำเนินการกำจดัขยะอย่างครบวงจร 

 3. ขยะและมลพิษจากขยะในสถานศึกษาลดลงจนปราศจากขยะ โรงเรียนสวยงาม ร่มรื่นปลอดภัย 

เชิงคุณภาพ   

 4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเข้ารว่มกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป 

 
ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวพัชราพรรณ  เพชรอาวุธ) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

 

 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางสาวพรพิมล แซฟุ่้ง) 

                                     รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  

เงินนอก

งบประมาณ 

 

รวม ตอบ

แทน 

ใช้

สอย 
วัสด ุ รวม 

1. ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงิน  6 

กระป๋อง 

  900   900 

2. ปากกาลูกลื่น สีแดง  6 กระป๋อง   900   900 

3. กระติกน้ำ 600 มล.   10 ใบ   600   600 

4. กล่องข้าวห่อ  10  กลอ่ง   600   600 

รวม  3,000 
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ชื่อโครงการ ประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์โลกทัศน์ 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 1 สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 มาตรฐานที่ 2.6 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 
 มาตรฐานที่ 3.2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง ¨ โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวบุษกร  อุทัยรัตน ์และ นายนที รุ่มรวย 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ บริหารทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 

 
1. หลักการและเหตุผล 

งานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่มีการติดต่อสื่อสารที ่จำเป็นรูปแบบหนึ่ง เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสาร      

ข ้อมูลและเร ื ่องราวต่างๆ จากสถาบัน องค์กร หน่วยงาน ชุมชน แหล่งข้อมูลความเคลื ่อนไหวต่างๆ  

ให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้รับรู้ โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันในหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังต้องจัดทำข้อมูล  

ข่าวสาร กิจกรรม ผลงานของนักเรียน ครูและโรงเรียนประชาสัมพันธ์เผยแพร่โดยผ่านสื ่อที ่หลากหลาย                 

ไปยังภายนอก สามารถสร้างความรู ้ความเข้าใจ เกิดความนิยม เลื ่อมใส ศรัทธาและมีทรรศนะคติที ่ดีใน             

การบริหารงานของโรงเรียนที ่ประสบผลสำเร็จ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร นักเรียนและบุคคลอื ่นเข้ามามี         

ส่วนร่วมทั้งฐานะผู้ส่งสารและรับสาร 

โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ตระหนักถึงความสำคัญของงานประชาสัมพันธ์ เพื ่อให้การจัดระบบงาน

ประชาส ัมพ ันธ ์  สามารถดำเน ินงานเป ็นร ูปธรรมอย ่างต ่อเน ื ่องและชั ดเจน จ ึงจำเป ็นต ้องวางแผน 

จัดโครงสร้างและบุคลากรรับผิดชอบ ตลอดจนการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีอยู่ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ได้อย่าง

ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ    

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม เรื่องราวต่างๆ เหตุการณ์ปัจจุบันที่มีประโยชน์    

และมีสาระจากภายในและภายนอกโรงเรียนให้บุคลากรได้รับรู้ในรูปแบบต่างๆ 
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     2.2 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมและผลงานของโรงเรียนไปยังสถาบัน องค์กร หน่วยงานชุมชน

ได้รับทราบความความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จของโรงเรียน สามารถสร้างทรรศนะคติที่ดีเกิด

ประโยชน์แก่โรงเรียน   

       2.3 เพื่อจัดระบบงานประชาสัมพันธ์ดำเนินงานเป็นรูปธรรมอย่างต่อเน่ืองและชัดเจน 

3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ 

1. กิจกรรมเสียงตามสาย(DJ รุ่นเยาว์) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู ้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 

ร้อยละ 70 

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารทาง
ระบบออนไลน์ 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนา
และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 
  
 

3. กิจกรรมจัดทำวารสารและแผ่นพับ
ของโรงเรียน 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนา
และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 
 

4. กิจกรรมถ่ายภาพและจัดทำวิดีทศัน์
นำเสนอโรงเรียน 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนา
และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 
 

5. ไวนิลประชาสัมพันธ์ผลงานครูและ
นักเรียน 

ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู ้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 

ร้อยละ 70 
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4.กิจกรรม/ระยะเวลา 
1. กิจกรรมเสียงตามสาย(DJ รุ่นเยาว์) 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (P) -ประชุมครวูางแผนการดำเนินกิจกรรม พฤษภาคม 2565 

 
นายนที รุ่มรวยนางสาว
บุษกร อุทัยรตัน ์

2. ข้ันดำเนินการ (D) - ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เสียงตามสาย พฤษภาคม 2565- 
เมษายน 2566 

นายนที รุ่มรวย 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

- กำกับ ตดิตาม การใช้งานอุปกรณ์
เสียงตามสาย 

พฤษภาคม 2565- 
เมษายน 2566 

นายนที รุ่มรวย 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

4. ข้ันปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

- สรุปผลการดำเนินการกิจกรรม เมษายน 2566 นายนที รุ่มรวย 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

 
2. กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ข่าวสารทางระบบออนไลน์ 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (P) - ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบ พฤษภาคม 2565 

 
ผู้บริหารและคณะคร ู

2. ข้ันดำเนินการ (D) - จดัทำข้อมูลข่าวสารประสัมพันธ์ของ
โรงเรียนผ่านทาง เพจเฟสบุ๊ค,เว็บไซต์
โรงเรียน,กลุ่มไลน์นำเสนอโรงเรียน สพ
ม.สฏชพ.,กลุ่มไลน์โรงเรยีนคุณภาพ
สพม.สฏชพ. 

พฤษภาคม 2565- 
เมษายน 2566 

นายนที รุ่มรวย 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

- กำกับ ตดิตามข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรยีน 

พฤษภาคม 2565- 
เมษายน 2566 

ผู้บริหาร 

4. ขั้นปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

- สรุปผลการดำเนินการกิจกรรม เมษายน 2566 นายนที รุ่มรวย 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์
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3. กิจกรรมจัดทำวารสารและแผ่นพับของโรงเรียน 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (P) - วางแผนการจัดทำวารสารและแผ่น
พับของโรงเรียน 

พฤษภาคม 2565 
 

นายนที รุ่มรวย 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

2. ข้ันดำเนินการ (D) - ออกแบบและจัดทำวารสารและแผ่น
พับของโรงเรียน 

พฤษภาคม 2565- 
เมษายน 2566 

นายนที รุ่มรวย 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

- กำกับ ตดิตาม การจดัทำวารสารและ
แผ่นพับของโรงเรียน 

พฤษภาคม 2565- 
เมษายน 2566 

ผู้บริหาร 

4. ข้ันปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

-สรุปผลการดำเนินการกจิกรรม เมษายน 2566 นายนที รุ่มรวย 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

 
 
4. กิจกรรมถ่ายภาพและจัดทำวิดีทัศน์นำเสนอโรงเรียน 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (P) - ประชุมครูวางแผนการดำเนิน

กิจกรรม 
พฤษภาคม 2565 

 
นายนที รุ่มรวย 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

2. ข้ันดำเนินการ (D) - ถ่ายภาพและจัดทำวดิทีัศน์นำเสนอ
โรงเรียน 

พฤษภาคม 2565- 
เมษายน 2566 

นายนที รุ่มรวย 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

- กำกับ ตดิตาม การจดัทำภาพถ่าย
และวิดีทัศน์นำเสนอของโรงเรียน 

พฤษภาคม 2565- 
เมษายน 2566 

ผู้บริหาร 

4. ขั้นปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

- สรุปผลการดำเนินการกิจกรรม เมษายน 2566 นายนที รุ่มรวย 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์
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5. ไวนิลประชาสัมพันธ์ผลงานครูและนักเรียน 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (P) - จดัทำโครงการและเสนอขออนุมัติ พฤษภาคม 2565 
 

นายนที รุ่มรวย 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

2. ข้ันดำเนินการ (D) - ออกแบบและจัดทำไวนลิ
ประชาสัมพันธ์ผลงานครแูละนักเรียน 

พฤษภาคม 2565- 
เมษายน 2566 

นายนที รุ่มรวย 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

- กำกับ ตดิตาม การจดัทำไวนิล
ประชาสัมพันธ์ผลงานครแูละนักเรียน 

พฤษภาคม 2565- 
เมษายน 2566 

ผู้บริหาร 

4. ข้ันปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

- สรุปผลการดำเนินการกิจกรรม เมษายน 2566 นายนที รุ่มรวย 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

 
 
5. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1. กิจกรรมเสียงตามสาย(DJ รุ่นเยาว์)   151,780 151,780 นายนที รุ่มรวย 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารทาง
ระบบออนไลน์ 

 3,210  3,210 นายนที รุ่มรวย 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

3. กิจกรรมจัดทำวารสารและแผ่นพับ
ของโรงเรียน 

   0 นายนที รุ่มรวย 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

4. กิจกรรมถ่ายภาพและจัดทำวิดีทศัน์
นำเสนอโรงเรียน 

  7,000 7,000 นายนที รุ่มรวย 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

5. ไวนิลประชาสัมพันธ์ผลงานครูและ
นักเรียน 

  4,000 4,000 นายนที รุ่มรวย 
นางสาวบุษกร อุทัยรตัน ์

รวมทั้งสิ้น 165,990 
*หมายเหตุ* ถัวเฉลีย่จ่ายทุกรายการ 
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6. วิธีการประเมินผล  
ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

สัมภาษณ์/จำนวนการเข้าถึงในระบบ แบบสอบถาม/สถิติการเข้า
ใช้งานในระบบ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงข่าวสาร ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้หลากหลาย 

 7.2 ครูและนักเรียนตดิตอ่สื่อสารกับโรงเรียนทา่อแุทพิทยาได ้

 

 

 
ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวพัชราพรรณ  เพชรอาวุธ) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางสาวพรพิมล แซฟุ่้ง) 

                                     รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการประชาสัมพันธส์ร้างสรรค์โลกทัศน์ 

กิจกรรม รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
รวม 

1. กิจกรรมเสียงตามสาย 
(DJ รุ่นเยาว์) 
 

- ไมโครโฟน 
- เครื่องเสียง 
- ถ่านชาร์จ 
- สายเสียง 

151,780   151,780 

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทางระบบออนไลน์ 

- ค่าบรกิารเว็บไซต์ 3,210   3,210 

3. กิจกรรมจัดทำวารสาร
และแผ่นพับของโรงเรียน 

 0   0 

4. กิจกรรมถ่ายภาพและ
จัดทำวิดีทศัน์นำเสนอ
โรงเรียน 

- ไมโครโฟนบันทึกเสียง 
- แบตเตอรี่กล้อง 
- ไฟสตูดิโอ 

7,000   7,000 

5. ไวนิลประชาสัมพันธ์
ผลงานครูและนักเรียน 
 

- ไวนิล 4,000   4,000 
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โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 

มาตรฐานที่ 2 . กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มาตรฐานที่ 2  หัวข้อ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 

     สังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

ลักษณะโครงการ           โครงการใหม่  โครงการต่อเน่ือง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวพชัราพรรณ  เพชรอาวุธ          

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ บริหารงานทั่วไป 

ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566    

1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนท่าอุแทพิทยา มีความตระหนักในความสำคัญ และเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ผู ้ที ่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสขุ 
เป็นไปตามหลักสูตร       มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ 
และอุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน  
 ดังนั้น โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ซึ่งมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาต้องดำเนินการอย่าง
ทั่วถึง         มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลในการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียน 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ  

          2. เพื่อฝึกซ้อมวิธีการป้องกันภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงเรียน และชุมโดยรอบ 

3. เพื่อให้โรงเรียนไดจ้ัดกิจกรรมเสริมสรา้งทักษะในการป้องกันภัยในรูปแบบต่างๆ 
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3. ประเด็นพิจารณา 

กิจกรรมที่ 1 อบรมป้องกันภัย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

   ผลผลติ (outputs)  รอ้ยละ 90 ของนักเรียน

ได้รับความรู้จากการทำกจิกรรมอบรมป้องกันภัย 

ทดสอบ 

สังเกต 
แบบทดสอบ/แบบสังเกต 

  ผลลัพธ์ (outcome) นกัเรียนสามารถนำความรู ้

และทักษะชีวิตไปใช้ในชวีิตประจำวันได้อยา่ง

เหมาะสม 

สอบถาม 

สังเกต 
แบบสังเกต/สอบถาม 

 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมวนิัยด้านการจราจร 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

  ผลผลิต(outputs)  ร้อยละ 90 ของนักเรียน

ได้รับความรู้เรื่องกฎจราจร และวินัยการขับขี่ 

ทดสอบ 

สังเกต 
แบบทดสอบ/แบบสังเกต 

3.1 เชิงปริมาณ 

    3.1.1. นักเรียนโรงเรยีนท่าอุแทพิทยาทุกคน 

          3.2 เชิงคุณภาพ 

         3.2.1 นักเรียนมีทักษะและความรู้จากการทำกิจกรรม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

4. กิจกรรม (PDCA) 

งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. การวางแผน (PLAN)    

 - ประชุมชี้แจงรายละเอยีดของโครงการ 
พฤษภาคม 2565 นางสาวพัชราพรรณ  เพชรอาวุธ 
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งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 - เขียนโครงการ 

 - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 

2. การปฏิบัติงาน (DO) 

- อบรมป้องกันภัย 
- ส่งเสริมวินัยด้านการจราจร 

 

มกราคม 2566 

 

นางสาวพัชราพรรณ  เพชรอาวุธ 

3. การตรวจสอบ (CHECK) 

กำกับ ตดิตามการจดักิจกรรม  

- อบรมป้องกันภัย 
- ส่งเสริมวินัยด้านการจราจร 

 

กุมภาพันธ ์2566 

 

นางสาวพัชราพรรณ  เพชรอาวุธ 

4. การประเมินผล (ACTION) 

 - สังเกต ประเมินผล รายงานผล สรุปผลทุกกิจกรรม 
มีนาคม 2566 นางสาวพัชราพรรณ  เพชรอาวุธ 

  

5. สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนท่าอุแทพทิยา  

6.  งบประมาณ 

  เงินค่าจัดการอบรม   10,000 บาท 

กิจกรรมที่ 1 อบรมป้องกันภัย 

รายการ/กิจกรรม ที่ใช้งบประมาณ งบประมาณ 
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

- วิทยากร 2,000 2,000 - - 

- ค่าอาหาร 500 - 500 - 

- ค่าวัสด ุ 2,500 - - 2,500 
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รายการ/กิจกรรม ที่ใช้งบประมาณ งบประมาณ 
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

รวม 5,000 2,000 500 2,500 

หมายเหต ุ ถัวจ่ายไดทุ้กรายการ 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมวนิัยด้านการจราจร 

รายการ/กิจกรรม ที่ใช้งบประมาณ งบประมาณ 
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

- วิทยากร 2,000 2,000 - - 

- ค่าอาหาร 500 - 500 - 

- ค่าวัสด ุ 2,500 - - 2,500 

รวม 5,000 2,000 500 2,500 

หมายเหต ุ ถัวจ่ายไดทุ้กรายการ 

7.  การประเมินผล 

กิจกรรมที่ 1 อบรมป้องกันภัย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

   ผลผลติ (outputs)  รอ้ยละ 90 ของนักเรียน

ได้รับความรู้จากการทำกจิกรรมอบรมป้องกันภัย 

ทดสอบ 

สังเกต 
แบบทดสอบ/แบบสังเกต 

  ผลลัพธ์ (outcome) นกัเรียนสามารถนำความรู ้

และทักษะชีวิตไปใช้ในชวีิตประจำวันได้อยา่ง

เหมาะสม 

สอบถาม 

สังเกต 
แบบสังเกต/สอบถาม 
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กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมวนิัยด้านการจราจร 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

