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ชื่อโครงการ  หนูน้อยวัยใสรัก และใส่ใจสุขภาพ 
แผนงาน  วิชาการ 
สนองมาตรฐานฐานการศึกษา  สพฐ. ข้อ 2   สพป.ข้อ 2   โรงเรียน ข้อ  1 , 2  
สนองกลยุทธ์      สพฐ. ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้     
   ตัวชี้วัดที ่6 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางธมนพัณณ์  แก้วสกด และครูช่วงชั้นปฐมวัย 
ระยะเวลาด าเนินงาน  16  พฤษภาคม  2563 – 28  กุมภาพันธ์  2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับแรกเพ่ือวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้
เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การที่เด็กจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
เด็กจะต้องมีพัฒนาการที่สมบูรณ์พร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการมีสุขภาพดี ซึ่งถือเป็นลักษณะอันพึง
ประสงค์ประการแรก จึงมีความจ าเป็นที่เด็กต้องได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง  
 
  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพ
ให้เข้มแข็ง ด้วยการเตรียมความพร้อมเพ่ือปูองกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่ม ให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับ
ปัญหาและสภาวการณ์ที่คุกคามต่อสุขภาพได้  สถานศึกษา จึงได้จัดโครงการ “หนูน้อยวัยใสรัก และใส่ใจ
สุขภาพ” เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีขึ้น  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ การออกก าลังกายอย่างเหมาะสม สม่ าเสมอ และสามารถหลีกเลี่ยง
ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะการปูองการตัวเองจากสารเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรงได ้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปลูกฝัง ส่งเสริม และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ต่อการมีสุขภาพที่ดีต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
เหมาะสม 

 2.3 เพ่ือให้ครูปฐมวัยทุกคนมีสื่อ อุปกรณ์ส าหรับจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย 



 2.4  เพ่ือให้ครูปฐมวัยทุกคนจัดประสบการณ์ตรงและกิจกรรมที่สงเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลและเต็มศักยภาพ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงประมาณ 
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย จ านวน 136  คน 
  3.1.1 ร้อยละ 85  ของผู้เรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยฟันสวย 
  3.1.2 ร้อยละ 85  ของผู้เรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพยามเช้า 
  3.1.3 ร้อยละ 85  ของผู้เรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้งและออกก าลังกายเพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัด 
         ใหญ ่
  3.1.4  ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอุปกรณ์ 
  3.1.5  ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเล่นน้ าเล่นทรายเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
จิต 
          สังคมและสติปัญญา ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได ้

  3.2.2 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
เหมาะสม 

  3.2.3 ครูปฐมวัยทุกคนมีสื่อส าหรับจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย 

  3.2.4 ครูปฐมวัยทุกคนจัดประสบการณ์ตรงและกิจกรรมที่สงเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลและเต็มศักยภาพ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 

  
4. ระยะเวลา วิธีการ ขั้นตอนในการด าเนินงาน และงบประมาณ 
 กิจกรรมด าเนินการและงบประมาณจ านวน   30,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

                      กิจกรรมและการชี้แจง งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกการจ่าย ปฏิทินการลง
ปฏิบัติงาน ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ประชุมวางแผน เขียนโครงการ     พฤษภาคม 2563 
2. เสนออนุมัติโครงการ     พฤษภาคม 2563 



3. ด าเนินการตามแผนของโครงการ 
 3.1  กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพยามเช้า 
  -ตรวจความสะอาดของร่างกาย ได้แก่ ผม   
   ฟัน เล็บ การแต่งกายของผู้เรียน  
3.2  กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย 
  -แนะน าส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการแปรงฟัน
ที่ถูกต้อง 
  -ส่งเสริมการแปรงฟันหลังรับประทาน
อาหารกลางวัน เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการดูแล
ฟันและสุขภาพช่องปากจนเป็นนิสัย 
3.3   กิจกรรมกลางแจ้งและออกก าลังกาย
เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
  -จัดกิจกรรมกลางแจ้งให้เด็กได้ออกก าลัง
กายตอนเช้าทุกวัน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และ ให้แข็งแรง สมวัย
สามารถเล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  -ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง 
3.4  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
ประกอบอุปกรณ์ 
  -จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังวะเพลงโดย
ใช้อุปกรณ์ประกอบ เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ พัฒนาอารมณ์และจิตใจให้กับเด็ก
ปฐมวัย 
3.5 กิจกรรมเล่นน้ าเล่นทราย และกิจกรรม
เสริมประสบการณ์   
  -กิจกรรมเล่นน้ าเล่นทรายเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
-กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นให้เด็กได้
ลงมือปฏิบัติจริง 
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4. ประเมินผล/สรุป/รายงาน     กุมภาพันธ์ 
2564 

รวมงบประมาณ 30,000   30,000  



5 .  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  เด็กปฐมวัยร้อยละ 85 มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

-  สังเกต 
-  สัมภาษณ์ 
-  ตรวจสอบ 

- แบบสังเกต 
   พฤติกรรม 
-แบบบันทึกการ 
  สัมภาษณ์ 
- แบบบันทึกน้ าหนัก   
  ส่วนสูง 
- แบบบันทึก  
  พัฒนาการ 

 
2.  เด็กปฐมวัยร้อยละ 85 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม 

-  สังเกต 
-  สัมภาษณ์ 
-  ตรวจสอบ 

- แบบสังเกต 
  พฤติกรรม 
- แบบบันทึกการ   
  สัมภาษณ์ 
-แบบบันทึก 
  พัฒนาการ 

3.  ครูปฐมวัยร้อยละ 95 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
ปลูกฝัง ส่งเสริม และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและอนามัย 
 

-  สังเกต 
-  สัมภาษณ์ 
-  ตรวจสอบ 
 

- แบบสังเกต 
  พฤติกรรม 
- แบบบันทึกการ  
  สัมภาษณ์ 
- แบบสอบถามความ 
  พึงพอใจ 

 
4.   ครูปฐมวัยร้อยละ 95 จัดประสบการณ์ตรงและกิจกรรม
ที่สงเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็ม
ศักยภาพ มีประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 

-  สังเกต 
-  สัมภาษณ์ 
-  ตรวจสอบ 

 

- แบบสังเกต 
  พฤติกรรม 
- แบบบันทึกการ   
  สัมภาษณ์ 
- แบบสอบถามความ 
  พึงพอใจ 

5. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม สอบถาม แบบสอบถาม 

9   .ผลที่คาดว่าจะได้รับ  



 9.1  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

 9.2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม 

 9.3 ครูปฐมวัยทุกคนมีสื่อส าหรับจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย 

 9.4 ครูปฐมวัยทุกคนจัดประสบการณ์ตรงและกิจกรรมที่สงเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและ
เต็มศักยภาพ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 

 

 

  
ผู้เสนอโครงการ 

 
 
   (นางธมนพัณณ์  แก้วสกด) 

ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

                                           (นางเกษศิริ  อริยประยูร) 
                                          หวัหน้างานวิชาการ 

 
 
 

 
 
  

       ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

    (นายทัศนัย  ลีฬหพงศ์) 
ผูอ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ   โครงการวันส าคัญ 

แผนงาน   งานวิชาการ 

สนองมาตรฐาน    สพฐ. ข้อ14   สพป.ข้อ 14   โรงเรียน ข้อ 14 

สนองกลยุทธ ์    สพฐ.ข้อ 2   สพป.ข้อ2  โรงเรียน ข้อ 2,3 

ลักษณะโครงการ   ใหม่                   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวปาริชาติ อ่อนค าและคณะครูทุกคน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน พฤษภาคม 2563 – มีนาคม2564 

********************************************************************************** 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมวันส าคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ที่เน้นการปลูกฝังให้นั กเรียนรู้จัก อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ส าคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอันดีของท้องถิ่น และ
เป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งกิจกรรมวันส าคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้ความหมายและความส าคัญ
ของวันส าคัญเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงนักเรียนได้แสดงความรักความ
กตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์  กล้าแสดงออก และแสดงความสามารถของตนเองที่ช่ืนชอบนักเรียนได้ความรู้และมีความ
สนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือและทางโรงเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยกัน  
โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคญั และมสี่วนร่วมในกิจกรรมของวันส าคัญต่างๆ  

 3.2 เพื่อปลูกฝังคณุธรรม จรยิธรรมให้กับนักเรียน 

 3.3 เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน วัด มสีว่นร่วมและถา่ยทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญของท้องถิ่น 

 3.4 เพื่อให้นักเรียนได้รูจ้ักและอนุรกัษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนยีมตา่งๆ ของชาติ  

3.  เป้าหมายของโครงการ 

3.1 ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  

2. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  

3.2 ด้านคุณภาพ 

 1.คณะครูและนักเรียนโรงเรยีนบ้านทุ่งหงาวร้อยละ 100 ตระหนักเหน็ความส าคญัและมสี่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม 

 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวรอ้ยละ 100 มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนด าเนินงาน 

 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวก าหนดกิจกรรมในระหว่าง เดือนพฤษภาคม 2563 – เดือน มีนาคม 2564     ณ โรงเรียนบ้าน

ทุ่งหงาวต าบลหงาว อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 

1. เสนออนุมัติโครงการ 



2. แต่งตั้งคณะท างาน 

3. ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 

4. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุในการด าเนินการ 

5. ติดตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

6. นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

7. ประเมินผลโครงการ สรุปรายงาน 

5. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

  รายละเอียดงบประมาณ จ านวน 18,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ปฏิทินการ
ด าเนินงาน 

บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 

ค่าจ้าง 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน 

1.เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการ 

3.ประชุมคณะท างาน 

4. ด าเนินกจิกรรมตามแผน 

4.1 กิจกรรมวันสุนทรภู ่
4.2 กิจรรมวันไหว้คร ู

4.3 กิจรรมวันแม่แห่งชาติ 
4.4 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
4.5 กิจรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

4.6 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
4.7 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  

 
 
 
 

5,000 
2,000 
2,000 
2,000 

1,000  

 
1,000 
5,000 

    
 
 
 

5,000 
2,000 
2,000 
2,000 

1,000  

 
1,000 
5,000 

   
 
 
 
มิ.ย.63 
มิ.ย.63 
ส.ค.63 
ก.ค.63 
 
ก.ค.63 
 
ม.ค.64 

รวมงบประมาณ 18,000    18,000    

 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความภาคภูมิ ใจในความเป็นไทยรักและเทิดทูนสถาบันชาติ  ชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์  

2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
3. ปัญหาด้านการปกครองนักเรียนลดลง 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ ค าขวัญ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 



ปฎิทินปฏิบัติงาน 

รายการ / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

2. ประชุมชี้แจงการปฏิบตัิงาน 

3. ด าเนินงานตามโครงการ 

4.1 กิจกรรมวันสุนทรภู ่
1 จัดอาคาร สถานท่ี ให้สวยงาม 

2 วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานทีและจัดกิจกรรม 

- กระดาษสี กรรไกร กาว ภาพประกอบ 
- ต้นไม้ประดับตกแตง 
- ของขวัญรางวัลส าหรับนักเรียนร่วมแข่งขัน