  ผลผลิต(outputs)  ร้อยละ 90 ของนักเรียน

ได้รับความรู้เรื่องกฎจราจร และวินัยการขับขี่ 

ทดสอบ 

สังเกต 
แบบทดสอบ/แบบสังเกต 

  ผลลัพธ์(outcome) นักเรียนปฏิบัติตามกฎ

จราจร 

สอบถาม 

สังเกต 
แบบสังเกต/สอบถาม 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 โรงเรียนมีความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ในรูปแบบต่างๆ  

  

 

 

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

(นางสาวพัชราพรรณ  เพชรอาวุธ) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

 

 

 

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

(นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง) 

รองผู้อำนวยการ รกัษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการโรงเรียนทา่อุแทพิทยา 
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ชื่อโครงการ สื่อรักสี่มิติ 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 1 สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

มาตรฐานที่ 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่องานอาชพี 
มาตรฐานที่ 1.2.1 การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

  ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ .นางสุชิลา  พงษพ์ุ่ม และ นางสาวพัชราพรรณ  เพชรอาวุธ 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ บริหารทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 
2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู ้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชวีิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมคีวามสุข และ
มาตรา 7 กระบวนการเรยีนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีของความเป็นไทย รูจ้ักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ การกฬีา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภมูิปัญญาไทย และความรูอ้ันเป็นสากล 
ตลอดจนอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชพี รู้จักพึง่ตนเอง มี
ความคดิริเริ่มสร้างสรรค ์ใฝ่รู ้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง  

งานแนะแนวเป็นงานที่สำคัญที่สามารถตอบสนองนโยบายการจดัการศึกษาตามหลักสตูรการศกึษาขั้น
พื้นฐานที่ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง มีแนวทางในการศึกษาต่อและอาชีพตามความสนใจ ความ
ถนัดของผู้เรียน มีทักษะในการตัดสินใจ รูจ้ักสภาพแวดล้อมของชีวติ สามารถใช้ชวีิตอย่างมคีวามสขุและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้การดำเนินงานแนะแนวเป็นรูปธรรม และมีระบบการดาเนินงานที่ชัดเจน ดังนั้นโรงเรียน
ท่าอุแทพิทยา ได้กำหนดให้มีโครงการสื่อรกั 4 มติิ ขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม  
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนยอมรบัความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกตา่ง  
2.3 เพื่อให้การดูแลชว่ยเหลือผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง  
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2.4 เพื่อให้การดูแล ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการศกึษา อาชีพ ส่วนตวัและสังคม 
2.5 เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ ์ดา้นการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตวัและ สังคมทีเ่ป็น

ประโยชน์และทันสมัยที่ผู้เรียนพึงได้รับ  
3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 

- ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามที่สถานศึกษากำหนด 8 ประการ และมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
- ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามที่
สถานศึกษากำหนด 

ร้อยละ 70 

2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 

- ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน พร้อมทีจ่ะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น 
- ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ 
-  ผู้เรียนมีเจตคติทีด่ีในการทำงานหรืองานอาชีพ 

ร้อยละ 70 

3. กิจกรรมรับนักเรียนใหม่ - ผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนได้เข้ามา
ศึกษาต่อในโรงเรียนท่าอแุทพิทยา  

ร้อยละ 80 
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4.กิจกรรม/ระยะเวลา 
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (P) -ประชุมคณะครวูางแผน 

- จดัทำโครงการและเสนอขออนุมัติ 

พฤษภาคม 2565 
 

ผู้บริหารและคณะคร ู

2. ขั้นดำเนินการ (D) - ประชุมครู ชี้แจง มอบหมายแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 
- จดัเตรียมอุปกรณ ์ที่ใชใ้นการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศ 
- ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศ 

พฤษภาคม 2565 นางสุชิลา  พงษพ์ุ่ม/ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน
ตามคำสั่ง 

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

- ตดิตาม กำกับ แก้ปัญหา เพื่อให้
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และ
นโยบาย 

พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ/ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน 
4. ข้ันปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

- สรุปผลการดำเนินการกิจกรรม มิถุนายน 2566 นางสุชิลา  พงษพ์ุ่ม 

 
2. กจิกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (P) -ประชุมคณะครวูางแผน 

- จดัทำโครงการและเสนอขออนุมัติ 

พฤษภาคม 2565 

 

ผู้บริหารและคณะคร ู

2. ข้ันดำเนินการ (D) - ประชุมครู ชี้แจง มอบหมายแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบ 

- จดัเตรียมอุปกรณ ์ที่ใชใ้นการจัด

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

- ดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

มกราคม 2566-
กุมภาพันธ ์2566 

นางสุชิลา  พงษพ์ุ่ม/ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน
ตามคำสั่ง 

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

- ตดิตาม กำกับ แก้ปัญหา เพื่อให้
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

กุมภาพันธ ์2566 ผู้บริหาร 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และ
นโยบาย 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ/ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน 
4. ข้ันปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

-สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมตาม
โครงการ 

มีนาคม 2566 นางสุชิลา  พงษพ์ุ่ม 
 

 
3. กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ (P) -ประชุมคณะครวูางแผน 

- จดัทำโครงการและเสนอขออนุมัติ 
พฤษภาคม 2565 
 

นางสุชิลา  พงษพ์ุ่ม 
 

2. ข้ันดำเนินการ (D) - ประชุมครู ชี้แจง มอบหมายแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบ 

มกราคม 2566- 
กุมภาพันธ ์2566 

นางสุชิลา  พงษพ์ุ่ม/ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน
ตามคำสั่ง 

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

- ตดิตาม กำกับ แก้ปัญหา เพื่อให้
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และ
นโยบาย 

กุมภาพันธ ์2566 ผู้บริหาร 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ/ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน 
4. ข้ันปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

-สรุปผลการดำเนินการกจิกรรม เมษายน 2566 นางสุชิลา  พงษพ์ุ่ม 

4. กิจกรรมรับนักเรียนใหม่ 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (P) - จดัทำโครงการและเสนออนุมัติ พฤษภาคม 2565 นางสาวพัชราพรรณ  
เพชรอาวุธ 

2. ข้ันดำเนินการ (D) - ประชุมครูในโรงเรียน ชี้แจง 
มอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
- จดัเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ที่ใชใ้นการ
รับนักเรียน 
- ดำเนินการรับนักเรียน 

มกราคม 2565 
 
มกราคม 2565 
 
มีนาคม – เมษายน 
2565 

นางสาวพัชราพรรณ  
เพชรอาวุธ  
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

- ตดิตาม กำกับ แก้ปัญหา เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และ
นโยบาย 

มีนาคม 2565-
เมษายน 2565 

นางสาวพัชราพรรณ  
เพชรอาวุธ  
 

4. ข้ันปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

- สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมตาม
โครงการ  
- รายงานผลการรับนักเรียนให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษาสรุาษฎรธ์าน ีชุมพร 

เมษายน 2565 นางสาวพัชราพรรณ  
เพชรอาวุธ  

 

 
5. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 

- - 6,365 6,365 นางสุชิลา  พงษพ์ุ่ม 

2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 

- - 8,100 8,100 นางสุชิลา  พงษพ์ุ่ม 

4. กิจกรรมรับนักเรียนใหม่ - - 2,000 2,000 นางสาวพัชราพรรณ  
เพชรอาวุธ 

รวมทั้งสิ้น    16,615  

 *หมายเหตุ*ถวัเฉลี่ยจ่ายทุกหลายการ 
6. วิธีการประเมินผล  

ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามที่สถานศึกษากำหนด 8 ประการ และมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
- ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามที่
สถานศึกษากำหนด 

บันทึกความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ  
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- ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน พร้อมทีจ่ะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น 
- ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ 
-  ผู้เรียนมีเจตคติทีด่ีในการทำงานหรืองานอาชีพ 

1.บันทึกข้อมูล 
2.บันทึกความพึงพอใจ 
 

1.แบบลงทะเบียน 
2.แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษากาหนด มคีุณภาพชีวติที่ด ี
และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสขุ  

7.2 ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางด้านการศึกษาต่อและอาชีพได้

อย่างเหมาะสม  

7.3 ผู้เรียนทุกคนได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 

 
ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวพัชราพรรณ  เพชรอาวุธ) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางสาวพรพิมล แซฟุ่้ง) 

                                     รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการสื่อรกัสี่มิติ 

กิจกรรม รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเภทเงิน 

อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
รวม 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ถุงซิป 8 อัน 280 - - 280 
ริบบ้ินผ้าสีฟ้า 4 ม้วน 300 - - 300 
ริบบ้ินผ้า สีเหลือง 5 ม้วน 65 - - 65 
กาวแท่งเล็ก 12 อัน 60 - - 60 
กระดาษแข็ง 18 แผ่น 216 - - 216 
โฟม 1 นิ้ว 4 แผ่น 220 - - 220 
กระดาษโปสเตอร์บาง 10 แผ่น 60 - - 60 
กระดาษขาวเทา 10 แผน่ 150 - - 150 
กระดาษพรู๊ป 20 แผ่น 120 - - 120 
ปากกาลูกลื่น 1 กระปุก 190 - - 190 
เชือกขาวแดง 6 มว้น 300 - - 300 
ซองซิปไสตาข่าย 4 ใบ 140 - - 140 
เข็มกลัด 15 พวง 75 - - 75 
ปากกาสีน้ำปากแหลมสนี้ำเงิน 5 
กล่อง 

600 - - 600 

ปากกาเคมี ตรามา้ สดีำ 15 ด้าม 225 - - 225 
ปากกาเคมี ตรามา้ สีแดง 5 ดา้ม 75 - - 75 
คลิปบอร์ดพลาสติก 5 อนั 190 - - 190 
คัตเตอร ์2 ดา้ม 70 - - 70 
- ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 

2,769 - - 2,769 

2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- สายสะพาย 4 เส้น 800 - - 800 
- สายสิญจน์ผูกข้อมือ 900 - - 900 
- ซุ้มถ่ายรูป (2จุดx1,000) 2,000 - - 2,000 
- โฟมหนา 6 แผ่น 300 - - 300 
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กิจกรรม รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเภทเงิน 

อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
รวม 

- ลังเก็บของ 2 ลัง 400 - - 400 
- ของที่ระลึกสำหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 3และ6 

3,000 - - 3,000 

- ของที่ระลึกสำหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ที่มี
สถานศึกษาต่อแล้ว 

500 - - 500 

- กระดาษโฟโต ้ 200 - - 200 
3. กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ - วัสดุจัดทำเอกสารออกแนะแนว

และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

1,500 - - 1,500 

- ค่าของทีร่ะลึก 1,500 - - 1,500 

- ค่านำ้มันเชื้อเพลิง 2,000 - - 2,000 
4. กิจกรรมรับนักเรียนใหม่ - ค่าไวนิล 2,000   2,000 
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ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
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โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1. คุณภาพผู้เรียน 

  2. กระบวนการบริหารและจัดการ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ หัวข้อ1.2.4) สุขภาวะทางรา่งกายและลักษณะจิตสังคม 

2.2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม ่  โครงการต่อเน่ือง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภัชรพร    มีคล้าย 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ   กิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2565 – มนีาคม 2566  
_____________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและเน้นให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ 5  ขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนจากครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศักราช พ.ศ.2551 

โรงเรียนท่าอุแทพิทยาตระหนักในความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเพื่อให้เป็นไปตาม

นโยบายก็ได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องทำให้โรงเรียนสามารถพัฒนา ช่วยเหลือ ป้องกันและ

แก้ไขปัญหา ทำให้นักเรียนได้รู้จักตนเองและประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเป็นที่

ตระหนักดีว่าสังคมได้แปรเปลี่ยนไปมาก ส่งผลให้นักเรียนต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วอันก่อให้เกิดปัญหาตามมา

สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน  ซึ่งการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อ

เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้สามารถดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคม 

ปลอดภัยจากวิกฤตทั้งมวล  โรงเรียนชัยบุรีพิทยาจึงจัดทำโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นโครงการ

ต่อเน่ือง 
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2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอก 

มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ 

สังคมและสติปัญญา 

2.3 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนทุกด้าน และสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
2.4 เพื่อให้นักเรียนรู้และเห็นคุณค่าของตนเอง เพื่อรักษาสุขภาพ และหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดทุกชนิด รู้จักใช้ 

เวลาว่างในการออกกำลงักาย หรือทำกิจกรรมสรา้งสรรค์ 
 
3. ประเด็นพิจารณา  

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ 

1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและ

เครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรยีน 

2. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

3. กิจกรรมรู้จักนักเรียน 

    รายบุคคล 

4. กิจกรรมการคัดกรอง 

    นักเรียน 

5. กิจกรรมโฮมรูม 

6. ระเบียบและคู่มือนักเรียน 

7. คู่มือครทูี่ปรึกษา  

8. ทำบัตรนักเรียน 

ประเด็นพิจารณา 

ผู้เรียนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์อยู่ใน

ระดับปกติ    

ร้อยละ 80 

สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง 

ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ

คุณภาพ 

ดีเลิศ 
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3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนท่าอุแทพิทยาในปีการศึกษา 2565 ทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนา ดูแล

ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพที่เป็นจริง 

3.1.2 ครโูรงเรียนท่าอุแทพิทยามรีะบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง  
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และ 
นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง 

4. วิธีทำและข้ันตอนการดำเนินการ 

 

ชื่อกิจกรรม 

 

 

การดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมประชุม

ผู้ปกครองและเครือข่าย

ผู้ปกครองชั้นเรียน 

            

ครูณัฐณิชา 

ครูภัชรพร 

2. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน

นักเรียน 
    

 

 

 

 

      

 ครูภัชรพร 

ครูที่ปรึกษา 

3. กิจกรรมรู้จักนักเรียน 

    รายบุคคล 

        

 

 

 

 

 

  ครูภัชรพร 

ครูที่ปรึกษา 

4. กิจกรรมการคัดกรอง 

    นักเรียน 

        

 

 

 

   ครูภัชรพร 

ครูที่ปรึกษา 
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ชื่อกิจกรรม 

 

 

การดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. กิจกรรมโฮมรูม 

 

 

 

           

ครูภัชรพร 

ครูที่ปรึกษา 

6. ระเบียบและคู่มือ

นักเรียน 

 

 

 

           

ครูภัชรพร 

ครูโอภาส 

7. คู่มือครูที่ปรึกษา  
 

           

ครูภัชรพร 

ครูโอภาส 

8. ทำบัตรนักเรียน 
 

           

ครูภัชรพร 

ครูโอภาส 

 

5. แผนปฏิบัติงาน (PDCA)   

   

ขั้นตอนการดำเนินงาน งานกิจกรรม ตัวบ่งช้ี 

Plan 

• ศึกษานโยบายของโรงเรยีน 
เขตพื้นที่ การศึกษาและ สพฐ. ในสว่นที่

เกี่ยวข้องกับโครงการ 

• ศึกษาผลการดำเนิน 
โครงการในปีที่ผ่านมา  

• ศึกษาบริบทและสภาพความ 

• บันทึกการประชุมผู้เกี่ยวข้อง 

• โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

 



144 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน งานกิจกรรม ตัวบ่งช้ี 

เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 

• จัดทำโครงการพัฒนาระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อขออนุมัติ 

Do 

• ประชุมคณะทำงานเพื่อชีแ้จง 
โครงการ  และมอบหมายภาระงาน 

• ดำเนินงานตามโครงการ 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและ
เครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรยีน  

      - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

      - กิจกรรมรู้จักนักเรยีนรายบุคคล 

      - กิจกรรมคดักรองนักเรียน 

          - กลุ่มปกติ/เสี่ยง/มีปัญหา 

      - กิจกรรมโฮมรูม 
      - ระเบียบและคู่มือนักเรียน 
      - คู่มือครทูี่ปรึกษา  
      - แต่งตั้งคณะกรรมกาดำเนินงาน 

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

• เอกสาร แบบฟอร์มโครงการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

• รูปถ่าย 

Check 

 ตรวจสอบ  ติดตาม   กำกับ 

• ตรวจสอบ การบันทึกผลการ
การดำเนินงาน 

• การประชุมเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการดำเนินงาน 

• ประเมินผลการจัดกจิกรรม 

• แบบฟอร์มการนิเทศติดตาม 

• แบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจในการจัดกจิกรรม 
 



145 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน งานกิจกรรม ตัวบ่งช้ี 

Action 

• รายงานผลการดำเนินงานแก่
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน
การจดักิจกรรมในครั้งตอ่ไป 

• แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

 

7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนท่าอุแทพทิยา 

8. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

• เงินงบประมาณ  37,000  บาท 

• เงินนอกงบประมาณ ..................................บาท  (จากหน่วยงาน...................................) 