กิจกรรม 
4.2 กิจรรมวันไหว้คร ู

1 จัดอาคาร สถานท่ี ให้สวยงาม 

2 วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานทีและจัดกิจกรรม 

- กระดาษสี กรรไกร กาว ภาพประกอบ 
- ต้นไม้ประดับตกแตง 
- ของขวัญรางวัลส าหรับนักเรียนร่วมแข่งขัน

กิจกรรม (การประกวดพานไหว้ครู) 
4.3 กิจรรมวันแม่แห่งชาติ 

1 จัดอาคาร สถานท่ี ให้สวยงาม 

2 วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานทีและจัดกิจกรรม 

- กระดาษสี กรรไกร กาว ภาพประกอบ 
- ต้นไม้ประดับตกแตง 
- ของขวัญรางวัลส าหรับนักเรียนร่วมแข่งขัน

กิจกรรม (การประกวดเรียงความ วาดภาพ
ระบายสี ) 

พ.ค.2563 

พ.ค.2563 

ตลอดปกีารศึกษา 

มิ.ย.63 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.63 

 
 
 
 
 
 

ส.ค.63 

 
 
 
 

ครูปาริชาติ  อ่อนค า 
และครูทุกท่าน 

 

ครูวรรณกรและครูปาริชาติ 
 
 
 
 
 
 

ครูรุ่งทิพย์ รุ่งอโรทัย 

 
 
 
 
 
 

ครูสุมาลิน  หาญโสดา 

 
 
 
 

รายการ / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 



4.4 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
1 .ดอกไม้ และอุปกรณ์ต่างๆตกแต่งรถแห่งเทียนพรรษา 

4.5 4.5กิจรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 
1 จัดอาคาร สถานท่ี ให้สวยงาม 

-เช่าชุดการแสดงของนักเรียน(แสดงที่โรงคุมเทศบาลหงาว)  
4.6 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  

1 จัดอาคาร สถานที่ ให้สวยงาม 

2 วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานทีและจัดกิจกรรม 

- กระดาษสี กรรไกร กาว ภาพประกอบ 
- ต้นไม้ประดับตกแตง 
- ของขวัญรางวัลส าหรับนักเรียนร่วมกิจกรรม 

4.7 กิจรรมวันเด็กแห่งชาติ 
1 จัดอาคาร สถานท่ี ให้สวยงาม 

2 วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานทีและจัดกิจกรรม 

- กระดาษสี กรรไกร กาว ภาพประกอบ 
- ต้นไม้ประดับตกแตง 
- ของขวัญรางวัลส าหรับนักเรียนร่วมกิจกรรม  

ก.ค.63 

 
 

           ก.ค.63 
 
 
            
           ส.ค.63 

 
 
 
 
 

ม.ค.63 

ครูสุรียา  ทิพย์บุญทอง 

 
 

ครูนิตยา  พงศ์ชู 
 
 
 

ครูสุทฤศยา  สุขส าราญ 

 
 
 
 
 

ครูปิ่นแก้ว ลิ่มศิลา 

 

 

ผู้เสนอโครงการ 

 

 
(นางสาวปาริชาติ  อ่อนค า) 
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

 
(นางเกษศิริ  อริยประยูร) 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
(นายทัศนัย   ลีฬหพงศ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านทุ่งหงาว 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ     อนามัยโรงเรียน 
แผนงาน  งานบริหารทัว่ไป 
สนองมาตรฐาน   สพฐ. ขอ้ท่ี 15   สพป. ขอ้ท่ี 15   โรงเรียน ขอ้ท่ี 15  
สนองกลยุทธ์   สพฐ.  ขอ้ท่ี 1,3  สพป. ขอ้ท่ี 1,3  โรงเรียน ขอ้ท่ี 5 
ลกัษณะโครงการ  ใหม่     ต่อเน่ือง  
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสาววรุณยพุา ชูจนัทร์ นายกิติพงศ ์  บา้นนบ  นางสาวปาริชาติ   อ่อนค า   

นางสาววลยัพร   อุ่มชยั  นางอมัพร   สุมณฑา และคณะครูทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม 2563 -  มีนาคม 2564 

***************************************************************************

*********************** 
1. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จดัการศึกษาในชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมี
พฒันาการทั้งดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคมและดา้นสติปัญญา ควบคู่กนัไป ในส่วนของการพฒันาดา้นร่างกายนั้นยงั
ด าเนินการไปเพื่อสนองมาตรฐานการศึกษาในมาตรฐานท่ี 7  ท่ีใหผู้เ้รียนมีสุขนิสยั สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  โดยเนน้
ให้ผูเ้รียน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลงักายสม ่าเสมอ   มีน ้ าหนกั ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ ์ป้องกนัตนเอง จากส่ิงเสพติดให้โทษ  และหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุและปัญหาทาง
เพศ มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมและให้เกียรติผูอ่ื้น รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพ่ือน  ต่อครูและ
ต่อผูอ่ื้น 

  โรงเรียนเป็นแหล่งรวมของประชากรในวยัเรียน วยัท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ  วยัท่ีก าลงัเจริญงอก
งามทั้งความคิดอ่าน ค่านิยม ร่างกายและอ่ืนๆ จึงใหค้วามส าคญักบัการพฒันาดา้นสุขภาพอนามยัผูเ้รียนเป็นล าดบัตน้ๆ โดย
จดัใหมี้งานอนามยัโรงเรียนรองรับ ด าเนินการตามกรอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สนองมาตรฐานคุณภาพผูเ้รียนและปัญหา
ดา้นสุขภาพอนามยัตามบริบทของชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่
 

2.  วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขศึกษา 

2. เพื่อจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนใหถู้กสุขลกัษณะ 

3. เพ่ือใหบ้ริการดา้นสุขภาพอนามยัใหก้บันกัเรียน 

4. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการพฒันาสุขภาพอนามยันกัเรียน 
 

3.  เป้าหมาย 

1) นกัเรียนทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั 
2) นกัเรียนปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพ่ือใหเ้ป็นผูมี้สุขภาพอนามยัท่ีดี 

3) อาคารเรียน อาคารประกอบ บริเวณโรงเรียนมีความสะอาดปลอดภยัตามหลกัสุขาภิบาลเบ้ืองตน้ 

4) นกัเรียนทุกคนไดรั้บบริการสุขภาพ  โดยการตรวจสุขภาพ การให้ภูมิคุม้กนั การจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การ
ปฐมพยาบาลและส่งต่อ  

5) มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามยันกัเรียน 

 

 

 



 

4.  วธีิการและขั้นตอนการด าเนนิงาน  
 1 เสนอขออนุมติัโครงการ 
 2 แต่งตั้งคณะท างาน 

 3 ประชุมคณะท างาน 

 4 ด าเนินงานตามโครงการ  

 5 ติดตามรายงานผลการด าเนินงาน 
 

5.  กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
1.  กจิกรรมการจดัสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

 1.1 จดัอาคาร สถานท่ี ใหร่้มร่ืน สะอาดเป็นระเบียบ น่าอยู ่ปลอดภยั ใชห้ลกั                   Green 

/Clean/Safety 

 1.2 จดัหอ้งน ้ า หอ้งสว้มใหส้ะอาด ถูกสุขลกัษณะตามแนวด าเนินงานสว้มสุขสนัต ์(HAS) 
 1.3 การรักษาความสะอาดและการก าจดัขยะ  

2. กจิกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากร 
 2.1 การตรวจสุขภาพนกัเรียนโดยครู และจนท.สาธารณสุข 

 2.2 การบนัทึกระเบียนระเบียนสะสม/บตัรสุขภาพ เพื่อเป็นขอ้มูลสารสนเทศในการด าเนินงานดา้นสุขภาพ
อนามยันกัเรียน 
 2.3 การเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการการ ดว้ยการชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูง 
 2.4 การเฝ้าระวงัทนัตสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพปาก และฟัน 

 2.5 การเฝ้าระวงัโรคผิวหนงั/เหา ดว้ยการตรวจความสะอาดของร่างกาย 

3. กจิกรรมการควบคุมโรคตดิต่อ 

 3.1 ประสานการใหภู้มิคุม้กนัโรค 

 3.2 การใหค้วามรู้ สร้างความตระหนกัแก่นกัเรียนและผูป้กครอง โดยการจดัป้ายนิเทศ แผน่พบั การกระจาย
เสียงตามสาย 
 3.3 การเฝ้าระวงัและรายงาน   

4.  กจิกรรมการปฐมพยาบาลและการส่งต่อ 

 4.1 การใหบ้ริการหอ้งพยาบาล   

 4.2 การใหบ้ริการเวชภณัฑ ์

 4.3 การใหบ้ริการท าแผลและปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
 4.4 การใหบ้ริการส่งต่อผูป่้วยไปยงัสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษา 
 

 

 

5. กจิกรรมการบริการอาหารกลางวนั น า้ด่ืม และโภชนาการ 

 



 5.1 การใหบ้ริการน ้ าด่ืม เคร่ืองด่ืม “อ่อนหวาน” 

 5.2 การใหบ้ริการอาหารกลางวนั   
 5.3 การควบคุมคุณภาพอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจ าหน่ายในโรงเรียน 

 5.4 การจดัสถานท่ีรับประทานอาหาร โรงอาหารตามหลกั Green /Clean/Safety 
 5.5 การจดัสถานท่ีด่ืมน ้ า ท่ีเก็บกกัน ้ าด่ืมสะอาดบริการตลอดปี 

 6. กจิกรรมการส่งเสริมสุขศึกษา 
  6.1 การใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพ อนามยั 
  6.2 การใหบ้ริการค าปรึกษาดา้นสุขภาพอนามยัแก่นกัเรียนโดยครูประจ าชั้น ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว 
และครูอนามยั 

6.3  การส่งเสริมการแสดงออก/ศักยภาพนักเรียนด้านสุขภาพอนามัย เช่นการแข่งขันตอบปัญหา
เก่ียวกบัสุขภาพอนามยั การเขียนบทความ ค ากลอน ค าขวญัแต่งหนงัสือ  หนงัสือภาพ และโครงงาน 

6.4  การด าเนินงานส่ือการศึกษาดา้นสุขภาพอนามยั  ดว้ยการรวบรวมน าเสนอและให้บริการส่ือดา้น
สุขศึกษาแก่ครู นกัเรียน 

7. กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

  7.1 การจดักิจกรรมเสียงตามสาย 
  7.2 การจดักิจกรรมกีฬาและการออกก าลงักาย 
  7.3 การจดักิจกรรมนนัทนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ปฏิทนิปฏิบัตงิาน 

 

รายการ / กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั 

5. ประชุมช้ีแจงการปฏิบติังาน 

6. ด าเนินงานตามโครงการ 
3.1 กจิกรรมการจดัสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

1 จดัอาคาร สถานท่ี ให้ร่มร่ืน สะอาดเป็นระเบียบ น่าอยู ่
ปลอดภยั ใชห้ลกั Green /Clean/Safety 

2 จดัห้องน ้ า ห้องส้วมให้สะอาด ถูกสุขลกัษณะตามแนว
ด าเนินงานสว้มสุขสนัต(์HAS) 

3 การรักษาความสะอาดและการก าจดัขยะ  
3.2 กจิกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากร 

1 การตรวจสุขภาพนกัเรียนโดยครูและจนท.  สาธารณสุข 

2 การบันทึกระเบียน/บัตรสุขภาพ เพื่อเป็นข้อมูล
สารสนเทศในการด าเนินงานดา้นสุขภาพอนามยันกัเรียน 

3 การเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ ดว้ยการชัง่น ้ าหนัก วดั
ส่วนสูง 

4 การเฝ้าระวงัทนัตสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพปาก
และฟัน 

5 การเฝ้าระวงัโรคผิวหนงั/เหา ดว้ยการตรวจความสะอาด
ของร่างกาย 
3.3 กจิกรรมการควบคุมโรคตดิต่อ 

1. ประสานการใหภู้มิคุม้กนัโรค 

2. การให้ความรู้ สร้างความตระหนักแก่นักเรียนและ
ผูป้กครอง โดยการจดัป้ายนิเทศ แผน่พบั การกระจายเสียงตาม
สาย 

3. การเฝ้าระวงัและรายงาน  
3.4 กจิกรรมการปฐมพยาบาลและการส่งต่อ 

1 การใหบ้ริการหอ้งพยาบาล   

2 การใหบ้ริการเวชภณัฑ ์

3 การใหบ้ริการท าแผลและปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
4 การให้บริการส่งต่อผูป่้วยไปยงัสถานพยาบาลเพื่อรับการ

รักษา 
 

 พ.ค. 2563 

 พ.ค. 2563 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 

 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ครูวรุณยพุา  
และครูอนามยัทุกคน 

  
ครูธีรศกัด์ิ    หวัหนา้ 
ครูชยัยนัต ์    ผูช่้วย 
ครูสุมาลิน     ผูช่้วย 
ครูรุ่งทิพย ์    ผูช่้วย 
ครูจารึก       ผูช่้วย 
ครูนิตยา       ผูช่้วย 
ครูประจ าชั้นทุกคน 

ครูวาสนา      หวัหนา้ 
ครูวรุณยพุา    ผูช่้วย 
ครูวลยัพร      ผูช่้วย  
ครูชยัยนัต ์     ผูช่้วย 
ครูพฒันา      ผูช่้วย 
ครูประจ าชั้นทุกคน 
 

 

 

 

 

 

 

ครูนิตยา        หัวหน้า 
ครูปาริชาติ     ผู้ช่วย     
ครูธมนพัณณ์  ผู้ช่วย   
ครูจิราพรรณ    ผู้ช่วย  
ครูอัจฉะรียา      ผู้ช่วย 
 

ครูวรุณยพุา    หวัหนา้ 
ครูปาริชาติ     ผูช่้วย 
ครูจิราพรรณ   ผูช่้วย 
ครูอจัฉะรียา   ผูช่้วย 
ครูชยัยนัต ์     ผูช่้วย 
ครูประจ าชั้นทุกคน 

 

 

 



รายการ / กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

3.5 กิจกรรมการบริการอาหารกลางวัน น้้าดื่ม และ
โภชนาการ 

1 การใหบ้ริการน ้ าด่ืม เคร่ืองด่ืม “อ่อนหวาน” 

2 การใหบ้ริการอาหารกลางวนั   
3 การควบคุมคุณภาพอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจ าหน่ายใน

โรงเรียน 

4 การจดัสถานท่ีรับประทานอาหาร โรงอาหารตามหลกั 
Green /Clean/Safety 

5 การจดัสถานท่ีด่ืมน ้ า ท่ีเก็บกกัน ้ าด่ืมสะอาดบริการตลอด
ปี 

 

3.6 กิจกรรมการส่งเสริมสุขศึกษา 
1. การใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพ อนามยั 
2. การให้บริการค าปรึกษาดา้นสุขภาพอนามยัแก่นักเรียน

โดยครูประจ าชั้น  ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนวและครูอนามยั 
3. การส่งเสริมการแสดงออก/ศกัยภาพนกัเรียนดา้นสุขภาพ

อนามยั เช่นการแข่งขนัตอบปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั การ
เขียนบทความ ค ากลอน ค าขวญัแต่งหนังสือ  หนังสือภาพ 
และโครงงาน 

การด าเนินงานส่ือการศึกษาดา้นสุขภาพอนามยั  ดว้ยการ
รวบรวมน าเสนอและใหบ้ริการส่ือดา้นสุขศึกษาแก่ 

 

3.7 กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

1 การจดักิจกรรมเสียงตามสาย 
2 การจดักิจกรรมกีฬาและการออกก าลงักาย 
3 การจดักิจกรรมนนัทนาการ 

4 ก ากับติดตามการด าเนินการ 
5 ประเมินผลการด าเนินงาน 

4. สรุปผลการด าเนินงานครู นกัเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 

 

 

 

31 มีนาคม 2564 
 

ครูป่ินแกว้   หวัหนา้ 
ครูมนสั       ผูช่้วย 
ครูปรานอม  ผูช่้วย 
ครูศิริรัตน์    ผูช่้วย 
ครูพฒันา    ผูช่้วย 
ครูสุวดี       ผูช่้วย 
ครูวลยัพร    ผูช่้วย 
ครูวรุณยพุา  ผูช่้วย 
 

 

 

ครูสุทฤศยา    หวัหนา้ 
ครูวรรณกร    ผูช่้วย    
ครูชนญัญา    ผูช่้วย 
ครูสุรียา        ผูช่้วย 
ครูประจ าชั้นทุกคน 
 

 

 

 

 

 

 

ครูธีระศกัด์ิ   หวัหนา้ 
ครูชยัยณัต ์  ผูช่้วย 
ครูนิตยา      ผูช่้วย 
ครูรุ่งทิพย ์   ผูช่้วย 
ครูวรุณยพุา  ผูช่้วย 

 

ครูวรุณยพุา 

   
   
 

 

 

 

 

 

 



9.  งบประมาณ 

งบประมาณ  จ านวน  18,220  บาท ขอถวัจ่ายทุกรายการ แยกรายละเอียด  ดงัน้ี 

1. กิจกรรมการจัดสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน งบประมาณ  4,000 บาท 
2. กิจกรรมการใช้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากร  

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  (ขอใช้งบเบ็ดเตล็ด) 
3. กิจกรรมการควบคุมโรคติดต่อ   งบประมาณ  6,500 บาท 
4. กิจกรรมการปฐมพยาบาลและการส่งต่อ งบประมาณ 7,000 บาท 

- ยาและเวชภัณฑ์  
- ค่าบริการน านักเรียนส่งต่อไปโรงพยาบาลในแต่ละครั้ง (ขอใช้งบเบ็ดเตล็ด) 

5. กิจกรรมการบริการอาหารกลางวัน น้ าดื่ม โภชนาการ  (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 
6. กิจกรรมการส่งเสริมสุขศึกษา  (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 
7. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ   งบประมาณ  720 บาท 

 

กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

ท่ีใช ้

จ าแนกการใชจ่้าย 
ปฏิทินการ 
ปฏิบติังาน 

ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 

1. เสนอขออนุมติัโครงการ      พ.ค.63 
2. แต่งตั้งคณะท างาน      พ.ค. 63 

3. ประชุมคณะท างาน     มิ.ย.63 

4. ด าเนินการตามโครงการ  
- กิจกรรมงานอนามยั 

18,220.-  18,220.-  ตลอดปีการศึกษา 

5.  ประเมินผลและรายงานโครงการ - - - - มี.ค. 64 

รวมเป็นเงนิ 18,220.- - 18,220.- - - 
 

10.  การตดิตามและประเมนิผล  

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการประเมนิ เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. นกัเรียนมีการพฒันา ปรับพฤติกรรม
สุขภาพไปสู่การเป็นผูท่ี้มีสุขภาพดีทั้ง
กายและใจ 
2. โรงเรียนมีการพฒันาและส่งเสริม
ดา้นสุขภาพอนามยัทั้ง 10 

องคป์ระกอบของโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

-  การสงัเกต 

 

 

- การสงัเกต 

- การสอบถาม 

-   แบบสงัเกต 

 

 

-   แบบสงัเกต 

 -   แบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 



 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนมีทกัษะในการรักษาสุขภาพตามสุขบญัญติัแห่งชาติ 

2. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
3. นักเรียนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่พึงประสงค์ 

 

 

 

 
ผูเ้สนอโครงการ 

 

 

(นางสาววรุณยพุา  ชูจนัทร์) 
ครูโรงเรียนบา้นทุ่งหงาว 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
 

 

(นางนิตยา พงศชู์) 
หวัหนา้งานบริหารทัว่ไป 

 

 

 

ผูอ้นุมติัโครงการ 
 

 

(นายทศันยั ลีฬหพงศ)์ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นทุ่งหงาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

 

กจิกรรม 

และการช้ีแจงการใช้งบประมาณ 

รายจ่าย จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา 

1.กจิกรรมการจดัสุขาภบิาลและ
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

 

อุปกรณ์ล้างห้องน า้ 
- น ้ายาลา้งหอ้งน ้ า 
- แปรงขดัพ้ืน 

- แปรงขดัอ่างล่างหนา้ 
- ถงัน ้ า 
- ขนัตกัน ้ า 
- ผงซกัฟอกถงัใหญ่ 

- ตะกร้าใส่ขยะ 
- สบู่ 

- กล่องใส่สบู่ 

- ไมก้วาด(ใชก้วาดน ้ า) 
- ท่ีดบักล่ิน 

- ถุงมือยาง 
- รองเทา้ฟองน ้ า 
- สต๊ิกเกอร์ตกแต่งหอ้งน ้ า 
- ผา้เช็ดมือ 

- ฯลฯ 

 

 

 4,000 

2.กจิกรรมการให้บริการตรวจ
สุขภาพนักเรียนและบุคลากร 

ค่าอาหารเลีย้งรับรองเจ้าหน้าที่ 
สาธารณสุข 

- อาหาร 
- เครื่องดื่ม 

  - 
 

3.กจิกรรมการควบคุมโรคตดิต่อ อุปกรณ์จดัป้ายนิเทศ 

- กระดาษ A4 

- กระดาษสี 

- อุปกรณ์ตกแต่งบอร์ด 

- หมึกปร๊ิน (ด า-สี) 
- กรรไกร 
- กระดาษเทปกาว 
- ฯลฯ 

- ป้ายไวนิล 

 

 

 

 6,500 



กจิกรรม 

และการช้ีแจงการใช้งบประมาณ 

รายจ่าย จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา 

4.กจิกรรมการปฐมพยาบาลและ
การส่งต่อ 

ยาและเวชภัณฑ์ 

- ยาลดไข ้(พาราเซตามอล) 
- ยาธาตุน ้ าขาว 
- ยาแกท้อ้งเสีย 
- ยาทากลา้มเน้ือ 

- ยาทาแกผ้ดผื่นคนั 

- ยาแกไ้ข ้(เด็กอนุบาล) 
- ยาแกไ้อ 

- เบตา้ดีน 

- น ้าเกลือลา้งแผล 

- พิมเสนน ้ า 
- ผา้ท าแผล (ผา้ก๊อซ) 
- พลาสเตอร์เทปปิดแผล 

- ส าลี 

- อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ าเป็น 

- ฯลฯ 

  7,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
 

5. กจิกรรมการบริการอาหาร
กลางวนั น า้ด่ืม โภชนาการ  

-    - 

5. กิจกรรมการส่งเสริม 
สุขศึกษา 

-    - 

7.กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ เสียงตามสาย 

อุปกรณ์ 

- แฟลช์ไดร์ 
- แผ่นซีดี 
 

  720 

     
รวม    18,220.- 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่ือโครงการ/กจิกรรม :   ปรับปรุงภูมทิศัน์และแหล่งเรียนส าหรับผู้เรียน   