• ในการดำเนินการจัดทำโครงการใช้งบประมาณทัง้สิ้น  37,000  บาท 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ท่ี รายการ 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ รวม 

กิจกรรมที่ 1.1  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน     

1 จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ ์(ป้ายไวนิล อุปกรณ์อื่น ๆ ) - - 5,000 5,000 ครูณัฐนิชา 

ครูภัชรพร 2 ค่ากาแฟ โอวัลตินสำเร็จรูป น้ำดื่ม น้ำแข็ง แก้ว

กาแฟ ขนมปีป ข้าวกล่อง จำนวน 2 ภาคเรียน 
- 20,000 - 5,000 

รวม 25,000  

กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน                                                                     

1 ค่าแฟ้มเอกสาร คา่เกียรติบัตรเย่ียมบ้าน - - 3,000 3,000 ครูภัชรพร 
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2 ค่าเหมาจ่ายค่าพาหนะเดนิทางออกเยี่ยมบ้าน

นักเรียน  
20,000 - - 20,000 

ครูที่ปรึกษา 

รวม 23,000  

กิจกรรมที่ 1.3 กิจกรรมรู้จักนักเรียนรายบุคคล                                                               

1 จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ ์ - - - -  

รวม -  

กิจกรรมที่ 1.4 กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน                                                          

1 จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ ์เข้าเล่มทำเอกสาร - - 2,500 2,500 ครูภัชรพร 

รวม 2,500  

กิจกรรมที่ 1.5 กิจกรรมโฮมรูม                                                            

1 จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ ์ - - 2,500 2,500 ครูภัชรพร 

รวม 2,500  

กิจกรรมที่ 1.6 ระเบียบและคู่มือนักเรียน         

1  ค่าจัดทำระเบียบและคู่มือนักเรียน 
- - - - 

ครูภัชรพร 

ครูโอภาส 

รวม -  

กิจกรรมที่ 1.7 คู่มือครูที่ปรึกษา                                          

1 จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ ์

 
- - 2,000 2,000 

ครูภัชรพร 

ครูโอภาส 

รวม 2,000  

กิจกรรมที่ 1.8 ทำบัตรนักเรียน 
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1 จัดจ้างทำบัตรนกัเรียน 
5,000 - - 5,000 

ครูภัชรพร 

ครูโอภาส 

รวม 5,000  

รวม 60,000  

*หมายเหตุ* ถัวเฉลีย่จ่ายทุกรายการ 

10. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ ์(Outcomes) 
- ครสูามารถปฏิบัติตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดย 
มีร่องรอย มีหลักฐานชดัเจน และ
เป็นระบบ  
- นักเรียนไดร้ับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างเป็นระบบ 
- นักเรียน ครู และชุมชน มีความ
พึงพอใจในระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 

 

  - นิเทศ กำกับ ตดิตามกา

ปฏิบัติงานของครู 

สอบถามความคิดเห็น 

นักเรียน และทกุฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้อง 

        - สังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

- แบบบันทึก 
- การนิเทศ 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกกิจกรรม 

หน้าเสาธง 
- แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 

 

 

 

ผลผลิต (Outputs) 

- การดำเนินงานตามระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็น

ระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และ

นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือ

ตามความแตกต่างอยา่งทั่วถึง 

 

- นิเทศ กำกับ ตดิตาม 
- การปฏิบัติงานตามโครงการ 

 

- แบบสรุปผลการดำเนินงาน 
โครงการ 
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11. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและเครือข่าย

ผู้ปกครองชั้นเรียน 
ร้อยละของผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 

2. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ร้อยละของนักเรียนที่ได้รบัการเย่ียมบ้าน ร้อยละ 100 

3. กิจกรรมรู้จักนักเรียนรายบุคคล ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในกจิกรรม ร้อยละ 100 

4. กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 

5. กิจกรรมโฮมรูม ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 

6. ระเบียบและคู่มือนักเรียน ร้อยละของนักเรียนที่ได้รบัคู่มือ ร้อยละ 100 

7. คู่มือครทูี่ปรึกษา ร้อยละของครูที่ปรึกษาทีไ่ด้รับคู่มือ ร้อยละ 100 
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12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ส่งเสริมให้ครูที่ปรกึษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกมีส่วน

ร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

12.2 นักเรียนได้รับการดแูลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ ์สังคม

และสติปัญญา 

12.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนทุกด้าน และสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
12.4 นักเรียนรู้และเห็นคุณค่าของตนเอง เพื่อรักษาสุขภาพ และหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดทุกชนิด รู้จักใช้เวลา 

ว่างในการออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์ 
 

 

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นายปิยวัฒน์  วิชัยดิษฐ) 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรยีน 

 

 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

(นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้ง) 

รองผู้อำนวยการ รกัษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการโรงเรียนทา่อุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

 

ท่ี รายการ 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ ์(ป้ายไวนิล อุปกรณ์อื่น ๆ ) - - 5,000 5,000 

2 ค่ากาแฟ โอวัลตินสำเร็จรูป น้ำดื่ม น้ำแข็ง แก้ว

กาแฟ ขนมปีป ข้าวกล่อง จำนวน 2 ภาคเรียน 
- 20,000 - 5,000 

รวม 25,000 

1 ค่าแฟ้มเอกสาร คา่เกียรติบัตรเย่ียมบ้าน - - 3,000 3,000 

2 ค่าเหมาจ่ายค่าพาหนะเดนิทางออกเยี่ยมบ้าน

นักเรียน  
20,000 - - 20,000 

รวม 23,000 

1 จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ ์ - - - - 

รวม - 

1 จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ ์เข้าเล่มทำเอกสาร - - 2,500 2,500 

รวม 2,500 

1 จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ ์ - - 2,500 2,500 

รวม 2,500 

1  ค่าจัดทำระเบียบและคู่มือนักเรียน - - - - 

รวม - 
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ท่ี รายการ 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ ์ - - 2,000 2,000 

รวม 2,000 

1 จัดจ้างทำบัตรนกัเรียน 5,000 - - 5,000 

รวม 5,000 

รวม 60,000 
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โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อท่ี  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1.2.1) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่  
                                                        สถานศึกษากำหนด  

มาตรฐานที่ 2.2.5) จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ 
    ต่อการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 

ลักษณะโครงการ              โครงการต่อเนื่อง            โครงการใหม่    

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางณัฐณิชา  ปราบนคร 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  กิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ  เมษายน  2565 - มีนาคม 2566 

 

1. หลักการและเหตุผล 

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม และด้าน

อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันนำมาซึ่งปัญหาครอบครัวที่ เกิดความทุกข์ ความ

วิตกกังวลความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน ให้เป็น

คนดี มีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรทาง

การศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู  อาจารย์ เป็นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน 

นักศึกษา ให้เติบโตงดงามเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม  การพัฒนานักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้าน

ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม  ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็ นสุขตามที่

สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการ ให้เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจาก

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน  

ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ทุกคน ที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือ

และแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ซ่ึงมาจากปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข 
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   การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั ้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม 

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ห่ างไกลจากยาเสพติด สื่อ

ลามกอนาจาร เกมออนไลน์ และการทะเลาะวิวาท  ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ ถือเป็นกลยุทธ์ที่

สำคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ดังนั้น กลุ่มงานกิจการนักเรียนเห็นว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น มีความจำเป็นและ

สำคัญอย่างเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ โดยหวังว่าโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จะช่วย

ให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขได้ 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากปัญหาสิ่งเสพติด 
2. เพื่อให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยง 
3. เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากการพนัน 
4. เพื่อให้นักเรียนไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
5. เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน เหตุทะเลาะ

วิวาท  
3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ 

- ค้นหา คัดกรองนักเรียน 
- รณรงค์แก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดใน 
  สถานศึกษา 
- ค่ายพัฒนานักเรียนกลุม่เสี่ยง 
-โรงเรียนปลอดบุหรี ่
 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามที่สถานศกึษากำหนด 8 
ประการ และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

70 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกตกิา 
ตามที่สถานศึกษากำหนด 70 

-กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายในห้องเรียน ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู ้และมีความปลอดภัย 

ดีเลิศ 
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4. วิธีทำและข้ันตอนการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมงาน (P) 
 
 

-สำรวจสภาพปัญหา 
-ประชุมคณะกรรมการ
โครงการ 

-จัดทำโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

9-13 พ.ค. 65 -นายโอภาส  เกื้อสกุล 
-นางณัฐณิชา  ปราบนคร 
-นางสาวภัชรพร  มีคลา้ย                                
-นางสาวจริยา  ชุมกลดั 
-นางสาวสุกันยา เศรษฐ
ขาว 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
 
 

- ค้นหา คัดกรองนักเรียน 
-กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
 
-รณรงค์แก้ไขปัญหาสิ่ง
เสพติดในสถานศึกษา 
 
-ค่ายพัฒนานักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง 
-โรงเรียนปลอดบุหรี ่
 
-สร้างเครอืข่าย
สถานศึกษาและชุมชน 
 
 
-กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE 

 

1 ก.ค. 65- 
31 มี.ค. 66 

-ครูทุกคน 
-นางณัฐณิชา  ปราบนคร 
 
-นางณัฐณิชา  ปราบนคร
และนายโอภาส  เกื้อสกลุ 
 
-นางสาวภัชรพร  มีคลา้ย                                 
 
-นายโอภาส  เกื้อสกุล 
 
-นางณัฐณิชา  ปราบนคร
และนายโอภาส  เกื้อสกลุ 
 
 
-นางสาวจริยา  ชุมกลดั
และนางสาวสุกันยา 
เศรษฐขาว 

3. ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (C) 
 
 

-นิเทศติดตามการ
ดำเนินงาน 
-สรุปผล/ประเมินผล
กิจกรรม 

1 ก.ค. 65- 
31 มี.ค. 66 

-นางณัฐณิชา  ปราบนคร 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
-รายงานผลการจดั
กิจกรรม/โครงการ 

4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
(Action) 
-นำผลที่ได้มาประชุม 
ปรึกษาเพื่อแก้ไข ปรับปรุง  
พัฒนา และจัดทำโครงการ
ปีการศึกษาต่อไป 

-นำผลที่ได้มาประชุม 
ปรึกษาเพื่อแก้ไข ปรับปรุง  
พัฒนา และจัดทำโครงการ
ปีการศึกษาต่อไป 

1 มี.ค. 65- 
31 มี.ค. 66 

-นางณัฐณิชา  ปราบนคร 

 

6. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1.กิจกรรมห้องเรียนสีขาว  1,000 7,000 8,000 นางณัฐณิชา  
ปราบนคร 

2.กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาสิ่งเสพ
ติดในสถานศึกษา 

 1,000 2,000 3,000 นางณัฐณิชา  
ปราบนครและ
นายโอภาส  เกื้อ
สกุล 

3.กิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง 

500 500 1,000 2,000 นางสาวภัชรพร  
มีคล้าย                                 

4.กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่   1,000 1,000 นายโอภาส  เกื้อ
สกุล 
 

5.กิจกรรมสรา้งเครือข่ายสถานศึกษาสี
ขาวและชุมชน 

  1,000 1,000 นางณัฐณิชา  
ปราบนครและ
นายโอภาส  เกื้อ
สกุล 
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ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

6.กิจกรรม TO BE NUMBER ONE   3,000 3,000 นางสาวจริยา  
ชุมกลัดและ
นางสาวสุกันยา 
เศรษฐขาว 

รวมทั้งสิ้น 18,000 
 

6. วิธีการประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามที่
สถานศึกษากำหนด 8 
ประการ และมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

1. สำรวจบันทึกนักเรียนที่เข้าร่วม

โครงการ ฯ เข้ารว่มกิจกรรมเป็นราย 

บุคคลระดับห้องเรียน 

2. สังเกตบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม

ที่นักเรียนได้รับมอบหมายเป็น

รายบุคคลระดับห้องเรียน    

3. วัดค่าความพึงพอในของนักเรียน

เข้าร่วมกิจกรรม 

 

- แบบบันทึกสำรวจการเข้าร่วม

กิจกรรมโครงการ 

 

- แบบบันทึกสังเกตการปฏิบัติ

กิจกรรม 

 

- แบบประเมินวัดความพึงพอใจ 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพใน
กฎกติกา ตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

1. สำรวจบันทึกนักเรียนที่เข้าร่วม

โครงการ ฯ เข้ารว่มกิจกรรมเป็นราย 

บุคคลระดับห้องเรียน 

- แบบบันทึกสำรวจการเข้าร่วม

กิจกรรมโครงการ 

 

- แบบบันทึกสังเกตการปฏิบัติ

กิจกรรม 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

2. สังเกตบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม

ที่นักเรียนได้รับมอบหมายเป็น

รายบุคคลระดับห้องเรียน    

3. วัดค่าความพึงพอในของนักเรียน

เข้าร่วมกิจกรรม 

 

- แบบประเมินวัดความพึงพอใจ 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพภายในห้องเรียน 
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 

1. สำรวจบันทึกนักเรียนที่เข้าร่วม

โครงการ ฯ เข้ารว่มกิจกรรมเป็นราย 

บุคคลระดับห้องเรียน 

2. สังเกตบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม

ที่นักเรียนได้รับมอบหมายเป็น

รายบุคคลระดับห้องเรียน    

3. วัดค่าความพึงพอในของนักเรียน

เข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบบันทึกสำรวจการเข้าร่วม

กิจกรรมโครงการ 

 

- แบบบันทึกสังเกตการปฏิบัติ

กิจกรรม 

 

- แบบประเมินวัดความพึงพอใจ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       7.1 นักเรียนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันยาเสพติดและอบายมุขต่างๆให้กับตัวเองได ้ 

       7.2 นักเรียนมีจิตสำนึกในการรว่มรณรงค์เพือ่ป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขร่วมกับสถานศึกษา  