กลุ่มงานทีรั่บผดิชอบ :    กลุ่มงานวชิาการ  
สนองมาตรฐาน สพฐ. :     ระดบัขั้นพ้ืนฐาน มฐ.ท่ี 6 
สนองกลยุทธ์ สพป.   :     สพป. ขอ้ท่ี 6 
ลกัษณะโครงการ :     โครงการใหม่   โครงการต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบ :      นางสุมาลิน หาญโสดา  และครูช่วงชั้นท่ี 1 
ระยะเวลาด าเนินการ :     พ.ค. 63 -  31  มี.ค. 64 
 

1. หลกัการและเหตุผล 

 เน่ืองจากโรงเรียนมีความส าคญัรองจากบา้น นกัเรียนตอ้งใชชี้วติในโรงเรียนวนัละหลายชัว่โมงจึงจ าเป็นตอ้ง
จดัสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสม มีความปลอดภยั สะอาดถูกสุขลกัษณะส าหรับผูเ้รียน มีความสวยงาม และ
สะดวกสบายในการจดัการเรียนการสอนและมีแหล่งเรียนรู้ท่ีใหน้กัเรียนพกัผอ่นคลายเครียดและคน้ควา้หาความรู้เป็นการ
เล่นปนเรียน เพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมทุกดา้นตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาลจนถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบับริบทการพฒันาโรงเรียนใหมี้คุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อใหโ้รงเรียนมีหอ้งเรียนท่ีสวยงามทุกหอ้ง 
2.2 เพื่อสร้างความรักความศรัทธาใหน้กัเรียนรักสถาบนัการศึกษาของตน 

2.3 เพ่ือส่งเสริมใหค้รู นกัเรียนทุคนมีสุขภาพจิตท่ีดี มีอารมณ์สุนทรี รักธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2.4 เพ่ือเป็นการปลอดภยัจากการใชง้านอาคารสถานท่ีท่ีมีการปรับปรุงและซ่อมแซมแลว้ 

3. เป้าหมาย 

 3.1เชิงปริมาณ 

     3.1.1 ร้อยละ 80 ของนกัเรียนทุกระดบัชั้นมีสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีดีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการบริการท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาการเตม็ศกัยภาพ 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

     3.2.1 นกัเรียนและ บุคลากรครู มีสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศทั้งภายนอกและภายในหอ้งเรียน น่าดู น่าอยู ่น่า
เรียน เพื่อตอบสนองพฒันาการของผูเ้รียนดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม 

 

 

4. กจิกรรมการด าเนินการ /งบประมาณ งบประมาณทีใ่ช้ 103,500 บาท (ถัวจ่ายทุรายการ) 

กิจกรรม 
งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบติังาน 
ผูรั้บผดิชอบ 

ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 
1. จดัท าโครงการและเสนอขออนุมติั  - - - พ.ค. 63 นางสุมาลิน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน - - - - พ.ค. 63 ผูบ้ริหาร 
3.ประชุมคณะท างาน - - - - พ.ค. 63 นางสุมาลิน 

นางวาสนา 



นายจิราวฒิุ
นางสาวจงกล 

4. ด าเนินงานตามโครงการ - - - - ตลอดปี นางสุมาลิน 

นางวาสนา 
นายจิราวฒิุ
นางสาวจงกล 

ระดบัชั้นอนุบาล 

- กิจกรรมปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
10,000 2,500 - 7,500 พ.ค. 63 – ธ.ค. 63 นางวาสนา   

อุทยัแสง 
ระดบัชั้นประถมศึกษา (ป.1 – ป.3) 
- กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมใบไมสู่้ปุ๋ยหมกั รักส่ิงแวดลอ้ม 

63,500  

4,500 
1,000 

 

21,500 
- 

 

26,500 
10,000 

พ.ค. 63 –  

มี.ค.64 
ครูทุกคน 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษา (ม.1 – ม.3) 
- กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน 

30,000 - - 30,000 พ.ค. 63 –  

มี.ค.64 
ครูทุกคน 

5.ประเมินผล - - - - ก.ย.  63 นางสุมาลิน 

นางวาสนา 
นายจิราวฒิุ
นางสาวจงกล 

10. สรุปและรายงานผล - - - - มี.ค.63 นางสุมาลิน 
รวมเป็นเงิน 103,500 8,000 21,500 74,000   

5.การติดตามและ การประเมินผล 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 

1.หอ้งเรียนมีความสวยงาม สะดวก เรียบร้อย เอ้ือต่อ
การเรียนการสอน 

2.มีการจดัการ ดูแลรักษาหอ้งเรียนและแหล่งเรียนรู้ให้
พร้อมใชต้ลอดปี 

3.เพื่อใหค้รูและนกัเรียนทุกคนมีสุขภาพจิตท่ีดี รัก
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

การสงัเกต การสอบถาม 

 

การสงัเกต การสอบถาม 

 

การสงัเกต การสอบถาม 

 

แบบประเมิน แบบสอบถาม 

แบบประเมิน แบบสอบถาม 

 

แบบประเมิน แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

          ไดห้อ้งเรียนและแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียนท่ีมีบรรยากาศเหมาะสม สะอาด ปลอดภยั ส าหรับผูเ้รียน 

  
 
 

ผูเ้สนอโครงการ 

 

 
(นางสุมาลิน   หาญโสดา) 
ครูโรงเรียนบา้นทุ่งหงาว 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 

 
(นางเกษศิริ   อริยประยรู) 

หัวหนา้งานวชิาการ 

 

 

 
ผูอ้นุมติัโครงการ 

 

 
(นายทศันัย  ลีฬหพงศ)์ 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นทุ่งหงาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ  วิทยาศาสตร์ก้าวไกล 
แผนงาน  งานวิชาการ 
สนองมาตรฐาน    สพฐ. ข้อ 5    สพป.ข้อ 5      โรงเรียน ข้อ 5 
สนองกลยุทธ    สพฐ.ข้อ 5    สพป.ข้อ 5       โรงเรียน ข้อ 5 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง               
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรุณยุพา ชูจันทร์   นางสุทฤศยา  สรรพจักร   นางกันยา   เครือสนิท            
   นางเกษศิริ   อริยประยูร   
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา  2563 
 
******************************************************************************  
1. หลักการและเหตุผล 

จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 39.65 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ย 39.93 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 39.65 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ย 39.93 ซึ่งต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ซึ่งโรงเรียนมีความจ าเป็นจะต้องเร่งด าเนินการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

ส าหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนและ
จะสามารถน าหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดียิ่ง เพราะจะท าให้เป็น
คนมีเหตุผล มีจิตวิทยาศาสตร์ และสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความก้าวหน้าได้ในอนาคต ดังที่นาๆประเทศที่มี
ความเจริญแล้ว มักจะมีความเจริญมาจากการเรียนรู้และปฏิบัติได้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น ประเทศไทยมักเป็น
ประเทศที่มีการบริโภคมากกว่าการผลิตและจ าหน่ายท าให้ประเทศยากจน หากเราปลูกฝังความเป็น
วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน อนาคตประเทศไทยจะมีนักวิทยาศาสตร์ที่สามารน าพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
ได้  โรงเรียนเห็นความส าคัญในด้านทักษะวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของนักเรียนในการพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์การท างาน และเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ จึง
ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนานักเรียนตามศักยภาพและเรียนได้อย่างมีความสุข ซึ่ง
จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 
 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียน 
 3. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. เพื่อจัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 
 



3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
 - จัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
 เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนมีทักษะและความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 - นักเรยีนได้รับการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

4. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน  
 4.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
 4.2  แต่งตั้งคณะท างาน 
 4.3  ประชุมคณะท างาน 
 4.4  ด าเนินงานตามโครงการ  
 4.5  ติดตามรายงานผลการด าเนินงาน 

5. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
5.1 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เครื่องมือครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ 
5.2 การสร้างสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

งบประมาณ    21,000       บาท 
กิจกรรมด าเนินงานและงบประมาณ  (  ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 

กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ค่าใช้จ่าย ปฏิทินปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1.  จัดท าโครงการ - - - - 10/03/563 นาง 
2.   ประชุมทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง - - - - 20/ 02 /64  
3.  ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  - - - - 15-/05/63- 

20/ 02 /64 
ครูวิทยาศาสตร์ 

- 4.1 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
เครื่องมือครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ 
การสร้างสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร์วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี 

ช่วงชั้นที่  2 

13,000  5,000 8,000 15-/05/63- 
1/02/64 

นางสาววรุณยุพา  

นางสาวสุทฤทศยา   



- 4.1 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
เครื่องมือครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 การสร้างสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร์วัสดุ  อุปกรณ์ สารเคมี    

ช่วงชั้นที่  3 

8,000   8,000 15-/05/63- 
1/02/64 

นางกันยา 

นางเกษศิริ   

6.  การรายงานผล     20/ 02 /64  
รวมงบประมาณ       
รวมทั้งสิ้น 21,000  5,000 16,000   

6. การติดตามและประเมินผล  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- นักเรียนได้รับการพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนเห็นความส าคัญและมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
- มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ส าหรับการเรียนการสอน 

- สอบถาม 
- สังเกต 
- ตรวจสอบ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
- ใบตรวจรับพัสดุ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
2. นักเรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นนักวิชาการ นักวิจัย 

และนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและท าประโยชน์ต่อประเทศชาติได้เต็มศักยภาพ 
 3. ปลูกฝังนักเรียนให้มีใจรักวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนและท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
   

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางสาววรุณยุพา  ชูจันทร์) 
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางเกษศิริ อริยประยูร) 
หัวหน้างานวิชาการ 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 



ชื่อโครงการ  พัฒนาปรับปรุงและจัดซื้ออุปกรณ์ระบบ ICT  
แผนงาน   งานวิชาการ 
สนองมาตรฐาน   สพฐ. ข้อที่ 3,5,7,11,13    สพป. ข้อที่ 3,5,7,11,13  
    โรงเรียน ข้อที่ 3,5,7,11,13 
สนองกลยุทธ์   สพฐ.  ข้อที่ 1,3  สพป. ข้อที่ 1,3  โรงเรียน ข้อที่ 5 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวาสนา  อุทัยแสง  นายจิรวุฒิ สิงอุดม นางสาวปริณดา  ณ ระนอง และ

นางชนัญญา  นวลประโค  
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
************************************************************************************************* 

1. หลักการและเหตุผล  
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้  

ด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้จากระบบ IT  เป็นการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  โดยการเรียนรู้จาก   
อินเตอร์เน็ต จากสื่อ IT  สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการฟัง  การอ่าน การมองเห็น 
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ทันสมัย  กว้างไกล  เรียนรู้ได้ไม่จ ากัดเวลา โอกาส สถานที่ อีกทั้งยังมีครูผู้สอนบางท่าน
ที่ไม่มีความรู้ด้านสื่อ IT ที่จะน าไปใช้ในการเรียนการสอน ที่จะต้องมีการพัฒนาให้มีความรู้เพ่ิมขึ้นอันจะส่งผล
ให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่ดีขึ้น ซึ่งในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เมื่อใช้งานไปนาน ๆ จะส่งผลให้ระบบ
คอมพิวเตอร์ จ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมทั้งตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเพ่ือให้พร้อม
ใช้งานได้ตลอดเวลา 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1   เพ่ือปรับปรุง ระบบ ICT  ภายในห้องเรียน ห้องสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพดี  