       7.3 โรงเรียนทา่อุแทพิทยามีความเข็มแข็งในการต่อต้านยาเสพตดิและอบายมุข และได้ชื่อวา่เป็น  

             “สถานศึกษาสีขาว” 

 

                                        

 

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นายปิยวัฒน์  วิชัยดิษฐ) 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรยีน 

 

 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

(นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้ง) 

รองผู้อำนวยการ รกัษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการโรงเรียนทา่อุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 

 

กิจกรรม รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน 
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

รวม 

ห้องเรียนสีขาว -เข้าเล่มเอกสาร     

-ค่าวัสดุ อุปกรณ์     

-จัดทำเกียรติบัตร ของรางวัล     

รณรงค์แก้ไข
ปัญหาสิ่งเสพติด
ในสถานศึกษา 

ถ่ายเอกสารแผ่นพับ     

จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ ์(จัดทำป้าย
รณรงคต์่างๆ) 

    

ทำป้ายไวนิล     

ค่ายพัฒนา
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

ค่าวัสด ุอุปกรณ์     

ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 
คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ  200 
บาท 

    

ค่าอาหาร     

โรงเรียนปลอด
บุหรี่ 

ค่าวัสด ุอุปกรณ์     

สร้างเครือข่าย
สถานศึกษาสีขาว
และชุมชน 

ค่าวัสด ุอุปกรณ์     

TO BE NUMBER 
ONE 

ค่าวัสด ุอุปกรณ์     
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โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม   

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลยุทธ์ที่ 3 คุณธรรมนาํความรู้ 

  ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง  โครงการใหม่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจริยา ชุมกลดั 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยกําหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับ

ผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรักชาติ มีจิตสํานึกใน

ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์

ทรงเป็นประมุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิต

สาธารณะที่มุ ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งที ่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขจากผลการ

ดําเนินงานในปีที่ผ่านมาพบว่ามีความรู้ทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร อยู่ในระดับ ดี ซึ่งเป็นปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เช่นเวลาในการดําเนินการมีจํากัด การดําเนินที่เป็นลําดับขั้นตอนและมีระยะเวลากําหนดที่แน่นอน ทําให้การ

ดําเนินงานต้องเร่งรัดดําเนินการซึ่งอาจจะมีส่วนร่วมที่ทําให้กิจกรรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นในการที่จะปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมข้ึน ให้เห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นรู้จักคิด 

วิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความรักชาติ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยการนํามาปฏิบัติ 

นํามาประยุกต์ใช้กับทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม จติสังคม และจิตสํานึกตามที่

สถานศึกษากําหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 

2.2 เพื่อให้ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาํสิ่งที่ไมถู่กต้อง และอยู่ร่วมกันดว้ยดีในครอบครัวชุมชนและ

สังคม 

3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 
ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ 

1.กิจกรรมสวดมนต์ไหวพ้ระแผ่เมตตา
ทำสมาธิระลึกถึงชาติ ศาสนา
พระมหากษตัริย์  

ผู้เรียนมีความประพฤตดิา้นคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยมจิตสังคมและจติสาํนึกตามที่สถานศึกษา

กําหนดปรากฏชดัเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ 80 

2.กิจกรรมคาบส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และวันพระ นิมนต์พระมา
อบรมคุณธรรมให้นักเรียนที่โรงเรียน 

เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู ้
เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึม
ซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอยา่งเป็นธรรมชาติ
สร้างความรู้สกึผิดชอบชัว่ดี  และภูมิใจในการทำ
ความด ี

ร้อยละ 80 

3.ค่ายพุทธบุตร คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนท่าอุแทพทิยา
ตระหนักถึงความสำคัญของพุทธศาสนา 

ร้อยละ 80 

4. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 1. เพื่อปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัย และมีจติอาสาในการชว่ยเหลือ
สังคมและชุมชน 
2. เพื่อให้ผู้บริหาร คร ูและนักเรียน ตระหนักรู ้
เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึม
ซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอยา่งเป็นธรรมชาติ
สร้างความรู้สกึผิดชอบชัว่ดี  และภูมิใจในการทำ
ความด ี

ร้อยละ 80 
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4.กิจกรรม/ระยะเวลา 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (P) 

1. สํารวจสภาพปัญหาความต้องการ 

2. ประชุมคณะกรรมการ โครงการ 

3. จัดทําโครงการฯ เพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม 

พ.ค. 65 กลุ่มบริหารงานกจิการ
นักเรียน 

2. ข้ันดำเนินการ (D) 

1.กิจกรรมสวดมนต์ไหวพ้ระแผ่เมตตาทำสมาธิ

ระลึกถึงชาต ิศาสนาพระมหากษัตริย์ 

2.กิจกรรมคาบส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และวนั

พระ นิมนตพ์ระมาอบรมคุณธรรมให้นักเรียนที่

โรงเรียน 

3.คา่ยพุทธบุตร 
4. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

พ.ค. 65 
– 

ส.ค. 65 

 
นางสาวจริยา ชุมกลดั 

และคณะ 

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลการจดักิจกรรม 

2. สังเกตการณ์เข้าร่วมกจิกรรม 

3. สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ 

4. รายงานผลการจดักิจกรรม 

5. รายงานโครงการ 

ก.ค. 65  
– 

ส.ค. 65 

นางสาวจริยา ชุมกลดั 
และคณะ 

4. ข้ันปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

1. นําข้อมูลจากการทํากจิกรรมมาประชุมปรึกษา

หาแนวทางในการแก้ไขพัฒนาต่อไป 

2. จัดเตรียมทําโครงการในปีงบประมาณ 

ต่อไป 

ส.ค. 65 นางสาวจริยา ชุมกลดั 
และคณะ 

 
5. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1.เข้าค่ายพุทธบุตร 
- ค่าวิทยากร  

 
7,800 
28,500 
20,000 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

59,500 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจริยา ชุมกลดั และคณะ 
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ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

- ค่าอาหาร 
- ค่ายานพาหนะ 
- ค่าที่พัก น้ำ ไฟ 
- ค่าป้ายไวนิล 
- ค่าวัสดุอุปกรณ ์

2,000 
900 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

300 

 

59,500 

2.กิจกรรมวันพระ และคาบส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
- ค่าบำรุงพระพุทธศาสนา 
- ค่ายานพาหนะ 

2,000   2,000 นางสาวจริยา ชุมกลดั และคณะ 

รวมทั้งสิ้น 61,500 
 *หมายเหตุ*ถวัเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
6. วิธีการประเมินผล  

ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม

โรงเรียนวิถีพุทธ 

2.คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

สามารถนำหลักพระพทุธศาสนามาปรับใชใ้นการ

ดำเนินชีวิตประจำวันดว้ยความด ีมีคุณธรรม และ

มีจิตอาสา 

- การบันทึกข้อมูล 

- ประเมินผลคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

- รายงานผลการประเมิน 

คุณลักษณะ 

- แบบบันทึก 

- แบบบันทึกคุณลักษณะ 

สรุปผลรายงานโครงการ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้เรียนสามารถใช้หลกัไตรสิกขา ผ่านการพัฒนาตามหลักสตูรพุทธธรรมอย่างบูรณาการโดยส่งเสริมให้

เกิดความเจริญงอกงาม สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม 

7.2 นักเรียนมีคุณธรรม  และจริยธรรม  ในตนเอง 

 

 

 

 

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นายปิยวัฒน์  วิชัยดิษฐ) 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรยีน 

 

 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

(นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้ง) 

รองผู้อำนวยการ รกัษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการโรงเรียนทา่อุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม     

กิจกรรม รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 

ระดม
ทรัพย์ รวม 

1.เข้าค่ายพุทธ
บุตร 
 

ค่าอาหาร 
- ถัวเฉลี่ยต่อหัวคนละ 190 บาท  
จำนวน 150 x 190 = 28,500 

ค่าวิทยากร 

- ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 13 

ชั่วโมง รวมเป็นเงิน 7,800 บาท 

ค่าพาหนะ 

- ค่านำ้มันเชื้อเพลิงรถบัส 20,000 

บาท  

ค่าที่พัก น้ำ ไฟ  

- ราคา 2,000 บาท 

ค่าป้ายไวนิล 

- ราคา 900 บาท 

ค่าป้ายคล้องคอ 

- ราคา 300 บาท 

  
 
 
 

7,800 
 
 
 

20,000 
 
 

2,000 
 
 

 

 28,500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900 
 

300 

59,500 

รวม 29,800 
 

29,700 59,500 
2.กิจกรรมวันพระ 
และคาบส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ค่าบำรุงพระพุทธศาสนา  
- รวมเป็นเงิน 1,000 บาท 
ค่ายานพาหนะ  
- รวมเป็นเงิน 1,000 บาท 

 
2,000 

    
2,000 
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โครงการวันสำคัญทางสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 2 สรา้งโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

มาตรฐานที่ 2.1.1) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคณุธรรม จริยธรรม ตามทีส่ถานศึกษากำหนด 8 ประการ   
                       และมีคุณภาพอยูใ่นระดับดีขึน้ไป 
มาตรฐานที่ 2.2.1) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

  ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง              โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุกันยา  เศรษฐขาว 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมวันสำคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ที่เน้นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก 

อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สำคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอด

ประเพณีอันดีของท้องถิ่น และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งกิจกรรมวันสำคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้

นักเรียนได้รู้ความหมายและความสำคัญของวันสำคัญเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  สามารถ

นำไปปฏิบัติได้จริงนักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์  กล้าแสดงออก และแสดง

ความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบนักเรียนได้ความรู้และมีความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคนต้องปฏิบัติ

ยึดถือ และทางโรงเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยกัน  โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และมีส่วนรว่มในกิจกรรมของวันสำคญัต่างๆ  

 2.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 

 2.3 เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนรว่มและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถ่ิน 

 2.4 เพื่อให้นักเรียนได้รูจ้กัและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ 
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3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 
ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ 

1. วันมาฆบูชา/วันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา 

ผูเ้รียนมีความภูมิใจในทอ้งถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย 

70 

2. วันไหว้คร ู ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตามที่สถานศึกษากำหนด 8 ประการและมี

คุณภาพอยูใ่นระดับดีขึ้นไป 

70 

3. วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ
ฯ/ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
/สมเด็จพระนางเจ้าสริิกติิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตามที่สถานศึกษากำหนด 8 ประการและมี

คุณภาพอยูใ่นระดับดีขึ้นไป 

70 

4. วันพ่อแห่งชาต ิ ผูเ้รียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามที่สถานศึกษากำหนด 8 ประการและมี
คุณภาพอยูใ่นระดับดีขึ้นไป 

70 

5. วันลอยกระทง ผู้เรียนมีความภูมิใจในทอ้งถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย 

70 

 
4. กิจกรรม/ระยะเวลา 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (P) 
ประชุมชี้แจงโครงการ 
ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำหนดแนวปฏิบัติ 
ประชุมวางแผนการดำเนนิงาน 

พ.ค.65 
พ.ค.65 
พ.ค.65 

กลุ่มบริหารงานกจิการนกัเรียน 
กลุ่มบริหารงานกจิการนกัเรียน 
กลุ่มบริหารงานกจิการนกัเรียน 

2. ข้ันดำเนินการ (D) 

ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
- วันมาฆบูชา 
- วันไหว้คร ู

 
ก.พ.66 
มิ.ย.65 
มิ.ย.65 

 
นางสาวสุกันยา เศรษฐขาว 

และคณะ 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินี 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณฯ 
- วันอาสาฬหบูชาและวนัเข้าพรรษา 
- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
- วันลอยกระทง 
- วันพ่อแห่งชาต ิ

 
ก.ค.65 

 
ก.ค.65 
ส.ค.65 

 
ธ.ค.65 
ธ.ค.65 

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

ติดตามประเมินผล มี.ค.66 กลุ่มบริหารงานกจิการนกัเรียน 
 

4. ข้ันปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

สรุปรายงานผล มี.ค.66 กลุ่มบริหารงานกจิการนกัเรียน 
 

 
5. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1. วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา 

  1,200 1,200 นางสาวสุกันยา เศรษฐขาวและคณะ 

2. วันไหว้คร ู   1,000 1,000 นางสาวสุกันยา เศรษฐขาวและคณะ 
3. วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ/ 
สมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินี /
สมเด็จพระนางเจา้สิริกติิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

  24,000 24,000 นางสาวสุกันยา เศรษฐขาวและคณะ 

4. วันลอยกระทง   1,000 1,000 นางสาวสุกันยา เศรษฐขาวและคณะ 
5.วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาล
ที่ 9 

  1,000 1,000 นางสาวสุกันยา เศรษฐขาวและคณะ 
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ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

6. วันพ่อแห่งชาต ิ   1,000 1,000 นางสาวสุกันยา เศรษฐขาวและคณะ 
7.วันขึ้นปีใหม่    7,024 7,024 นางสาวสุกันยา เศรษฐขาวและคณะ 

รวมทั้งสิ้น 36,224 
*หมายเหตุ*ถวัเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
6. วิธีการประเมินผล  

ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในทอ้งถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามที่สถานศึกษากำหนด 8 ประการและมี
คุณภาพอยูใ่นระดับดีขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1โรงเรียนจัดกิจกรรมวนัสำคัญต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วม 

 7.2 นักเรียนเห็นคุณค่าของวันสำคัญตา่งๆ  

 7.3 ชุมชนไดร้่วมกจิกรรมกับโรงเรียน 

 7.4 โรงเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กบันักเรียนทุกคน โดยการสวดมนต์ วันศกุร์และรบั 

การอบรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นายปิยวัฒน์  วิชัยดิษฐ) 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรยีน 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

(นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้ง) 

รองผู้อำนวยการ รกัษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการโรงเรียนทา่อุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

โครงการวันสำคัญทางสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   

กิจกรรม รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
รวม 

1. วันมาฆบูชา วัน
อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 

- จดัซื้อเครื่องถวายสังฆทาน  1,000  1,000 

2. วันไหว้คร ู - ป้ายไวนิลขนาด 80x120 ม.  1,200  1,200 

3. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณฯ/ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี /สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 

- เข็มหมุด 8 กล่อง กล่องละ 55 บาท 
- ผ้าต่วน 4 ม้วน ม้วนละ 2,100 บาท 
- ผ้าซับใน 5 มว้น มว้นละ 1,800 บาท 
- เชือกฟาง 6 ม้วน มว้นละ 20 บาท 
- ตะปู 2 นิ้ว 0.3 กิโลกรมั 
- ตะปู 2 นิ้วครึ่ง 0.2 กิโลกรัม 
- ลวด 1 กิโลกรัม 
- ธงชาต ิขนาด 60x90 ซม. 10 ผืน ผืนละ 
50 บาท 
- ธงสัญลกัษณ์ สท ขนาด 60x90 ซม. 10 
ผืน ผืนละ 60 บาท 
- ธงสัญลกัษณ์ ว.ร.ป สีเหลือง ขนาด 
60x90 ซม. 10 ผืน ผืนละ 60 บาท 
- ป้ายไวนิล ขนาด กว้าง 80x120 ม. 
- ป้ายโฟมบอรด์ ขนาด 120X2.40 ม. 
- ค่าวัสด ุอุปกรณต์่างๆ 

 440 
8,400 
9,000 

120 
21 
12 
80 

 
500 
600 

 
600 

 
1,200 
1,200 
1,827 

 24,000 

4. วันลอยกระทง - ป้ายไวนิลขนาด 80x120 ม.  1,000  1,000 

5.วันคล้ายวันสวรรคต 
ในหลวงรัชกาลที่ 9  

- ป้ายไวนิลขนาด 80x120 ม.  1,000  1,000 

6. วันพ่อแห่งชาต ิ - ป้ายไวนิลขนาด 80x120 ม.  1,000  1,000 
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กิจกรรม รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
รวม 

7.วันขึ้นปีใหม่  - ค่าจัดเตรียมสถานที่                                                                          
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่งๆ                                                                          

          2,500 
4,524  

 7,024 
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โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตยและสภานักเรียนโรงเรียน 

สนองกลยุทธ์ สพฐ 1. ด้านคณุภาพของผู้เรียน 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่  1.2.1) การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการตอ่เน่ือง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวภัชรพร  มีคล้าย 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานกจิการนกัเรียน 

ระยะเวลาดำเนินการ              พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566  

_____________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

                โรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่

ที่ดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบ

หน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบ

ประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื ้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม

ภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  

       โรงเรียนจึงจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนมี

ภาวะการเป็นผู้นำ  มีความรักสามัคคี  เข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอันเป็นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย  และเป็น

การฝึกให้คณะกรรมการนักเรียนมีความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนรวม  เป็นผู้นำในการนำเพื่อนนักเรียน

ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้เกิดการพัฒนาและอยู่ร่มกันอย่างมีความสุข  และเพื่อในอนาคต

ต่อไปจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเป็นเยาวชนที่ดีของชาติบ้านเมือง และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม

สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข                                                                                   

2. วัตถุประสงค์   

         2.1 เพื่อให้นักเรยีนมีความรู ้และมีส่วนรว่มกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียน ตามระบอบ 

ประชาธิปไตย 

         2.2 เพื่อให้นักเรยีนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรภีาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่ตาม

ระบบประชาธิปไตย                                                                                                                                                
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         2.3 เพื่อให้นักเรยีนมปีระสบการณ์ในการเป็นผู้นำ และผู้ตามในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 

         2.4  เพื่อให้นักเรยีนได้รู้จักและมีประสบการณ์ในการร่วมทำงานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับความคิดเห็นของ 

คนอื่น 

         2.5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรกัษาไว้ซ่ึงประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน  

3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณละเชิง
คุณภาพ  

1. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ
สภานักเรียน 
2. กิจกรรมส่งเสริมทักษะความเป็น
ผู้นำผู้ตาม 
3. กิจกรรมคณะกรรมการสภา
นักเรียน 
4. กิจกรรมสภานักเรียนมีจิต
สาธารณะ 
5. พัฒนาระบบงานสภานักเรียน 

ประเด็นพิจารณา 
ผู้เรียนมีภาวะผู้นำ รู้บทบาทหน้าที่
ของสภานักเรียน เคารพในสิทธิของ
ผูอ้ื่นโดยยึดหลักประชาธปิไตย  

ร้อยละ 70 

 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (P) 

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง กำหนด วัน เวลา ในการ

ดำเนินงาน 

3. จัดทำโครงการนำเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติจดั

กิจกรรม 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

พ.ค. 65 กลุ่มบริหารงานกจิการ
นักเรียน 

2. ข้ันดำเนินการ (D) 
1. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

(กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

พ.ค. 65 
– 

ส.ค. 65 

 
นายโอภาส  เกื้อสกุล 
นางสาวภัทรภร  มีคลา้ย 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมเสริมทักษะความเป็นผู้นำผู้ตาม 

กิจกรรมประชุมสภานักเรียน ) 

2. ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 

3. ดำเนินงานตามขั้นตอน 

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

1. ตรวจสอบ การบันทึกผลการการดำเนินงาน 

2. การประชุมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค 

ในการดำเนินงาน 

3. ประเมินผลการจดักิจกรรม 
 
 

ก.ค. 65  
– 

ส.ค. 65 

นายโอภาส  เกื้อสกุล 
นางสาวภัทรภร  มีคลา้ย 

4. ข้ันปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการทำเอกสาร
เผยแพร่ และรายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในการจดักิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 

ส.ค. 65 นายโอภาส  เกื้อสกุล 
นางสาวภัทรภร  มีคลา้ย 
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5. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ท่ี 

รายการ 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 

1 
ค่าวัสด ุ อุปกรณ ์

- - - - 
ครูภัชรพร 

ครูโอภาส 

รวม -  

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสง่เสริมทักษะความเป็นผู้นำผู้ตาม 

1 ค่าจ้างวิทยากร 2,400 - - 2,400 

ครูภัชรพร 

ครูโอภาส 

2. ค่าอาหารกลางวัน - 2,880 - 2,880 

2 ค่าวัสด ุ อุปกรณ ์ - - 200 200 

3 ค่าอาหารวา่ง - 500 - 500 

รวม 5,980  

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียน 

1 ค่าวัสด ุอุปกรณ์ - - - - 
ครูภัชรพร 

ครูโอภาส 

รวม -  

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสภานักเรียนมีจิตสาธารณะ 

1 ค่าวัสด ุอุปกรณ์ - 1,000 - 1,000 
ครูภัชรพร 

ครูโอภาส 

รวม 1,000  

กิจกรรมที่ 2.5 พัฒนาระบบงานสภานักเรียน  

1 ไวนิลโครงสรา้งการบริหารงาน - - 500 500 ครูภัชรพร 

ครูโอภาส 

 
2 

ไวนิลวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกล

ยุทธ ์

- 
- 500 500 
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3 ค่าวัสด ุอุปกรณ ์(เช่น หมึกเติม) - - 1,000 1,000 

4 ค่าเอกสารสารสนเทศ - 1,000 - 1,000 

รวม 3,000  

รวมทั้งหมด 6,000  

*หมายเหตุ* ถัวเฉลีย่จ่ายทุกรายการ 

6. วิธีการประเมินผล 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านผลผลิต (Output) 

   - นักเรียนทุกคนรักความเป็น

ประชาธิปไตย  

   - นักเรียนทุกคนมีมีจิตอาสาและเสียสละ

เพื่อส่วนรวม 

  - ครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนำความ

เป็นประชาธิปไตยไปใช้อย่างถูกต้อง 

- การสังเกต 

- สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

- ประเมินผลการจัดกจิกรรม 
 

- แบบสังเกต 

- รายชื่อคณะครูและนักเรียนที่

เข้าร่วมกิจกรรม 

- ภาพถ่าย 

 

 

ด้านผลลัพธ์ (Outcome) 

   -  นักเรียนรักความเป็นประชาธิปไตย 

เคารพสิทธิของผู้อื่นและนำประชาธิปไตยไป

ใช้ประโยชน์ในชีวติประจำวันได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

- การสังเกต 

- สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

- ประเมินผลการจัดกจิกรรม  

- แบบสังเกต 

- รายชื่อคณะครูและนักเรียนที่

เข้าร่วมกิจกรรม 

- ภาพถ่าย 
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7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

         7.1 นักเรียนมีวินยัในการปกครองตนเองได้ตามวิถีประชาธิปไตย 

         7.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม 

           7.3 นักเรียนสามารถดำรงชีวติอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อยา่งมีความสุข 

         7.4 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในระบบประชาธิปไตยอยา่งเหมาะสม 

         7.5 นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นำและมีจิตอาสา 

 

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นายปิยวัฒน์  วิชัยดิษฐ) 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรยีน 

 

 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

(นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้ง) 

รองผู้อำนวยการ รกัษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการโรงเรียนทา่อุแทพิทยา 
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โครงการส่งเสริมสุขภาพ   
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1.2.4) สุขภาวะทางรา่งกายและลักษณะจิตสังคม 

  ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุจติรา  ศรีคง 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ บริหารงานกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 1 บททั่วไปมาตรา 6 ได้กำหนด การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข หากสถานศึกษาใดมีระบบการ
บริหารจัดการที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ก็จะส่งผลให้สถานศึกษานั้นรู้ทิศทางการดำเนินงาน มี
ความคล่องตัวในการบริหาร และสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานบริหาร  การจัดการอย่างมีคุณภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่มีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษา แต่โรงเรียนยังประสบปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของ
นักเรียน นักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ ปัญหาสุขภาพในช่องปากของนักเรียน ปัญหาการบริโภคและเลือกซื้อ
อาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการและการเกิดโรคจากพาหะนำโรค เช่น ยุงลาย ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

จากข้อมูลการรายงานเห็นได้ว่าสถานการณ์การระบาดในประเทศยังคงมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังและ
ดำเนินการอย่างต่อเน่ืองตามหลักการควบคุมป้องกันโรค ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังนั้นการเฝ้าระวังป้องกนั
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำเป็นต้องสร้างความรู้ ความตระหนัก ในการปฏิบัติตน
อย่างถูกต้อง เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม  การสวมและใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี  การมีและใช้สบู่หรือ
เจลแอลกอฮอล์ในการล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจมาจากการสัมผัส  การทำความสะอาดพื้นที่  การให้บริการพื้นที่
ที่มีคนอยู่รวมกันทำกิจกรรมร่วมกันเป็นระยะเวลานาน   
 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา  มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของ
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน รวมถึงผู้มาติดต่อราชการ จึงมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียน รวมถึงผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างได้หากมีการติด
เชื้อภายในโรงเรียนประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ด้วยเหตุนี้ โร งเรียนท่าอุแท
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พิทยาจึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในโรงเรียนท่า
อุแทพิทยาขึ้นเพื่อเป็นการจัดกระบวนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ดังนั้นทางโรงเรียนได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพขึ้น เพื่อพัฒนาให้คุณภาพของผู้เรียนดียิ่งขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน ตลอดจนให้ผู้เรียนรู้จักบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังอันตราย
จากผลิตภัณฑ์และโรคต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีภาวะโภชนาการที่สมส่วน ปฏิบัติตามสุขบัญญัติอย่าง
ถูกต้อง ส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียน   มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ทำให้สุขภาพอนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจที่สดใส
แข็งแรงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระบวนการเรียนรู้มีการพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ  การ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการดูแลสุขภาพที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  และสิ่งเสพติด  จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทางโรงเรียนจะต้อง
ให้การดูแล 
2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
 2.2  เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
 2.3  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เลี่ยงได ้
 2.4  เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแล เฝ้าระวัง ป้องกัน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรกัษาสุขภาพ
อนามัยแก่นักเรียน – คร ูและบุคลากรทางการศกึษาทุกคนในโรงเรียน 
 2.5  เพื่อจดักระบวนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยการคดักรอง   การ
ดำเนินการตามมาตรการการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     
 
3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ 

1. กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมสุขภาพกาย
สุขภาพจิต (คลินิกเสมารักษ์) 

นักเรียนมีความรู ้สามารถป้องกันตนเอง และ

หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เลี่ยงได้ 

ร้อยละ 80 

2. กิจกรรมจัดหาวัสด ุเวชภัณฑ์ งาน
อนามัยและโภชนาการ 
- กิจกรรม ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 
- กิจกรรมความร่วมมอืดา้นสุขภาพกับ 
รพ.สต.ท่าอุแท/รพ.กาญจนดิษฐ์ 

- ผู้เรียนมีความรู ้เข้าใจในการดูแลรักษาฟันใน
ระดับดีขึ้นไป 
- ผู้เรียนมีน้ำหนัก - ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย 
- ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สขุภาพจิต ตลอดจนรู้จกั
บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังอันตราย

ร้อยละ 70 
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ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ 

- กิจกรรมพัฒนาติดตาม ค่าดชันีมวล
กายของผู้เรียน 

จากผลิตภณัฑ์และโรคตา่ง ๆ ทำให้ผู้เรียนมี
สุขภาพดี ปฏิบัติตามสุขบัญญัติอย่างถูกต้อง ส่งผล
ให้การเรียนรู ้มีประสิทธภิาพยิ่งข้ึน 

3. เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 

ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศกึษา และ
ผูป้ระกอบการในโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถดูแล เฝ้าระวัง ป้องกันตนเองจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ร้อยละ 70 

 
4.กิจกรรม/ระยะเวลา 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (P) 

1. ประชุมคณะครูและบุคลากรในฝ่ายงานเพื่อ
วางแผน 
2. เสนอกิจกรรมแก่ผู้บรหิารและขออนุมัติ
กิจกรรม 

พ.ค.65 
 

กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการ 
3. ดำเนินงานตามขั้นตอน 

มิ.ย. 65- 
มี.ค.66 

 

กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
 

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

ประเมินผลกิจกรรม มี.ค.66 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

4. ข้ันปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

สรุปรายงานผล มี.ค.66 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
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5. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ตอบแทน ใช้
สอย 

วัสด ุ รวม 

1. กิจกรรมรณรงค ์ส่งเสริมสุขภาพกาย
สุขภาพจิต (คลินิกเสมารกัษ์) 

  - - นางสาวสุกันยา เศรษฐขาวและคณะ 

2. กิจกรรมจัดหาวัสด ุเวชภัณฑ์ งาน
อนามัยและโภชนาการ 
- กิจกรรม ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 
- กิจกรรมความร่วมมอืดา้นสุขภาพกับ 
รพ.สต.ท่าอุแท/รพ.กาญจนดิษฐ์ 
- กิจกรรมพัฒนาติดตาม ค่าดชันีมวล
กายของผู้เรียน 

  9,832 9,832 นางสาวสุจติรา ศรีคงและคณะ 

3. เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  10,000 10,000 นางสาวสุจติรา ศรีคงและคณะ 

รวมทั้งสิ้น 19,832 
*หมายเหตุ*ถวัเฉลี่ยทุกรายการ 

6. วิธีการประเมินผล  
ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. กิจกรรมรณรงค ์ส่งเสริมสุขภาพกาย
สุขภาพจิต (คลินิกเสมารกัษ์) 

- ประเมินจากแบบสอบถาม - แบบสอบถาม 
 

2. กิจกรรมจัดหาวัสด ุเวชภัณฑ์ งานอนามัยและ
โภชนาการ 
- กิจกรรม ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 
- กิจกรรมความร่วมมอืดา้นสุขภาพกับ รพ.สต.
ท่าอุแท/รพ.กาญจนดิษฐ ์
- กิจกรรมพัฒนาติดตาม ค่าดชันีมวลกายของ
ผู้เรียน 

- ประเมินการเข้าร่วมกจิกรรม - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

3. เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคตดิเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

- ประเมินจากแบบบันทึกการ
ตรวจ ATK 

- การรายงานโครงการ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกำลงักายสม่ำเสมอ มีน้ำหนกัส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
 2. นักเรียนมีความรู้และสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษ  

3. นักเรียนและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในการดูแลตนเอง สามารถป้องกนั
ตนเองจากโรคติดต่อได ้

4. นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร  มีความพร้อมในการเผชิญกับการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) และไม่มีการแพรร่ะบาดของโรคภายในโรงเรียน 
 

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นายปิยวัฒน์  วิชัยดิษฐ) 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรยีน 

 

 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

(นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้ง) 

รองผู้อำนวยการ รกัษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการโรงเรียนทา่อุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการส่งเสรมิสุขภาพ   

กิจกรรม รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
รวม 

1. กิจกรรมรณรงค ์ส่งเสริม
สุขภาพกายสุขภาพจิต 
(คลินิกเสมารักษ์) 