2.2   เพ่ือเพ่ิมแหล่งเรียนรู้  สื่อทางอินเตอร์เน็ต ให้กับครูและนักเรียน 
2.3  เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีสื่อทางด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

3. เ ป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1 ร้อยละ80 ของนักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และการสืบค้น 
 3.1.2 ร้อยละ80 ของครู บุคลากรมีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้นคว้า 
การพัฒนางานสอน งานวิชาการ และอ่ืน ๆ 
3.2 เชิงคุณภาพ    
   3.2.1 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ประจ า
ห้ อ ง เ รี ยน  ห้ อ ง ส า ร ะก า ร เ รี ยน รู้ ใ ห้ มี คุณภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ ในการ ใ ช้ ง า นด้ า น                   



เทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน 
3.2.2 นักเรียน ครู บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า 

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

4.  วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน  
4.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 

 4.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
 4.3 ประชุมคณะท างาน 
 4.4 ด าเนินงานตามโครงการ  
 4.5 ติดตามรายงานผลการด าเนินงาน 

 
5.งบประมาณ 

งบประมาณ  จ านวน 139,320.- บาท  ขอถัวจ่ายทุกรายการ  ดังนี้ 

กิจกรรม 
และการชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

จ าแนกการใช้จ่าย 
ปฏิทินการ 
ปฏิบัติงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ระดับชั้นอนุบาล 
     1. ทีว ีLED 1 เครื่อง 

 
15,500.-  

  
15,500.- 

พ.ค.63 – 
มี.ค.64  

 
ครูวาสนา  
อุทัยแสง 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
 

1. Printer 
 

ปรับปรุงระบบ IT  
1. ปรับปรุงระบบเครือข่าย 
2. ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ 
3. ซื้ออุปกรณ์ 
4. ตรวจสอบ ลงโปรแกรม 
5. ค่าบริการ 

 
 

8,000.- 
 
 
 

5,100.- 

 

  
 

8,000.- 
 
 
 

5,100.- 

พ.ค.63 – 
มี.ค.64 

 
 
 
 
ครูจิราวุฒิ  
สิงอุดม 



ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
1. ทีวี LED 3 เครื่อง 
2. เครื่องส ารองไฟ 7 เครื่อง 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 
4. เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง 
5. จอคอมพิวเตอร์ 1 ตัว 
6. Mouse + Keyboard  3 ชุด 
7. ปลั๊กพ่วง 

ปรับปรุงระบบ IT  
6. ปรับปรุงระบบเครือข่าย 
7. ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ 
8. ซื้ออุปกรณ์ 
9. ตรวจสอบ ลงโปรแกรม 
10. ค่าบริการ 

   
                  

36,000.- 
17,500.- 
16,000.- 
8,000.- 
3,300.- 
1,000.- 
1,500.- 

 
7,420.- 

 

  
 
36,000.- 
17,500.- 
16,000.- 
8,000.- 
3,300.- 
1,000.- 
1,500.- 

 
7,420.- 

พ.ค.63 – 
มี.ค.64 

 
 

 
 
 
 
 

คุณครูปริณ
ดา  

ณ ระนอง 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
1. ปรับปรุงระบบเครือข่าย 
2. ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ 
3. ซื้ออุปกรณ์ 
4. ตรวจสอบ ลงโปรแกรม 
5. ค่าบริการ 

 
 

20,000.- 
 

  
 

20,000.- พ.ค.63 – 
มี.ค.64 

 
 

คุณ
ครูชนัญญา 
นวลประโค 

รวม 139,320 
 
6. การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. ระบบ  ICT ในห้องเรียน ห้อง
กลุ่มสาระประสิทธิภาพดี 
2. มีแหล่งเรียนรู้สื่ออินเตอร์เน็ตแก่
ครูและนักเรียน 

3 .  จ า น ว น แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ แ ล ะ

นันทนาการที่เพ่ิมข้ึนในโรงเรียน 
4.  ครูมีสื่อทางด้านเทคโนโลยีใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

-  การสังเกต , การสอบถาม  
 
-  การสังเกต , การสอบถาม  
 
-  การสังเกต , การสอบถาม  
 
-  การสังเกต , การสอบถาม  

-  แบบประเมิน , แบบสอบถาม 
 
-  แบบสอบถาม 
 
-  แบบประเมิน , แบบสอบถาม 
 
-  แบบประเมิน , แบบสอบถาม 



7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ระบบ ICT ในห้องกลุ่มสาระประสิทธิภาพดีและใช้ได้ทั่วถึง 

7.2 มีแหล่งเรียนรู้ สื่อทางอินเตอร์เน็ต ให้กับครูและนักเรียน 
7.3 ครูและนักเรียนมีสื่อทางด้านเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 

 

 

                 ผู้เสนอโครงการ                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
        (นางสาวปริณดา  ณ ระนอง)                     (นางเกษศิริ  อริยประยูร) 
           ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว                         หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  

  
   

        
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(นายทัศนัย  ลีฬหพงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ  ปัจฉิมนิเทศ   
แผนงาน  งานวิชาการ 
สนองมาตรฐาน    สพฐ. ข้อ 4    สพป.ข้อ 4      โรงเรียน ข้อ 4 
สนองกลยุทธ    สพฐ.ข้อ 2    สพป.ข้อ 2       โรงเรียน ข้อ 7  
ลักษณะโครงการ  ใหม่               
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเกษศิริ   อริยประยูร  นางสาวธมนพัณณ์   แก้วสะกด     นางศิริรัตน์  ตันฑวา 
     นิช   นางสาวอรอุษา  ราชยอดและคณะครู  
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา  2563 
************************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวในแต่ละปีการศึกษาก็จะมีนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาท้ังในระดับชั้นอนุบาล  2  
ประถมศึกษาปีที่     6  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาส
ที่ส าเร็จการศึกษา   และเพ่ือเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันระหว่างนักเรียน  ระหว่างนักเรียนกับคณะครู
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่เป็นนักเรียนตัวอย่างทั้งในด้านการเรียนและความประพฤติ    เพื่อให้คณะครู
ได้ให้โอวาทกับนักเรียน  เพ่ือเป็นแนวคิดในการด ารงตนในการออกไปเรียนรู้โลกภายนอกให้กับนักเรียนและที่
ส าคัญคือ  ให้เกิดความรักในสถาบันการศึกษาที่นักเรียนได้มาใช้ชีวิตในช่วงหนึ่งร่วมกัน จึงได้จัดท าโครงการวัน
ปัจฉิมนิเทศนอกสถานที่ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ซึ่งถือว่าเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน   และจัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศภายในโรงเรียนให้กับนักเรียนชั้นปฐมวัย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3   

2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือแสดงความยินดีกับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2. เพื่อยกย่องนักเรียนตัวอย่างที่มีความรู้ดีและมีความประพฤติดี  

3 เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ     
1. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ทุก 

คนที่ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    

ทุกคนส าเร็จการศึกษาพร้อมกันและเข้าร่วมกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 
2.  นักเรียนรุ่นน้องมีการจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ 

 



 4   กิจกรรมด าเนินงานและงบประมาณ 
 4. วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน  
 4.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
 4.2  แต่งตั้งคณะท างาน 

 4.3  ประชุมคณะท างาน 

 4.4  ด าเนินงานตามโครงการ  

 4.5  ติดตามรายงานผลการด าเนนิงาน 

5   งบประมาณ    20,000   บาท 
กิจกรรมด าเนินงานและงบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ค่าใช้จ่าย ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ 

1.  จัดท าโครงการ     1/04/63   นางเกษศิริ 
2.   ประชุมทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง     1/04/63- 

30/03/64 
ผู้บริหาร/ หัวหน้า

โครงการ 

 
3.  ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน      24-27/03/ 

64 
คณะครูทุกคน 

4. จัดกิจกรรม 
-  ประชุมครู วางแผนการจัดกิจกรรม  
รายงานผล 
รายการของที่ต้องใช้ 
1.ปกวุฒิบัตรของนักเรียนปฐมวัย   
2 ของที่ระลึกส าหรับนักเรียนชั้นป.6  
 3 ของที่ระลึกส าหรับนักเรียนชั้นม. 3  
 4  อุปกรณ์ในการตกต่างสถานที่ 
รางวัลนักเรียนเรียนดีประพฤติดี(มอบ
วุฒิบัตรใส่กรอบ)  พร้อมเงินรางวัล
จ านวน  4  คนๆละ  500  บาท 

 
 
 

 
4,200 
4,200 
3,000 
6,600 
2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
4,200 
4,200 
3,000 
6,600 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางเกษศิริ 

 

นางธมณพัณณ์ 

นางวรรณกร 

นางสาวทิพย์บดี 

นางกันยา 

5. กิจกรรมวัดผล/ ประเมินผล     23/03/ 64  
6.  การรายงานผล     30/ 03 /64  
รวมงบประมาณ 20,000 2,000  18,000   
 



   6. การวัดและการประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/  ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 

1. นักเรียนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส าเร็จ
การศึกษาพร้อมกันตามเวลาที่ก าหนด
และได้ร่วมกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ
อย่างพร้อมเพรียงกัน  

  การสอบถาม 
  สังเกต 
  

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรม 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

      ม. 3  ทุกคนส าเร็จการศึกษาพร้อมกันและเข้าร่วมกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 
2.    นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความประทับใจ 

 
 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 

(นางเกษศิริ  อริยประยูร ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

(นางเกษศิริ  อริยประยูร ) 
หัวหน้างานวิชาการ 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(  นายทัศนัย   ลีฬหพงศ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 
 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ  วัยรุ่นวัยใสใจอาสา  พัฒนาทักษะชีวิต 
แผนงาน  งานวิชาการ 
สนองมาตรฐาน    สพฐ. ข้อ 4    สพป.ข้อ 4      โรงเรียน ข้อ 4 
สนองกลยุทธ    สพฐ.ข้อ 2    สพป.ข้อ 2       โรงเรียน ข้อ 7  
ลักษณะโครงการ  ใหม่               
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเกษศิริ   อริยประยูร  นางสาวทิพย์บดี  สุขส าโรง  นางชนัญญา  นวลประโค 