-วัสด-ุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม -   - 

2. กิจกรรมจัดหาวัสด ุ
เวชภัณฑ์ งานอนามัยและ
โภชนาการ 
- เวชภัณฑ์ยาภายนอก-
ภายใน 
      * ห้องพยาบาล
โรงเรียน 
      * หอพักนักกฬีา 
      * กิจกรรมเข้าค่าย
ต่างๆ 
- กิจกรรม ฟันสะอาดเหงือก
แข็งแรง 
- กิจกรรมความร่วมมอืดา้น
สุขภาพกับ รพ.สต.ท่าอุแท/
รพ.กาญจนดิษฐ ์
- กิจกรรมพัฒนาติดตาม ค่า
ดัชนีมวลกายของผู้เรียน 
- รา้นค้าโรงอาหาร 
 

ยาใช้ภานใน 
- ยาพารา (ซาร่า) 500 มก. กล่องละ 
195*3 กลอ่ง 
- ยาธาตุน้ำแดง 300 cc ขวดละ 20 
บาท 6 ขวด 
- ยาธาตุน้ำขาว 200 มล. ขวดละ 61 
บาท 6 ขวด 
- เกลือแร่ 1 แพ็ค/ 200บาท 
- ยาแก้เมารถ 30 แผง/11 บาท 
- ยาแก้แพ ้4 g 100 เม็ด 1 กระปุก 
- ยาลดกรด 240 มล. ขวดละ 45 
บาท/ 6 ขวด 
- ยาลม 25 กรัม ขวดละ 40 บาท 2 
ขวด 
- ยาลดปวดประจำเดือน 500 mg แผง
ละ 55 บาท 15 แผง 
ยาใช้ภายนอก 
- เบตาดีน 15 cc/ขวดละ 49 บาท *6 
ขวด 
- ผ้าก๊อซ 2*2 1 กล่อง/ 60 บาท *6 
กล่อง 

 
585 

 
120 

 
366 

 
200 
330 
99 

270 
 

80 
 

825 
 
 

294 
 

360 
 

744 

  9,832 
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กิจกรรม รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
รวม 

- ผ้าก๊อซ 4*4 1 กล่อง/ 124 บาท *6 
กล่อง 
- เทปใสแต่งแผล ½ นิว้  ยาว 5 หลา  
1 แพ็ค 
- พลาสเตอร์ปิดแผล 2 กล่อง/ 80 
บาท 
- น้ำเกลือล้างแผล 500 ml  6 ขวด/ 
45 บาท 
- ยาหม่อง 22 กรัม 3 ขวด/ 33 บาท 
- น้ำยาล้างตา 120 ml 4 ขวด/ 65 
บาท 
- คาลาไมน์ 120 ml 3 ขวด/ 22 บาท 
-  Counterpain สูตรเย็น 60 g/ 5 
หลอด/ 83 บาท 
 - Counterpain สูตรร้อน 60 g/ 5 
หลอด/ 82 บาท 
- กระเป๋าน้ำร้อน 2 ใบ/ 180 บาท 
- เจลปะคบเย็น 2 ชิ้น/ 180 บาท  
วัสดุสำนักงาน 
- ถ่านกระดุม Panasonic 4 ก้อน/ 49 
บาท 
- ถ่านอัลคาไลน ์AA Panssonic   
       แพ็ค 4 ก้อน/ 1 แพ็ค/ 92 บาท 
- สายวัดรอบตัว 1.5 เมตร/ 2 เส้น/ 29 
บาท 
- หมึกปริ๊น HP สี/ดำ อย่างละ 1 
ตลับ/ 390 บาท 

 
180 

 
160 

 
270 

 
99 

260 
 

66 
415 

 
410 

 
360 
360 

 
49 

 
92 

 
58 

 
780 

 
2,000 
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กิจกรรม รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
รวม 

โภชนาการ 
      - พลาสตกิใส (กั้นทีน่ั่งระหว่าง
บุคคล) 
      -สบู่เหลวล้างมือ 

 

3. เฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคตดิเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

- ชดุตรวจโควิด(ATK) 60*125 ชิ้น 
- หมวกคลุมผมตัวหนอน 150*5 กล่อง   
- เฟสชวิ 200*2 แพ็ค  
- แอลกอฮอล์ 75% ขนาด 1 ลติร 3 
แกนลอน 
- ชดุเอี่ยมตรวจ ATK ชุดละ30*19 ชดุ  
- ถุงขยะแยกเชื้อสีแดง ขนาด18*20 4 
แพ็ค 
- ไฮเตอร์ 1500 มล. 1 ขวด 
- กล่องพลาสติกใส 1 ใบ 

7,500 
750 
400 
390 

 
570 
140 

 
50 

200 

  10,000 

  
 

 

 

 



186 
 

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
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โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
   ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                มาตรฐานที ่2.2.4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
                มาตรฐานที ่2.2.6) จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการ 
            เรียนรู ้

      มาตรฐานที่ 3.3.5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ            

                             จัดการเรียนรู ้

  ลักษณะโครงการ   โครงการตอ่เน่ือง ¨ โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีระวัฒน ์ศรีภักดี นางสาวศุภานิช อินตา และนางอุทัยวรรณ พรหมอนิทร์ 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ บริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในยุคปัจจุ บันซึ่ง

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ในหมวด 7  

ว่าด้วย ครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 52 ที่กำหนดให้มีการพัฒนาครู คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยให้มีการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ืองประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมที่

ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา  

          ดังนั้นโรงเรียนเรียนท่าอุแทพิทยา จึงจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เป็นผู้นำในสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตลอดจนนำความรู้ ความสามารถมาพัฒนาตนเอง  ด้านการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป   
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2. วัตถุประสงค ์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเอง และเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถ นำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการสอนและหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวชิาการของครู/บุคลากร จากการอบรมในสถาบันและหน่วยงานอื่นๆ 
2.3 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.4 เพื่อให้การดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลให้มีระบบและประสิทธิภาพ 

 
3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ 

1. กิจกรรมสง่เสริมสนับสนุนให้
บุคลากรเข้าอบรมพัฒนาตนเองและ
ศึกษาดูงาน 

ครู/บุคลากรได้รับความรู้และการ
พัฒนาตนเอง 

ร้อยละ 80 

2. การสรา้งชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

ครู/บุคลากรทำรายงานผลการจัด
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

ร้อยละ 80 

3. กิจกรรมจัดซื้อวสัดุ-ครุภัณฑ์วัสดุ
สำนักงานกลุม่บริหารงานบุคคล 

ได้งานธุรการตรงตามเปา้หมายที่วางไว้ ร้อยละ 80 

 
4.กิจกรรม/ระยะเวลา 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (P) 
- ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
- จดัทำโครงการ/เสนอโครงการ 

พฤษภาคม 2565 
 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

2. ข้ันดำเนินการ (D) 

1. กิจกรรมสง่เสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้า
อบรมพัฒนาตนเองและศึกษาดูงาน 
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พัฒนาตนเอง และเพิ่มพนูความรู ้ 

พฤษภาคม  2565 – 
มีนาคม 2566 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ความสามารถ ตามคำสั่งของหน่วยงานต้น
สังกัด 
2. การสรา้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
- ดำเนินงานการจัดกจิกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชพี (Professional Learning 
Community : PLC ) 

พฤษภาคม  2565 – 
มีนาคม 2566 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

3. กิจกรรมจัดซื้อวสัดุ-ครุภัณฑ์วัสดุ
สำนักงานกลุม่บริหารงานบุคคล 
- จดัซื้อวัสด-ุครุภัณฑ์วัสดุสำนักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

พฤษภาคม  2565 – 
มีนาคม 2566 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

1. กิจกรรมสง่เสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้า
อบรมพัฒนาตนเองและศึกษาดูงาน 
- รายงานผลการเข้ารว่มประชุม อบรม 
สัมมนา 

พฤษภาคม  2565 – 
มีนาคม 2566 

ครูและบุคลากร
โรงเรียนท่าอุแท

พิทยา 

2. การสรา้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
- รายงานการจดักิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชพี (Professional Learning 
Community : PLC ) 

พฤษภาคม  2565 – 
มีนาคม 2566 

ครูและบุคลากร
โรงเรียนท่าอุแท

พิทยา 

3. กิจกรรมจัดซื้อวสัดุ-ครุภัณฑ์วัสดุ
สำนักงานกลุม่บริหารงานบุคคล 
- ประเมินผลจากความพงึพอใจของกลุ่ม
บริหารงานบุคคลได้รับวสัดุ อุปกรณใ์นการ
จัดทำธุรการอยา่งเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 

มีนาคม 2566 ครูและบุคลากร
โรงเรียนท่าอุแท

พิทยา 

4. ข้ันปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม 2566 

นายธีระวัฒน ์ 
ศรีภักด ี

นางสาวศุภานิช 
อินตา 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
และนางอุทัยวรรณ 

พรหมอินทร ์
 
5. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรเข้าอบรมพัฒนาตนเองและ
ศึกษาดูงาน 

50,000   50,000 นายธีระวัฒน ์ 
ศรีภักด ี

นางสาวศุภานิช 
อินตา 

และนาง
อุทัยวรรณ  

พรหมอินทร ์
2. การสรา้งชุมชนการเรยีนรู้ทาง
วิชาชพี 

 1,750  1,750 นางสาวศุภานิช 
อินตา 

3. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์วัสดุ
สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

  5,400 5,400 นายธีระวัฒน ์ 
ศรีภักด ี

นางสาวศุภานิช 
อินตา 

รวมทั้งสิ้น 57,150 
*หมายเหตุ*ถวัเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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6. วิธีการประเมินผล  
ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ครู/บุคลากรได้รับความรู้และการพัฒนาตนเอง - มีรายงานผลการเข้ารว่มประชุม อบรม 

สัมมนา  

- แบบประเมินรายงานผล
การเข้ารว่มประชุม อบรม 
สัมมนา 

ครู/บุคลากรทำรายงานผลการจัดกิจกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

- ประเมินจากรายงานผลการจดั
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชพี 

- แบบประเมินรายงานผล
การจดักิจกรรมชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้างวชิาชพี 

ได้งานธุรการตรงตามเปา้หมายที่วางไว้ - ประเมินผลจากความพงึพอใจของกลุ่ม
บริหารงานบุคคลได้รับวสัดุ อุปกรณใ์น
การจดัทำธุรการอย่างเพยีงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 

- แบบประเมินผลจากความ
พึงพอใจของกลุ่ม
บริหารงานบุคคลได้รับวสัดุ 
อุปกรณ์ในการจัดทำธรุการ
อย่างเพียงพอ และมี
ประสทิธิภาพ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการส่งเสรมิให้พัฒนาตนเองทั้งในดา้นการปฏิบัติงาน และดา้น

คุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้จากการ

อบรมสัมมนา และศึกษาดูงานมาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาจากวทิยากรที่มีความเชีย่วชาญพิเศษมาปฏิบัติงาน

สอนเฉพาะด้าน 

4. ครูได้พัฒนาและแก้ไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

5. ได้วัสดุสำนักงานและงานธุรการตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 

 
 

 
ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นายธีระวัฒน์ ศรีภักดี) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบคุคล 

 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางสาวพรพิมล แซฟุ่้ง) 

                                     รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

กิจกรรม รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
รวม 

1. กิจกรรมสง่เสริม
สนับสนุนให้บุคลากร
เข้าอบรมพัฒนา
ตนเองและศึกษาดู
งาน 

ค่าเบ้ียเลี้ยง (วันละ 120 บาท/คน ) 10,800   10,800 

ค่าพาหนะ 13,850   13,850 

ค่าที่พัก (15 ห้อง ห้องละ 600 บาท 2 
วัน) 

18,000   18,000 

ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่าง (30 คน/7 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท) 

7,350   7,350 

2. การสรา้งชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ค่าเข้าเล่ม (25 คน เล่มละ 70 บาท) 1,750   1,750 

3. กิจกรรมจัดซื้อ
วัสดุ-ครุภัณฑ์วัสดุ
สำนักงานกลุม่
บริหารงานบุคคล 

แฟ้มตรงชา้งก้านยกสัน 2 นิ้ว A4 (3 โหล 
โหลละ 1,000 บาท) 

3,000   3,000 

กระดาษ PVC มารช์เมลโล่ A4 210 แกรม 
(2 ห่อ ห่อละ 250 บาท) 

500   500 

กระดาษโฟโต ้A4 210 แกรม (3 ห่อ ห่อ
ละ 200 บาท) 

600   600 

กล่องใส่เอกสาร (5 กล่อง กล่องละ 100 
บาท) 

500   500 

ซองใสใส่เอกสาร (40 ห่อ ห่อละ 20 บาท) 800   800 
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โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                มาตรฐานที ่2.2.4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

  ลักษณะโครงการ  ¨ โครงการต่อเน่ือง  โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีระวัฒน ์ศรีภักดี  
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ บริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2565 – เมษายน 2566 

 
1. หลักการและเหตุผล 

เป็นที่ทราบทั่วไปว่าครูและบุคลากรในสถานศึกษา เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญมากในการจัด

การศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดไว้ สำหรับโรงเรียนระดับ มัธยมศึกษา 

การมีครูที ่มีคุณวุฒิหรือวิชาเอกตรงกับวิชาที่สอน และการมีบุคลากรลูกจ้างที่เพียงพอกั บภาระงาน ที่ต้อง

รับผิดชอบ ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นมากต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

จากข้อมูล จำนวนครูและบุคลากรในปีงบประมาณ 2565 พบว่าโรงเรียนท่าอุแทพิทยาขาดแคลน

อัตรากำลังครูผู้สอนในสาขาวิชาเอกเฉพาะ อีกทั้งมีอัตรากำลังลูกจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานด้านการดูแลอาคาร

สถานที่สิ่งแวดล้อมและ การรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ทางโรงเรียนได้นำปัญหาดังกล่าวปรึกษาหารื อต่อ

กรรมการสถานศึกษา จึงได้มีมติเห็นชอบให้โรงเรียนดำเนินการจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาได ้โดยใช้งบประมาณทั้งในส่วนที่โรงเรียนมีอยู่เดิมและระดมทุนในรูปแบบ เงินบำรุง

การศึกษาเพื่อใช้จ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียน ด้านกระบวนการ บริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา และเป็นไปตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา จึงจัดทำโครงการ “จ้างครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ” ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีอัตรากำลังครูผู้สอนในสาขาวิชาเอกที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการพัฒนา คณุภาพ
การจดัการศึกษา  

2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีอตัรากำลังลูกจ้างเพียงพอกับปริมาณงานด้านการดแูลอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
และการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน 
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3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ 

1. กิจกรรม จัดจ้างบุคลากรทางการ
สอน จำนวน 2 คน 

มีครูผู้สอนตรงตามวิชาเอก ร้อยละ 100 

2. กิจกรรม จัดจ้างลกูจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งธุรการ จำนวน 1 คน 

มีเจ้าหน้าที่บริการเพียงพอต่อนักเรียน ร้อยละ 80 

3. กิจกรรม จัดจ้างลกูจ้างชั่วคราว
หน้าที่ดูแลบ้านพักนักกฬีา และดูแล
ความสะอาดอาคารและสถานที่ของ
โรงเรียน จำนวน 1 คน 
4. กิจกรรม จัดจ้างลกูจ้างชั่วคราว
ดูแลความสะอาดอาคารและสถานที่
ของโรงเรียน จำนวน 1 คน 
5. ค่าสมทบประกันสังคม (5%) 

 
4.กิจกรรม/ระยะเวลา 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (P) 
- ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
- จดัทำโครงการ/เสนอโครงการ 