 และคณะครูมัธยม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา  2563 
************************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ทักษะชีวิต    เป็นความสามารถขั้นพ้ืนฐานของบุคคลในการปรับตัวและเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสม  
ที่จะสามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆให้อยู่รอดในปัจจุบันและเตรียมพร้อมส าหรับอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ซึ่งส่วนประกอบที่ส าคัญของการมีทักษะชีวิต  คือ  การตัดสินใจ    การแก้ไขปัญหา  ความคิดสร้างสรรค์   
การตระหนักในตนเอง   การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ    การมีความคิดวิจารณญาณ   การจัดการอารมณ์    
การเข้าใจผู้อ่ืน  การจัดการความเครียด  สัมพันธภาพระหว่างบุคคล  ซึ่งหากท าให้นักเรียนมีทักษะชีวิตได้    
ไม่ว่าสภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม  เราก็จะสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเข้าใจและมีความสุข 
จากสภาพสังคมในอดีตที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่  แต่ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครอบครัวใหญ่ในอดีตมีน้อยลง    กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว  คนให้ความส าคัญในเรื่อง
ของวัตถุและเงินทองมากกว่า  ความดี    จึงส่งผลให้เยาวชนในยุคปัจจุบันที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี
มากกว่าในอดีตอย่างเทียบกันไม่ได้   ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างบุคคลก็น้อยลง  ส่งผลให้คนขาดความ
สนใจคนรอบข้างและใช้เวลากับเทคโลยีมากกว่า  ซึ่งเราจะเห็นได้จากสภาพสังคมทั่วไป    ในสถานที่ท างาน  
ในสถานศึกษาและชุมชน   การช่วยเหลือกันก็ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด   เมื่อนักเรียนเคยชินกับสภาพเหล่านี้
นักเรียนส่วนหนึ่งก็จะวางเฉย   และละเลยที่จะช่วยกันดูแลส่วนรวม   เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนใน
การอาสาช่วยกันท าความดีทั้งภายในโรงเรียนและท่ีบ้าน   จึงเป็นที่มาของโครงการนี้     
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียน 
2. เพ่ือ ส่งเสริมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3   ต่อส่วนรวมในด้านการช่วยดูแล

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน    
 
3.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ     
1.   นักเรียนชั้น ม. 1-3 ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต   



เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนชั้น ม. 1- 3 และมีการร่วมมือในการดูแลส่วนรวมที่ดีข้ึน 
2.  นักเรียนที่เป็นแกนน ามีทักษะในการสื่อสารในการกับนักเรียนให้ร่วมแรงร่วมใจในการท าความดี 

4. กิจกรรมด าเนินงานและงบประมาณ 
 4. วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน  
 4.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
 4.2  แต่งตั้งคณะท างาน 
 4.3  ประชุมคณะท างาน 
 4.4  ด าเนินงานตามโครงการ  
 4.5  ติดตามรายงานผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ    34,000   บาท 
กิจกรรมด าเนินงานและงบประมาณ  (  ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 

กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ค่าใช้จ่าย ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ 

1.  จัดท าโครงการ          15/03/63 นางเกษศิริ 
2.   ประชุมทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง     12/03/63- 

30/03/63 
นางเกษศิริ 

3.  ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน      20-21/03/ 63  
4. จัดกิจกรรม 
-  ประชุมครู วางแผนการจัด
กิจกรรม   

  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
30/05/2563- 
1/03/2564 

นางชนัญญา 

 

เอกสารในการอบรม      นางสาวจงกล 

จัดค่ายทักษะชีวิตให้นักเรียน ม. 1 
   ไวนิลประกอบการอบรม 
   สื่อประกอบการอบรม 

  
 

 
6,000 

 
2,000 

 นางเกษศิริ 
นางอัมพร 

  -  จดัท าอบรม  วัยรุ่นวัยใสใจอาสา
พัฒนาทักษะชีวิต 
   ไวนิลประกอบการอบรม 
   สื่อประกอบการอบรม 

   
6,000 

 
7,000 

 นางเกษศิริ 

นางสาวทิพย์บดี 

  จัดอบรม  นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 
   ไวนิลประกอบการอบรม 

   
6,000 

 
7,000 

 นางเกษศิริ 



   สื่อประกอบการอบรม นางสาวทิพย์บดี 

5. กิจกรรมวัดผล/ ประเมินผล     20/02/ 64 นางสาวอรอุษา 
6.  การรายงานผล     1/ 03 /64 นางสาว 
รวมงบประมาณ   18,000 16,000   
รวมทั้งสิ้น 34,000      
 
 6. การวัดและการประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/  ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 
1.ปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตอาสาต่อส่วนรวมมาก
ขึ้น 
2. นักเรียนมีทักษะชีวิตในด้านการแก้ปัญหา  
การมีทักษะทางสังคมมากข้ึน 
3. นักเรียนชั้น ม. 1-3  ที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย 
ได้รับการช่วยเหลือทุกคนและมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น  

  การสอบถาม 
  สังเกต 
  

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรม 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1.นักเรียนมีทักษะชีวิตในด้านการแก้ปัญหา การมีทักษะทางสังคมมากขึ้น 

2. ปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตอาสาต่อส่วนรวมมากขึ้น 
 3. นักเรียนชั้น ม. 1-3 ที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย ได้รับการช่วยเหลือทุกคนและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางเกษศิริ  อริยประยูร ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางเกษศิริ  อริยประยูร ) 
หัวหน้างานวิชาการ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

( นายทัศนัย   ลีฬหพงศ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 



ชื่อโครงการ  ส่งเสริมทักษะอาชีพ 
แผนงาน   งานบริหารวิชาการ   
สนองมาตรฐาน   สพฐ.  ที่...1-4.......... สพป.ข้อที่......4..........  โรงเรียน ข้อที่...1,4..... 
สนองกลยุทธ์   สพฐ.  ที่...2.......      สพป.ข้อที่......2......      โรงเรียน ข้อที่.....4.... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชนัญญา  นวลประโค  นางนิตยา  พงษ์ชู นางสุรียา ทิพย์บุญทองและคณะครู 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม 2563 - มีนาคม  2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี                   

สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการท างานอาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการ รัก

การท างาน ท างานอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวัตถุประสงค์แต่นักเรียนยังขาด

งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ทางพบว่า กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจึง

จ าเป็นต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้นักเรียนสารมารถพัฒนาได้เต็มความสามารถ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยียังคงต้องพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนมีศักยภาพสูงขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้

สอดคล้องกับความคาดหวังและพันธกิจของโรงเรียน  

2.วัตถุประสงค์ 
           เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการจัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อมส าหรับการจัดการศึกษากับนักเรียนในรายวิชาต่างๆ 
 
 3.   เป้าหมาย    
             3.1    เชิงปริมาณ     
 นักเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพมีทักษะการท างานอาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการ ท างาน
อย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
             3.2   เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนเห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เลือก ใช้และประยุกต์

อุปกรณ์เครื่องได้เหมาะสม ถูกต้องและมีคุณธรรม 

 

 

4.กิจกรรม/ขั้นตอนด าเนินงาน 



1. จัดท าและขออนุมัติโครงการ 

2. ฝุายพัสดุด าเนินการจัดซื้อ 

3. ด าเนินตามโครงการ 

4. รายงานสรุปผลการจัดซื้อ 

 

5.งบประมาณ 

จ านวน   63,500บาท (หกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  เพ่ือจัดซื่อวัสดุอุปกรณ์  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ ด าเนินงาน หมายเหตุ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 

1. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ - - - - พ.ค. 62 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกาด าเนินงาน - - - - พ.ค. 62 

3.ประชุมคณะท างาน - - - - พ.ค. 62 

4. ด าเนินงานตามโครงการ - - - - ตลอดปี 

 4.1กิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษา 
 (ป.1-ป.3) 
      กิจกรรมตลาดนัดหัดคา้ 

 
 

20,500 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
20,500 

นางนิตยา  พงษ์ชู 
นางสุมาลิน  หาญโสดา 
นายจิราวุฒิ  สินอุดม 

 4.2กิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษา 
    (ป.4-ป.6) 
    นักธุรกิจน้อย 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
นางสุรียา ทิพย์บุญทอง  

4.3กิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษา (ม.1-ม.3) 
   การพัฒนาการเรยีนการสอนการงานอาชีพ 

 
43,000 

 
- 

 
- 

 
43,000 

นางชนัญญา  นวลประโค 
นายวุฒิพงศื  วันวิน 

5. สรุปและรายงานผลโครงการ     นางชนัญญา  นวลประโค 

รวมงบประมาณ 63,500   63,500  
 

 

 

 



6.การประเมินโครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะ
ตามท่ีก าหนด  
2.นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึง

พอใจพัฒนาการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

3.นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการ

ประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

- การสังเกต , การทดสอบ 

- การสังเกต , การสอบถาม 

 

-การสังเกต , การสอบถาม 

- แบบทดสอบ, แบบประเมิน 

- แบบประเมิน , แบบสอบถาม 

 

- แบบประเมิน , แบบสอบถาม 

 

7.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางชนัญญา  นวลประโค  นายวุฒิพงศ์  วันวิน 

 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1สามารถจัดการเรียนการสอนและด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.2วัสดุอุปกรณ์มีพร้อมส าหรับการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

8.3นักเรียนสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานและท ากิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

             ผู้เสนอโครงการ      หัวหน้างานวิชาการ 

    

          (นางชนัญญา  นวลประโค)    (นางเกษศิริ  อริยประยูร) 
         ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว                ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว    
 
          

ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายทัศนัย  ลีฬหพงศ์) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 



โครงการ  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงาน  งานวิชาการ  
สนองกลยุทธ์   สพฐ.ข้อที่ 1,2 สพป.ข้อที่ 1,2  โรงเรียน ข้อที่ 1,2 
สนองมาตรฐาน   สพฐ.ข้อที่ 5  สพป. ข้อที่ 5   โรงเรียน ข้อที่ 5  
   มาตรฐานที่  5  มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ลักษณะโครงการ  ใหม่  ต่อเนื่อง     
ผู้รับผิดชอบ  นางอัมพร สุมณฑา   นางวาสนา  สามารถ  นางสุทฤศยา  สรรพจักร  
   นางสาวจิตราภรณ์     และคณะครู 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม   2563 – มีนาคม    2564 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551โรงเรียนบ้านทุ่งห
งาวได้จัดการเรียนการสอน  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ  ได้น าเสมอผลงานตัวเองเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ  เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้  มีความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  โรงเรียนเห็นประโยชน์ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนเต็มความสามารถ  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ 
 2.นักเรียนสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิด  และทักษะด้านต่างๆ  ของนักเรียนในการประเมินคิด
วิเคราะห์  และสังเคราะห์อยู่ในระดับที่ดีขึ้นไป 
 3.นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง  เพ่ือสามารถน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง (ร้อยละ 100  ของนักเรียนเข้าร่วม  
7  กิจกรรม ) 
 



 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขั้น
ต่ า  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
 
 2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  1.  นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาที่ก าหนดให้ใน
ระดับดีข้ึนไป 
  2.  นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้ 
  3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 
  4.นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 
5.  งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ  70 ,000 บาท   ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ค่าใช้จ่าย ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. จัดท าโครงการ - - - - 27/03/63 นางอัมพร  
2. ประชุมทุกฝุายที่
เกี่ยวข้อง 

- - - - 30/03/63  

3.  ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน  

- - - - 15/05/63- 
30/09/63 

 

4. จัดซื้อ 
ปฐมวัย 

1  วัสดุการศึกษา 

 
20,000 

- -  
20,000 

 

 
15-/05/63- 
30/09/63 

นางสาวจิตตาภรณ์  

 

ช่วงชั้นที่  1 
1   วัสดุการศึกษา 

 
15,000 

- -  
15,000 

 นางวาสนา   
   

ช่วงชั้นที่  2 
1   วัสดุการศึกษา 

5,000 - - 5,000  นางสุทฤศยา  

ช่วงชั้นที่  3 
1     วัสดุการศึกษา 

30,000 - - 30,000  นางอัมพร  

6.  การรายงานผล     30/ 10/ 63 นางอัมพรและคณะ 

รวมงบประมาณ       
รวมทั้งสิ้น 70,000   70,000   



6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

ผลผลิต (Output) 
1.  ร้อยละ80 ของนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตาม
ศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ 
2.  นักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์
ทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 
  3.  นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัล
ระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 