พฤษภาคม 2565 
 

นายธีระวัฒน ์ 
ศรีภักด ี

2. ข้ันดำเนินการ (D) 

- จดัทำสัญญาจ้างและออกคำสั่งมอบหมาย

ภาระงานในหน้าที ่ความรับผิดชอบแก่

บุคลากรในโครงการทุกคน  

- บุคลากรในโครงการทกุคน ปฏิบัติงานตาม

สัญญาและภาระ งานที่ได้รับมอบหมาย 

พฤษภาคม  2565 – 
เมษายน 2566 

นายธีระวัฒน ์ 
ศรีภักด ี
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง  

- ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณค่าจา้งตาม
วันเวลาที่กำหนด 

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

- นิเทศ ตดิตามการปฏิบัติงานของบุคลากร 

และการดำเนินงาน ตามโครงการ  

- สอบถามความเห็น ความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

พฤษภาคม  2565 – 
เมษายน 2566 

นายธีระวัฒน ์ 
ศรีภักด ี

4. ข้ันปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและ

ความพึงพอใจของ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูล

ในการจ้างรอบตอ่ไป  

- จดัทำรายงานการดำเนินโครงการเสนอต่อ
ผู้บริหารและนำผล การดำเนินงานไปปรับใช้
ในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

เมษายน 2566 

นายธีระวัฒน ์ 
ศรีภักด ี

นางสาวศุภานิช 
อินตา 

และนางอุทัยวรรณ 
พรหมอินทร ์

 
5. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1. กิจกรรม จัดจ้างบุคลากรทางการ
สอน จำนวน 2 คน 

288,000   288,000 นายธีระวัฒน ์ 
ศรีภักด ี

2. กิจกรรม จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งธุรการ จำนวน 1 คน 

108,000   108,000 นายธีระวัฒน ์ 
ศรีภักด ี

3. กิจกรรม จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่ดูแลบ้านพักนักกีฬา และดูแล
ความสะอาดอาคารและสถานที่ของ
โรงเรียน จำนวน 1 คน 

120,000   120,000 นายธีระวัฒน ์ 
ศรีภักด ี

4. กิจกรรม จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวดูแล
ความสะอาดอาคารและสถานที่ของ
โรงเรียน จำนวน 1 คน 

96,000   96,000 นายธีระวัฒน ์ 
ศรีภักด ี
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ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

5. กิจกรรมสมทบประกันสังคม (5%) 30,600   30,600 นายธีระวัฒน ์ 
ศรีภักด ี

รวมทั้งสิ้น 642,600 
*หมายเหตุ*ถวัเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
6. วิธีการประเมินผล  

ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. เชิงปริมาณ 
     - จำนวนอัตราจ้างและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- บันทึกข้อมูล - แบบบันทึกการจ้าง 

2. เชิงคุณภาพ 
    - ระดับคุณภาพของ การวาง แผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศกึษา ของสถานศึกษา 
    - ระดับคุณภาพของการมีส่วนร่วม ของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการรว่ม รับผิดชอบต่อผล
การจดัการศึกษาให้มี คณุภาพและได้มาตรฐาน 

- ตรวจเอกสารครูรายบุคคล ตามตัวชี้วัด  
- นิเทศการสอน 

- แบบวิเคราะห์ข้อมูล  
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินการนิเทศ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การดำเนินโครงการดงักล่าว จะช่วยให้โรงเรียนท่าอุแทพิทยามีอัตรากำลังครูผู้สอนในสาขา วชิาเอก

ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษา 

2. มีอัตรากำลังลูกจา้งเพยีงพอกับปริมาณ งานด้านการดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่สิ่งแวดลอ้ม

ของโรงเรียน ซึ่งจะช่วยให้ระบบการจัดการศกึษามีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 

 

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นายธีระวัฒน์ ศรีภักดี) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบคุคล 

 

 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางสาวพรพิมล แซฟุ่้ง) 

                                     รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน 
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

ระดม
ทรัพย์ รวม 

1. กิจกรรม จัดจ้าง
บุคลากรทางการ
สอน จำนวน 2 คน 

ครูอัตราจา้งกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)์ 1 ปี (เดือนละ 
12,000 บาท) 

   144,000 144,00
0 

ครูอัตราจา้งกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 1 ปี (เดือนละ 12,000 
บาท) 

  144,000  144,00
0 

2. กิจกรรม จัดจ้าง
ลูกจ้างชัว่คราว
ตำแหน่งธุรการ 
จำนวน 1 คน 

ลูกจ้างชัว่คราวตำแหน่งธุรการ 1 ปี (เดือน
ละ 9,000 บาท) 

  108,000  108,00
0 

3. กิจกรรม จัดจ้าง
ลูกจ้างชัว่คราว
หน้าที่ดูแลบ้านพัก
นักกีฬา และดูแล
ความสะอาดอาคาร
และสถานที่ของ
โรงเรียน จำนวน 1 
คน 

ลูกจ้างชัว่คราวหน้าทีดู่แลบ้านพักนักกีฬา 
และดูแลความสะอาดอาคารและสถานที่
ของโรงเรียน  1 ป ี(เดือนละ 10,000 
บาท) 

  120,000  120,00
0 

4. กิจกรรม จัดจ้าง
ลูกจ้างชัว่คราวดูแล
ความสะอาดอาคาร
และสถานที่ของ
โรงเรียน จำนวน 1 
คน 

ลูกจ้างชัว่คราวดูแลความสะอาดอาคาร
และสถานที่ของโรงเรียน 1 ปี (เดือนละ 
8,000 บาท) 

  96,000  96,000 
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5. กิจกรรมสมทบ
ประกันสังคม (5%) 

ค่าสมทบประกันสังคม (5%)   23,400 7,200 30,600 
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โครงการเสริมสร้างขวญักำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2.2.2 (ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา) 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอุทัยวรรณ พรหมอินทร ์
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์บรรลตุามวตัถุประสงค์ ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน  และนโยบายของโรงเรียน การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศกึษา และ
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  ทำให้ทุกฝา่ยเกิดความรูส้ึกที่ดีต่อโรงเรียน กอ่ใหเ้กิดกำลังใจในการปฏิบัติงาน อย่างเต็ม
กำลังความสามารถ และเกิดความสัมพันธภาพ ทีด่ีต่อองค์กร เช่น การมอบเกียรติบัตร การด์อวยพรวันเกิด  การ
ต้อนรับครูใหม่  การเลี้ยงส่งครูที่ไดร้ับคำสั่งย้าย  และการจัดมฑุิตาจิตแก่ครูที่เกษียณราชการ 
          โรงเรียนท่าอุแทพิทยาได้เห็นความสำคัญของการสรา้งขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร จึงจัดให้มีโครงการ
เสริมสร้างขวัญกำลังใจ  แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.2  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน   
 2.3  เพื่อยกยอ่งและเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.4  เพื่อเป็นแรงจูงใจใหบุ้คลากรได้ปฏิบัติงานไดอ้ย่างเต็มศักยภาพ 

  
3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ 

1. จัดทำเกียรติบัตร หรอืป้ายไวนิล
ต้อนรับครูใหม่ ครูย้าย และมุฑิตาจติ
แก่ครูที่เกษียณราชการ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
 

ร้อยละ 100 
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ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนมีความประทับใจและเจตคติ
ที่ดีต่อองคก์ร 

ร้อยละ 100 

 
4.กิจกรรม/ระยะเวลา 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (P) 
1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินการ 
1.2 จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ 

พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารและคณะ
ครูทุกทา่น 

2. ข้ันดำเนินการ (D) 

2.1 ประชุมครใูนโรงเรียน ชี้แจง มอบหมาย

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

2.2 จัดทำเกียรติบัตร 
2.3 จัดทำการด์อวยพรวนัเกิด 
2.4 จัดทำไวนิลต้อนรับครูใหม่ ครูยา้ย  และ
มุฑิตาจติแก่ครทูี่เกษียณราชการ 

มิถุนายน 2565  
 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

ผู้บริหารและคณะ
ครูทุกทา่น 

คร ู
คร ู
คร ู

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

3.1 ตดิตาม กำกับ แก้ปัญหา เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบ
ผลสำเร็จตามวตัถุประสงค์และนโยบาย 

กุมภาพันธ ์2566 นางอุทัยวรรณ 
พรหมอินทร ์

4. ขั้นปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

4.1 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการใน
แผนปฏิบัติการ 

มีนาคม 2566 นางอุทัยวรรณ 
พรหมอินทร ์

 
5. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช ้

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1. จัดทำเกียรติบัตร 
- - 100 100 

นางอุทัยวรรณ 
พรหมอินทร ์

2. ป้ายไวนิลต้อนรับครูใหม่ ครูย้าย  
และมุฑิตาจิตแก่ครูที่เกษยีณราชการ 

- - 800 800 
นางอุทัยวรรณ 
พรหมอินทร ์
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ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

3. วัสด ุอุปกรณใ์นการจดังานมุฑิตาจิต 
- - 100 100 

นางอุทัยวรรณ 
พรหมอินทร ์

รวมทั้งสิ้น 1,000 
*หมายเหตุ* ถัวเฉลีย่จ่ายทุกรายการ 
6. วิธีการประเมินผล  

ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ 

 
สอบถามความพึงพอใจ 

 

 
 

 แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนมีความประทับใจและเจตคติที่ดตี่อองค์กร 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มขีวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มคีวามประทับใจและเจตคติที่ดตี่อองค์กร 

 
ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นายธีระวัฒน์ ศรีภักดี) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบคุคล 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางสาวพรพิมล แซฟุ่้ง) 

                                     รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการเสริมสร้างขวญักำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1. จัดทำเกียรติบัตร 
- - 100 100 

นางอุทัยวรรณ 
พรหมอินทร ์

2. ป้ายไวนิลต้อนรับครูใหม่ ครูย้าย  
และมุฑิตาจิตแก่ครูที่เกษยีณราชการ 

- - 800 800 
นางอุทัยวรรณ 
พรหมอินทร ์

3. วัสด ุอุปกรณใ์นการจดังานมุฑิตาจิต 
- - 100 100 

นางอุทัยวรรณ 
พรหมอินทร ์

รวมทั้งสิ้น 1,000 
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ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ปีการศึกษา 2566 
สนองกลยุทธ์ สพฐ   2 ด้านกระบวนการบรหิารและการจัดการ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่   2.2  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง  โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง   
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566  

 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนท่าอุแทพทิยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา สุราษฎรธ์าน ี ชุมพร สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าทีบ่ริหารจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2565 โดยวิเคราะห์
ความสอดคล้องกับ นโยบายการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ : 12 นโยบายการจัดการศกึษา และ 7 วาระ
เร่งด่วน (Quick Win) นโยบายการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สรุาษฎร์ธานี ชุมพร 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานให้สามารถบรรลตุาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดได้ อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

2.  วัตถุประสงค ์ 
เพื่อให้โรงเรียนท่าอุแทพทิยา มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย  สอดคลอ้งกับ

ความต้องการของเขตพื้นที่และนโยบายของรัฐบาล 
3.  เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ          

3.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 
จำนวน 30 คน เป็นเวลา 1 วัน  

3.1.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 1 เล่ม 
3.1.3  แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2566 จำนวน 7 เล่ม      
3.2 เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนท่าอุแทพทิยา มแีผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา 2566เป็นเครื่องมือในการบริหารจดัการศึกษา 

ได้สอดคล้องกับความต้องการของเขตพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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4.  วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นวางแผน (Plan) 
- ประชุมครู วางแผนและกําหนดปฏิทินการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป ี 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา 
แผนปฏิบัติการประจําปี   
-จัดทาํคู่มือการเขียนงาน/โครงการสำหรับ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 

มีนาคม 2566  
บันทึกการประชุม  

 
 

คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

 
คู่มือ 

 

นางสาวพรนิภา วงษ์ถวิล 
นางสาวโรสนานี ทพิย์หมัด 

2.ขั้นดำเนินการ ( Do) 
- ประชุม และจดัทําแผนปฏิบัติการประจําปี  
การศกึษา 2565  
- ดาํเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  
ประจําปี  
 
-จัดทาํรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจาํปี ปี  
การศกึษา 2565 

เมษายน 2566  
ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
คำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ 
 

แผนปฏิบัติการ
ประจําป ี

นางสาวพรนิภา วงษ์ถวิล 
นางสาวโรสนานี ทพิย์หมัด 

3. ขั้นตรวจสอบ ( Check) 
 กํากับ ติดตามการดําเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 

พฤษภาคม 
2565 - 

เมษายน 2566 

แบบกำกับ ติดตาม 
การดำเนินงาน 

นางสาวพรนิภา วงษ์ถวิล 
นางสาวโรสนานี ทพิย์หมัด 
นางสาวประภัสสร โยมา 

4.ขั้นประเมินผล และรายงานผล 
(Action) 
สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการใน  
แผนปฏิบัติการ 

เมษายน 2566 รายงานผลโครงการ นางสาวพรนิภา วงษ์ถวิล 
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5.  งบประมาณ 20,000 บาท       รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  
รวม 

 
ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 คู่มือการเขียนงาน/โครงการสำหรับ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 30 
เล่ม 

-  1,000 1,000 1,000 นางสาวพรนิภา 
นางสาวโรสนานี 
นายนที 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน 
ค่าอาหารกลางวัน 30 คน *100 
บาทค่าอาหารวา่ง 4 มื้อ 30 คน * 
20 บาท 

-  
6,000 
2,400 

- - 
6,000 
2,400 

 
6,000 

    
2,400 

นางสาวพรนิภา 
นางสาวโรสนานี 
นายนที 

3 ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000 - - 2,000 2,000 นางสาวพรนิภา 
นางสาวโรสนานี 
นายนที 

4 เข้าเล่มแผนปฏิบัติการประจําปี  
ปี การศึกษา 2566 จำนวน 7 เล่ม 

- - 6,600 6,600 6,600 นางสาวพรนิภา 
นางสาวโรสนานี 
นายนที 

5 เข้าเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการจดั
การศกึษา  

- - 2,000 2,000 2,000 นางสาวพรนิภา 
นางสาวโรสนานี 
นายนที 

รวม 20,000  

*หมายเหตุ* ถัวเฉลีย่จ่ายทุกรายการ 

6.  สถานท่ีดำเนินการ   ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนท่าอุแทพทิยา  
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7.  ประเมินผล  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ          
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

การศึกษา 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน เป็นเวลา 2 
วัน  

2. จัดทำคู่มือการเขียนงาน/โครงการสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา 2566จำนวน 30 เล่ม    

 
 

การสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 
 

 
 
แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนท่าอุแทพทิยา มแีผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา 2566 เป็น
เครื่องมือในการบริหารจดัการศึกษา ได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของเขตพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การตรวจสอบ  

แบบตรวจสอบ / 
แผนปฏิบัติการที่ได้รับ
การเห็นชอบ / 
รายงานผลโครงการ 

 
8.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวพรนิภา วงษ์ถวิล นางสาวโรสนาน ีทิพยห์มัด  และนางสาวประภสัสร โยมา   
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนท่าอุแทพิทยา สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาระดับมัธยมศึกษาและการจัด
การศกึษาขั้นพื้นฐาน ไดส้อดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวนลัทพร  มีแก้ว) 

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางสาวพรพิมล แซฟุ่้ง) 

                                     รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทําแผนปฏิบัติการประจาํปี ปีการศึกษา 2566 