 
-  สังเกต  
 
-  แบบทดสอบการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
-  ผลงานและรางวัล 

 
-  แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม 
 
 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
-  ข้อสอบ 
-  เกียรติบัตรและ
เหรียญรางวัล 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ร้อยละ80 ของนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ 
 2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 
  3.  นักเรียนทุกช่วงชั้นเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางอัมพร   สุมณฑา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางเกษศิริ  อริยประยูร) 
หัวหน้างานวิชาการ 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(นายทัศนัย   ลีฬหพงศ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 

 



ชื่อโครงการ  การนิเทศภายในสู่การพัฒนานักเรียน 
แผนงาน               วิชาการ   
สนองมาตรฐาน   (สพฐ.)  ข้อ    10       สพป. ข้อ 10       โรงเรียน ข้อ  10  
สนองกลยุทธ์    สพฐ. ข้อ 7         สพป. ข้อ 7         โรงเรียน ข้อ 7   
ลักษณะโครงการ    ใหม่           ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางเกษศิริ   อริยประยูร   นางสาวอรอุษา  ราชยอด  นางศิริรัตน์  ตัณฑวานิช 

นางนิตยา  พงศ์ชู   นางธมลภัณฑ์  แก้วสะกด 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีการศึกษา   2563       
******************************************************************************  
 1. หลักการและเหตุผล 
  ภารกิจส าคัญของการด าเนินงานในโรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามจุดหมาย
ของหลักสูตร การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลส าเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ 
และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น จะต้อง อาศัยกระบวนการ ๓ อย่าง คือ 
กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และกระบวนการเรียนการสอน ทั้ง ๓ อย่างนี้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมบูรณ์  หรือจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขได้นั้นกระบวนการ
นิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศที่มีความส าคัญต่อ 
การ พัฒนาโรงเรียน ๒ ประการ คือ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้ความช่วยเหลือ
แก่ครูในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิสูงขึ้น จากการ ประเมิน
ภายนอกรอบสาม ได้ข้อเสนอแนะให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว คือ ด้านการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้มีการสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง   ความสามารถในการแก้ปัญหา  
สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนศึกษาค้นคว้าและจัดท าวิจัยเพ่ือการพัฒนาสื่อ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย เน้น
การปฏิบัติจริง การทดลองทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โครงงาน ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจใฝุรู้ในการเรียนเพ่ิมมากขึ้น เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการการนิเทศ
ภายใน โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว เพื่อพัฒนาครูเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะได้ส่งผลให้นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมี
คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรตลอดจนการพัฒนางานด้านต่างๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะ
การปฏิบัติงานด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและนักเรียน ครูผู้สอนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนิเทศภายในขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง 
 
 
 



2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้บริหารงานวิชาการมีแผนการนิเทศและด าเนินการนิเทศตามแผน  ตลอดจนการก ากับ  

ติดตาม   การบันทึกการนิเทศ 
2. คณะครูที่ได้รับการนิเทศได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านการสอน มีการน าผลการนิเทศไป

พัฒนาการเรียนการสอน 
3. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพ่ือคุณภาพของนักเรียน 

 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ    
1. ผู้บริหารและ ครูทุกคน มีการเข้าร่วมกิจกรรมการนิเทศภายใน 
2. ผู้บริหารและคณะครู    มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการนิเทศภายในในระดับดี   

ร้อยละ  80 
เชิงคุณภาพ 
1.เพ่ือให้ผู้บริหารงานวิชาการมีแผนการนิเทศและด าเนินการนิเทศตามแผน ตลอดจนการก ากับ   
    ติดตาม   การบันทึกการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 
2.ครูที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิชาการมากข้ึน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้     
    ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และน าแผนการเรียนรู้ไปใช้และมีการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้อย่าง 
     เป็นปัจจุบัน  
3.  นักเรียนมีการพัฒนาในด้านผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์อ่านเขียน 
    เพ่ิมข้ึนในทุกกลุ่มสาระ        
 

4. กิจกรรมด าเนินงานและงบประมาณ 
 4. วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน  
 4.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
 4.2  แต่งตั้งคณะท างาน 
 4.3  ประชุมคณะท างาน 
 4.4  ด าเนินงานตามโครงการ  
 4.5  ติดตามรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 



5. รายละเอียดงบประมาณ     2,000  บาท    (  ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
กิจกรรม งบ 

ประมาณ 
ค่าใช้จ่าย ปฏิทิน

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. การประชุมวางแผนการ
ปรับปรุงหลักสูตรมอบหมาย
งาน 

2. ติดตามงานหลักสูตร 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตร 
4. ปรับปรุงแบบบันทึกการนิเทศ

ภายใน 
5. ส ารวจความรู้ความเข้าใจของ

คณะครูเก่ียวกับหลักสูตรงาน
วิชาการ 

6. ประชุมวิชาการ 
7. จัดท าปฏิทินการนิเทศภายใน 
8. ปฏิบัติการนิเทศภายใน 
9. สรุปผลการนิเทศภายใน  ครั้ง

ที่ 1 
10. สรุปผลการนิเทศภายใน  ครั้ง

ที่ 2 
11. จัดซื้อกระดาษเอสี่ 6  รีม 
12. จัดซื้อกรดาษท าปก   2  รีม 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28-30  /03/63 
 
7-10  /05/63 
 
1-5  /05/63 
18 /05/63 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
15-20  /09/61 
 
15-20  /03/62 

นางธมณพัณณ์ 

นางปาริชาติ 

นางศิริรัตน์ 

นางเกษศิริ 

และคณะครูทุก

คน 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. กิจกรรมวัดผล/ ประเมินผล     20/ 03 /62  
6.  การรายงานผล     20/ 03 /62  
รวมงบประมาณ    2,000   
รวมทั้งสิ้น    2,000   

 
 
 



6. การวัดและการประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/  ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 

1.ผู้บริหารงานวิชาการมีแผนการนิเทศและ
ด าเนินการนิเทศตามแผน  ตลอดจนการก ากับ   
ติดตาม   การบันทึกการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 
2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้     ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  และน าแผนการเรียนรู้ไปใช้และมี
การบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้อย่าง เป็น
ปัจจุบัน  
3.  นักเรียนมีการพัฒนาในด้านผลสัมฤทธิ์  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การคิดวิเคราะห์
อ่านเขียน เพ่ิมข้ึนในทุกกลุ่มสาระ        
 

  การสังเกต 
  การนิเทศ 
  
 
 

แบบบันทึกการนิเทศ 
แบบส ารวจการท างานกลุ่ม 
แบบส ารวจ ผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  การคิดวิเคราะห์
อ่านเขียน  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

1. ผู้บริหารงานวิชาการมีแผนการนิเทศ 
2.  ครูที่มีการท างานวิชาการอย่างเป็นระบบมากข้ึน 
3.  นักเรียนมีความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 

(นางเกษศิริ   อริยประยูร) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางเกษศิริ  อริยประยูร) 
หัวหน้างานวิชาการ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

(นายทัศนัย   ลีฬหพงศ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 

 

 



ชื่อโครงการ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
แผนงาน               งานบริหารทั่วไป   
สนองมาตรฐาน    สพฐ. ข้อ 10   สพป.ข้อ 10        โรงเรียน ข้อ 10 
สนองกลยุทธ์    โรงเรียน ข้อ. 10       สพท. ข้อ  10     สพฐ. ข้อ  10 
ลักษณะโครงการ  ใหม่                  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางเกษศิริ  อริยประยูร  นางสาวพัฒนา  ผึ่งผาย    นางสาวรุ่งทิพย์   รุ่งอโณทัย 

นางสาววรรศมน   คัมภีรปกรณ์  นางสาวจงกล   เจริญผล   คณะครู 
ระยะเวลาด าเนินงาน   พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
************************************************************************************************** 

1.  หลักการและเหตุผล 
    การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาความสามารถมีคุณธรรม
จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้นนอกจากจะ
ด าเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้วการปูองกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดกับ
นักเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยี
ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการระบาดของสารเสพติดปัญหาครอบครัวก่อให้เกิดความทุกข์ความวิตกกังวล
ความเครียดซึ่งล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนจนน าไปสู่การเกิดปัญหาและสภาวะ
วิกฤติทางสังคมดังนั้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์ตลอดจนให้มีทักษะในการ
ด ารงชีวิตจึงควรน าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
โรงเรียน 
 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือการส่งเสริมพัฒนาการปูองกันและแก้ไขปัญหาเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนา
เต็มตามศักยภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข็มแข็งคุณภาพชีวิตที่ ดีมีทักษะการ
ด ารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง   เพราะ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการด าเนินงาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนชัดเจนพร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐานคุณภาพ
และมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้โดยมีครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษาได้แก่คณะกรรมการ
สถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนผู้บริหารและครูทุกคนมีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจนมีมาตรฐานคุณภาพและมี
หลักฐานการทางานท่ีตรวจสอบได้ 
   โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวก็มีนักเรียนที่อยู่ในความดูแลที่ต้องให้การส่งเสริมดูแลช่วยเหลือจ านวนมาก  
และได้ด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาได้ดีในระดับหนึ่ง แต่โรงเรียนก็ประสบปัญหาการย้ายเข้าออก
ของบุคลากรครูจ านวนมากในช่วงห้าปีที่ผ่านมา  จึงท าให้ความเข้าใจในงานบางอย่างไม่ชัดเจน  และเพ่ือให้
บุคลากรมีความเข้าใจตรงกันและท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการท าโครงการ
ในครั้งนี ้



2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินกิจกรรมของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมีการท างานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการท างานที่ชัดเจนมีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน
สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ 

 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ     

1. ครูทุกคนตระหนักในความส าคัญของการท าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. ครูจัดท าเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามที่ก าหนด

ครบถ้วนเป็นปัจจุบันตามที่โรงเรียนก าหนด 

เชิงคุณภาพ 
      1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 

 2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 

 3. นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ 

 4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 

5. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็งจริงจังด้วยความเสียสละเอา
ใจใส่ 

 
4.  กิจกรรมด าเนินงานและงบประมาณ 
 1.  ประชุมครู    26  มีนาคม 2563 
 2.  จัดท าโครงการ   28  มีนาคม 2563 
 3.  ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  16 พฤษภาคม  2563 ถึง  18 กุมภาพันธ์  2564 
 4.  สรุปผล – รายงานผล   28  กุมภาพันธ์  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  กิจกรรมด าเนินงานและงบประมาณ  5,000   บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
กิจกรรม งบประ

มาณ 
ค่าใช้จ่าย ปฏิทิน

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1.  จัดท าโครงการ         นางเกษศิริ   
2.   ประชุมทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง - - - -   
3.  ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  - - - -   
 - - - -   
4. จัดกิจกรรม 
1.  ประชุมครูเพ่ือจัดท าและ
ปรับปรุงแบบบันทึกระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
  2.  จัดท าแบบบันทึกระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-จัดซื้อบัตรสุขภาพ   
จัดซื้อ  ปพ. 8   
- กระดาษสี   