 
 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  
เงินนอก

งบประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 คู่มือการเขียนงาน/โครงการสำหรับ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 30 
เล่ม 

-  1,000 1,000 - 1,000 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน 
ค่าอาหารกลางวัน 30 คน *100 
บาทค่าอาหารวา่ง 4 มื้อ 30 คน * 
20 บาท 

-  
6,000 
2,400 

- - 
6,000 
2,400 

-  
6,000 

    2,400 

3 ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000 - - 2,000 - 2,000 
4 เข้าเล่มแผนปฏิบัติการประจําปี  

ปี การศึกษา 2566 จำนวน 7 เล่ม 
- - 6,600 6,600 - 6,600 

5 เข้าเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการจดั
การศกึษา  

- - 2,000 2,000  2,000 

รวมทั้งสิ้น (สองหมื่นบาทถ้วน) 20,000 
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โครงการสนับสนุนการทำงานภายในองค์กร 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการจัดการศกึษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2.2 มรีะบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา    
  ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง      โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเนตรชนก  มีนวลชื่น 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 

 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตร 60 ได้กล่าวถึงความสำคัญในการบริหารงาน

งบประมาณ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นของผู้เรียน ทั้งนี้ให้คำนึงถึงคุณภาพและความเสมอภาค

ในโอกาสทางการศึกษา ดังนั้นวัสดุ อุปกรณ์ นับเป็นหนึ่งในปัจจัยนำเข้าที่สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กร เพราะ

หากสถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ที่ดี มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ย่อมอำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนในการจัดการ

เรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ซึ่งดูแลและรับผิดชอบงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ได้คำนึงถึงความจำ เป็น

ในการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร จึงได้จัดโครงการสนับสนุนการทำงานภายในองค์กรขึ้น เพื่อบริการวัสดุ ครุภัณฑ์ 

อุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่บุคลากรและควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการทำงานภายในองค์กร  
2.2 เพื่อให้สถานศึกษามวีัสดุ ครุภัณฑ ์และอุปกรณ์อย่างเหมาะสมและเพียงพอในการจัดการเรียน         
     การสอนและการบรหิารจัดการ 

 2.3 เพื่อให้สถานศึกษาจดัซื้อ จัดหาวัสด ุครุภัณฑแ์ละอุปกรณ์ ได้ตรงตามความต้องการของบุคลากร 
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3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- การบริหารจัดการด้านการเงิน 
- พัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย ์
- ค่าไฟฟา้ 
- ค่าโทรศพัท ์
- ค่าอินเตอร์เน็ต 
- ค่านำ้มันเชื้อเพลิง 
- ค่ากระดาษ A4 
- ค่าหมึกเติมเครือ่งปริ้นเตอร ์
- ค่าเชา่เครื่องถ่ายเอกสาร 
- จดัซ่อมบำรุงเครื่องยนตแ์ละครุภัณฑ ์
  สำนักงาน 
- จดัซื้อวัสดุและครุภัณฑส์ำนกังาน 

สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ดีเลิศ 
 

 

 
4.กิจกรรม/ระยะเวลา 

 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (P) 
1. สำรวจสภาพปัญหาความต้องการ 
2. ประชุมคณะกรรมการโครงการ 
3. จัดทำโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ 

เม.ย. 65 นางสาวเนตรชนก 

2. ข้ันดำเนินการ (D) 

จัดกิจกรรม 
1. การบริหารจัดการด้านการเงิน 
2. พัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย ์
3. ค่าไฟฟา้ 
4. ค่าโทรศพัท ์
5. ค่าอินเตอร์เน็ต 
6. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
7. ค่ากระดาษ A4 
8. ค่าหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร ์

 
พ.ค. 65 – เม.ย. 66 
พ.ค. 65 – เม.ย. 66 
พ.ค. 65 – เม.ย. 66 
พ.ค. 65 – เม.ย. 66 
พ.ค. 65 – เม.ย. 66 
พ.ค. 65 – เม.ย. 66 
พ.ค. 65 – เม.ย. 66 
พ.ค. 65 – เม.ย. 66 

 
นางสุดารัตน ์
นางสาวเนตรชนก 
นางสุดารัตน ์
นางสุดารัตน ์
นางสุดารัตน ์
นางสาวเนตรชนก 
นางสาวเนตรชนก 
นางสาวเนตรชนก 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
9. ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร 
10. จัดซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และครุภัณฑ ์
     สำนักงาน 
11. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน 

พ.ค. 65 – เม.ย. 66 
พ.ค. 65 – เม.ย. 66 
 
พ.ค. 65 – เม.ย. 66 

นางสาวเนตรชนก 
นางสาวเนตรชนก 
 
นางสาวเนตรชนก 

3. ข้ันตรวจสอบและ 
   ประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลการจดักิจกรรม 
2. สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ 
3. รายงานผลการจดักิจกรรม 
4. รายงานโครงการ 

พ.ค. 65 – เม.ย. 66 
พ.ค. 65 – เม.ย. 66 
พ.ค. 65 – เม.ย. 66 

เม.ย. 66 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

 
นางสาวเนตรชนก 

4. ข้ันปรับปรุงและ 
   พัฒนา (A) 

1. นำข้อมูลจากการทำกจิกรรมมาประชุม 
ปรึกษาหาแนวทางในการแก้ไขพัฒนาต่อไป 
2. จัดเตรียมทำโครงการในปีการศึกษาต่อไป 

พ.ค. 65 – เม.ย. 66 
 
พ.ค. 65 – เม.ย. 66 

นางสาวเนตรชนก 
 

นางสาวเนตรชนก 
 
5. รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1. การบริหารจัดการด้านการเงิน - - 5,500 5,500 นางสุดารัตน ์
2. พัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย ์ - - 6,950 6,950 นางสาวเนตรชนก 
3. ค่าไฟฟา้ - 380,000 - 380,000 นางสุดารัตน ์
4. ค่าโทรศพัท ์ - 2,000 - 2,000 นางสุดารัตน ์
5. ค่าอินเตอร์เน็ต - 38,410 - 38,410 นางสุดารัตน ์
6. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - 30,000 - 30,000 นางสาวเนตรชนก 
7. ค่ากระดาษ A4 - - 260,000 260,000 นางสาวเนตรชนก 
8. ค่าหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร ์ - - 50,000 50,000 นางสาวเนตรชนก 
9. ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร - - 130,000 130,000 นางสาวเนตรชนก 
10. จัดซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และครุภัณฑ ์
     สำนักงาน 

- 60,000 - 60,000 นางสาวเนตรชนก 

11. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน     - - 79,590 79,590 นางสาวเนตรชนก 
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันสี่ร้อนห้าสิบบาทถ้วน) 1,042,450 
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หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
6. วิธีการประเมินผล  

ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลังทรัพยากร
ทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อย่างเหมาะสมและเพียงพอในการจดัการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ 
 2. นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาที่มคีุณภาพ 
 
 

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวนลัทพร  มีแก้ว) 

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางสาวพรพิมล แซฟุ่้ง) 

                                     รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ  สนับสนุนการทำงานภายในองค์กร 

 

กิจกรรม รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
รวม 

1. การบริหารจัดการ
ด้านการเงิน 

- ตรายาง (จ่ายเงินแล้ว)  จำนวน 1 อัน 
- ตู้เก็บเอกสาร  จำนวน 1 ตู้ 

500 
5,000 

  5,500 

2. พัฒนาระบบงาน
พัสดุและสินทรพัย ์

- ปากกาเขียนครุภัณฑ ์
  จำนวน 10 เล่ม ๆ ละ 75 
- แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว 
  จำนวน 15 อัน ๆ ละ 85 
- ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ 

750 
 
1,200 
 
5,000 

  6,950 

3. ค่าไฟฟา้  380,000   380,000 

4. ค่าโทรศพัท ์  2,000   2,000 

5. ค่าอินเตอร์เน็ต  38,410   38,410 

6. คา่น้ำมันเชื้อเพลิง  30,000   30,000 

7. ค่ากระดาษ A4  130,000 130,000  260,000 

8. ค่าหมึกเติมเครื่อง
ปริ้นเตอร์ 

 50,000   50,000 

9. ค่าเช่าเครือ่งถ่าย
เอกสาร 

 130,000   130,000 

10. จัดซ่อมบำรุง
เครื่องยนต์และ
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

 60,000   60,000 

11. จัดซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑ์สำนักงาน     

 79,590   79,590 
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โครงการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ                   โครงการต่อเน่ือง       โครงการใหม่   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนันทวดี ใจห้าว  
กลุ่มงานบริหารงานที่รบัผิดชอบ    ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566 

  
1.  หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ในการลดค่าครองชีพของประชาชน ให้ทุกคนมี
โอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี หรือเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยสนับสนุนตำราในวิชาหลักให้แก่ทุก
โรงเรียน จัดให้มีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรี และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อชดเชยรายการต่างๆที่
โรงเรียนเรียกเก็บจากผู้ปกครอง โดย ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช่จ่าย 15 ปี 
 โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ให้ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งประเภทสามัญศึกษาและ
ประเภทอาชีวศึกษา อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช่จ่าย ตามสิทธิที ่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร และเพื่อลดภาระค่าใช่จ่าย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองเพื่อสร้างโอกาสและขยาย
โอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก  เยาวชน และประชาชนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเป็นธรรม ตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาลและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 โดยสนับสนุน ค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื ่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาโดยตลอด ดำเนินการโดยใช้วิธีประหยัดงบประมาณ โปร่งใส มีปัญหาในทาง
ปฏิบัติน้อยที่สุด และการมีส่วนร่วมของภาคี 4 ฝ่าย ได้แก่ ตัวแทนครู ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ในการตัดสินใจร่วมกัน สำหรับการดำเนินการที่นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานการจัดสรรทีกระทรวง
ได้กำหนดไว้ 
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2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อสรา้งโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างทัว่ถึง เพือ่ให้มี
คุณภาพ เป็นธรรม ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและรัฐธรรมนูญ โดยให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามรายการที่รัฐสนับสนุน ได้แก่ ค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน อย่างเท่าเทียมกัน 
 2.2 เพื่อลดภาระคา่ใช้จา่ยเป็นการบรรเทาความเดือดรอ้นของผู้ปกครอง 
 2.3 ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณภาพสูงข้ึน 
 2.4 ผู้เรียนที่มีความยากจนได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน, ยากจนพิเศษภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
 
3.  เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ   
  3.1.1 นักเรียนทุกคนไดร้บัหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนฟรี ร้อยละ 100 
  3.1.2 นักเรียนที่มีความยากจนไดร้ับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ 
ร้อยละ 30 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
  3.2.1 ผู้ปกครองของนักเรียนสามารถลดภาระค่าใช่จ่ายในการเรียนการศกึษาขั้นพื้นฐานตาม
รายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ   
  3.2.2 ผู้เรียนไดร้ับการศกึษาตามมาตรฐานการเรยีนรู้ที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณภาพสูงข้ึน 
  3.2.3 นักเรียนทุกคน มีคณุภาพ มีประสทิธิภาพยิง่ข้ึน  ด้วย 15 ปีการดำเนินการเรียนฟร ี
  3.2.4 นักเรียนที่ผ่านการคัดกรองเป็นนักเรียนยากจน,ยากจนพิเศษ ไดร้ับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐาน 
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4.  วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นวางแผน (Plan) 
  1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินการ 
  1.2 จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ 

 
พ.ค. 65 

 
- บันทึกการประชุม 
- โครงการที่ไดร้ับอนุมัติ 

 
ผู้บริหาร และคณะคร ู
 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประชุมครูในโรงเรยีน ชี้แจง มอบหมาย
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
  2.2 จัดสรรบงประมาณตามรายละเอียด ดังนี ้
  - หนังสือเรียน 
  - อุปกรณ์การเรียน 
  - เครื่องแบบนักเรียน 
  2.3 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน, ยากจนพิเศษ 

 
ก.ค. 65 

 
 

ส.ค.65 - 
มี.ค.66 

 
 
 

ส.ค.65 - 
มี.ค.66 

 

 
- คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
-ใบสำคัญรับเงิน 
 
 
 
-แบบฟอร์ม
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน, ยากจนพิเศษ 

 
ผู้บริหาร และคณะคร ู
 
ครูฝ่ายงบประมาณ 
 
 
 
ครูฝ่ายงบประมาณ 
 

3.ขั้นตรวจสอบ (Check) 
  3.1 ติดตาม กำกับ แกป้ัญหา เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบ
ผลสำเร็จตามวตัถุประสงค์และนโยบาย 

 
ม.ค. 65 –
มี.ค. 65 

 
แบบสรุปผล 
การดำเนินการ 

 
ครูฝ่ายงบประมาณ 
นางสาวนันทวดี ใจห้าว 
และนางสาวจันทนา 
ฮั่นสกุล 

4.ขั้นรายงาน (Action) 
  4.1 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการใน
แผนปฏิบัติการ 

 
เม.ย. 6 

 
แบบรายงานผลการ
ดำเนินการ 

 
ครูฝ่ายงบประมาณ 
นางสาวนันทวดี ใจห้าว 
และนางสาวจันทนา 
ฮั่นสกุล 
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5.  งบประมาณ  879,236บาท  รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  
เงินนอก

งบประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสด ุ รวม 

1. หนังสือเรียน  - - 420,164 420,164 - - 
2. อุปกรณ์การเรียน - - - 173,920 - - 
3. เครื่องแบบนักเรียน - - - 184,400 - - 

รวมทั้งสิ้น (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบหก) 879,236 
 
6.  สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนท่าอุแทพทิยา  
 
7.  ประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. เชิงปริมาณ 
    3.1.1 จำนวนนักเรียนที่ได้รับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และ
เครื่องแบบนักเรียน 
    3.1.2 จำนวนนักเรียนยากจนร้อยละ 30 ไดร้บัเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน,ยากจนพิเศษภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 

 
- บันทึกข้อมูล 
 
- บันทึกข้อมูล 
 

 
- เอกสารเรียนฟร ี
15 ป ี
- เอกสาร
ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน 

2. เชิงคุณภาพ 
    ผู้ปกครองของนักเรียนสามารถลดภาระคา่ใชจ่่ายในการเรียน
การศกึษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
หลักสูตรกำหนดและมีคุณภาพสูงข้ึน และนักเรียนที่ผ่านการคัดกรอง
เป็นนักเรียนยากจน,ยากจนพิเศษ ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 

 
- สอบถาม  
 
 

 
- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 
 8.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวนันทวด ีใจห้าว  
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 9.  ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 9.1 นักเรียนได้รับการสนับสนุนรายการ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน  
 9.2 นักเรียนมีความพรอ้มในการเรียน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และ
เครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน 
 9.3 ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระคา่ครองชีพ เน่ืองจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่อง หนังสือเรียน  
อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องอื่นๆได้  
 9.4 นักเรียนยากจน,ยากจนพิเศษที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานมีความพร้อมในการเรียนมากขึ้น 
  
  

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวนลัทพร  มีแก้ว) 
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 

 
 
 
 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวพรพิมล แซฟุ่้ง) 

                                     รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 
                                       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  
เงินนอก

งบประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสด ุ รวม 

1. หนังสือเรียน  - - 420,164 420,164 - - 
2. อุปกรณ์การเรียน - - - 173,920 - - 
3. เครื่องแบบนักเรียน - - - 184,400 - - 

รวมทั้งสิ้น (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบหก) 879,236 
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ภาคผนวก 
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