   
 

 
 
 
 
 
5,000 

 

 
30 /03/ 2563 

 
16-17 /05/ 

2563 
 

13-14 /05/ 
2563 
21-31 

/05/2563 

นางสาวพัฒนา  
นางสาวรุ่งทิพย์  
นางสาววรรศมน  
นางสาวจงกล  

3.  ประชุมชี้แจงครูที่เก่ียวข้องใน
การท าแบบบันทึกต่าง ๆ   

    1-30 /06/ 
2563 

นางเกษศิริ   
นางสาวจงกล 

4.  ครูลงมือเก็บข้อมูลตามแบบ
บันทึกตามปฏิทินที่ก าหนดให้กับ
คณะครูทุกคน 

     
ทุกสิ้นเดือน 

สัปดาห์สุดท้าย 

ครูทุกคน 

5.  ส่งรายงานตามปฏิทินที่ก าหนด     ของภาคเรียนที่ 
1และ 2 

ครูทุกคน 

6.  นิเทศติดตาม       ทีมนิเทศภายใน 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้       

5. กิจกรรมวัดผล/ ประเมินผล - - - - 28 /02/2564  
6. การรายงานผล - -  -   
รวมงบประมาณ    5,000   
 
 



6. การวัดประเมินผล 

 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูทุกคนตระหนักในความส าคัญของการท าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2. ครูจัดท าเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามที่ก าหนดครบถ้วนเป็นปัจจุบันตามที่นักเรียน
ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 

 
 

 

 
 
 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

(นายทัศนัย    ลีฬหพงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/  ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 
1.ครูจัดท าเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามที่ก าหนดครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

2. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 

การนิเทศติดตามผล 
การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 

แบบบันทึกการนิเทศ 
การสัมภาษณ์ 

 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางสาวจงกล   เจริญผล) 
หัวหน้างานวิชาการ 

 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางนิตยา   พงศ์ชู ) 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 



ชื่อโครงการ  จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
แผนงาน  งานวิชาการ  
สนองมาตรฐาน   สพฐ. ข้อ 10    สพป.  ข้อ 10    โรงเรียนข้อ 10 
สนองกลยุทธ์   สพฐ. ข้อ 1     สพป.  ข้อ 3   โรงเรียนข้อ 2, 4 
ลักษณะโครงการใหม่  ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิริรัตน์   ตัณฑวานิช , นางวาสนา  สามารถ   นางสาวพัฒนา  ผึ่งผาย    
   นางสาวอรอุษา  ราชยอด 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2563–  มีนาคม 2564 
************************************************************************************************ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะครูผู้สอนขาดสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัยใช้สื่อเก่าที่มีจ านวนน้อยไม่เพียงพอกับจ านวนเด็กไม่เร้าความสนใจของผู้เรียนและไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เลือกตามความสนใจไม่ได้ฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงนักเรียนจึงไม่สามารถค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นว่าที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งจะ
ท าให้ครูเกิดความมั่นใจและมีแรงจูงใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนที่เน้นให้นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมและค้นพบความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนกับสื่อที่ทันสมัยและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  
  1.ครูทุกคนมีสื่อการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 เชิงคุณภาพ  
  1. ครูสามารถน าสื่อมาพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรมด าเนินงานและงบประมาณ 
 4. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน  
 4.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
 4.2  แต่งตั้งคณะท างาน 
 4.3  ประชุมคณะท างาน 
 4.4  ด าเนินงานตามโครงการ  
 4.5  ติดตามรายงานผลการด าเนินงาน 



งบประมาณ  337,000 บาท 
กิจกรรมด าเนินงานและงบประมาณ  (  ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 

กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ค่าใช้จ่าย ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1.  จัดท าโครงการ - - - - 27/03/63 นางศิรริัตน์    
2.   ประชุมทุกฝุายที่
เกี่ยวข้อง 

- - - - 30/03/63  

3.  ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน  

- - - - 15/05/63- 
30/09/63 

 

 
4. จัดซื้อ 
ปฐมวัย 

1   หมึกก๊อปปี้ปริ้น  
2.  กระดาษไขก๊อปปี้ปริ้น  
3  กระดาษ 
4  วัสดุการศึกษา 

 
50,000 

 
 
 

 
 
 

 
 

5,000 
5,000 
10,000 
30,000 

 

 
15-/05/63- 
30/09/63 

นางสาวพัฒนา  

 

 

ช่วงชั้นที่  1 
1   หมึกก๊อปปี้ปริ้น  
2.  กระดาษไขก๊อปปี้ปริ้น  

   3  กระดาษ 
   4  วัสดุการศึกษา 

110,000    
10,000 
10,000 
30,000 
60,000 

 
 
 
 
 

นางวาสนา   
   
 

ช่วงชั้นที่  2 
1   หมึกก๊อปปี้ปริ้น  
2.  กระดาษไขก๊อปปี้ปริ้น  

   3  กระดาษ 
   4  วัสดุการศึกษา 

83,000   10,000 
10,000 
40,000 
23,000 

 นางศิริรัตน์    

ช่วงชั้นที่  3 
1   หมึกก๊อปปี้ปริ้น  
2.  กระดาษไขก๊อปปี้ปริ้น  

   3  กระดาษ 
   4  วัสดุการศึกษา 

94,000   10,000 
10,000 
30,000 
54,000 

 

 นางสาวอรอุษา   



6.  การรายงานผล     30/ 10/ 63  

รวมงบประมาณ       
รวมทั้งสิ้น 337,000   337,000   

 
6. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1.  ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ  90 - นิเทศ -  แบบบันทึกข้อมูล 
2.  ครูใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองและผู้เรียน 

ร้อยละ  90 - ตรวจสอบหลักฐาน 
- สังเกต 

-  แบบบันทึกข้อมูล 

3. ครูประเมินผลตามสภาพจริง ร้อยละ  100 - ตรวจสอบหลักฐาน -  แบบบันทึกข้อมูล 
4.  ครูมีการน าผลประเมินผลมาพัฒนาผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ 

ร้อยละ100 -  สุ่ม,ทดสอบ
นักเรียน 

-  แบบบันทึกข้อมูล 

 
7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูทุกคนในโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวมีสื่อการเรียนการสอน 
 2.  นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจการเรียนมากขึ้น 
 3. นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น 
 4. นักเรียนได้รับความรู้ตามศักยภาพ 
 
          ผู้เสนอโครงการ                     ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
     (นางศิริรัตน์   ตัณฑวานิช)                 (นางเกษศิริ    อริยประยูร) 
        ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว      หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

(นายทัศนัย   ลีฬหพงศ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 
 

 



ชื่อโครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (RT, NT, O – Net) 
แผนงาน   งานวิชาการ   
สนองมาตรฐาน    สพฐ.  ข้อ 2, 14   สพป. ข้อ 2, 14        โรงเรียน ข้อ 2, 14   

สนองกลยุทธ ์    สพฐ. ข้อ 3     สพป. ข้อ 2       โรงเรียน ข้อ 2  

ลักษณะโครงการ    ใหม่                    ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวทิพย์บดี  สุขส าโรง, นางสาวอัจฉะรียา  บุญมิ่ง,  
 นางสาววรศมน คมัภีรปกรณ์  และคณะครูทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 

************************************************************************************************** 
 

1.  หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และความสุขนอกจากนี้ในหมวด 4 มาตรา 23 ข้อ 2 และข้อ  4 
การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับการศึกษาในเรื่องความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการ
จัดการ การบ ารุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ความรู้ด้านทักษะ
คณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ที่
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบประเมินคุณภาพกรศึกษาระดับชาติ (RT, NT, O – Net) สูงขึ้น และจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ 3 จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา     (สมศ.) ปรากฏว่า 
สถานศึกษาได้ด าเนินงานไม่บรรลุเปูาหมาย พร้อมทั้งเสนอแนะให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิด การ
แก้ปัญหา โดยสนับสนุนกิจกรรมที่ท าให้เกิดจินตนาการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผูเ้รยีนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
ดังนั้น โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จึงได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ (RT, NT, O – Net) ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสู้งขึ้นในกลุ่มสาระภาษาไทย คณติศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

2.2 เพื่อจัดกิจกรรมการติวทบทวนในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
2.3 เพื่อจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรยีนก่อนการทดสอบระดบัชาติ (RT, NT, O – Net) 

3. เป้าหมาย 
3.1เชิงปริมาณ  
 3.1.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

 3.1.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เกิดความรู้และความช านาญใน
รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถน าไปใช้ใน
การทดสอบระดับชาติ (RT, NT, O – Net) 



3.2 เชิงคุณภาพ 

   3.2.1 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว มีนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของนักเรียนสูงขึ้น 

3.2.2 นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นความรู้และความช านาญในรายวิชาภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถน าไปใช้ในการทดสอบ
ระดับชาติ (RT, NT, O – Net) 

 

4.  ขั้นตอนและกจิกรรมในการด าเนินงาน 

  
กิจกรรมและข้ันตอน เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
- พ.ค. 63 

นางสาวทิพย์บดี   
สุขส าโรง 

2. ข้ันด าเนินการ 1. แต่งต้ังค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน  
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินกิจกรรม 
- 

มิ.ย. – ธ.ค. 63 

นางสาวทิพย์บดี   
สุขส าโรง 

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
เรียน  

9,000 
นางสาวอัจฉะรียา    บุญมิ่ง 

 - กิจกรรมติวเขม้ก่อนสอบ 
 - กิจกรรมจัดสอนซ่อมเสรมิกลุ่ม
สาระวิชาภาษาไทยและวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3 
 - กิจกรรมท าสื่อวิชาภาษาไทยและ
วิชาคณิตศาสตร์ ระดบัช้ัน ป.1-ป.3 
(ท าสื่อ ท ามือ) 
 - กิจกรรมเข้าค่ายวิชาภาษาไทยและ
วิชาคณิตศาสตร ์

4,000 

- กิจกรรมการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร ์

- 
นางสาววรศมน คัมภีรปกรณ์ 

- กิจกรรมการติวทบทวนในรายวชิา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ (O-net) 

12,000 

นางสาวทิพย์บดี   
สุขส าโรง 

- กิจกรรมหมอภาษา 5,000 

3. ข้ันติดตามและประเมินผล  
  

1. สรุปและรายงานผล 

2. น าสรุปและรายงานผลมาวางแผนในการจัด

กิจกรรมต่อไป 
- ม.ค. 64 

นางสาวทิพย์บดี   
สุขส าโรง 

 
 

5.  งบประมาณ 

งบประมาณ  จ านวน 30,000.00 บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  ดังนี ้



กิจกรรม 
และการชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

ด าเนินงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ ์

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
9,000.- - - 9,000.- พ.ค. 63 – ม.ค. 64 

 
2. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ ์

- กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ 
- กิจกรรมจัดสอนซ่อมเสริมกลุม่สาระวิชา
ภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับชั้น ป.1-ป.3 
- กิจกรรมท าสื่อวิชาภาษาไทยและวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3 
(ท าสื่อ ท ามือ) 
- กิจกรรมเขา้คา่ยวิชาภาษาไทยและวิชา
คณิตศาสตร ์

4,000.- - - 4,000.- 

3. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ ์

- กิจกรรมการติวทบทวนในรายวชิา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ (O-net) 

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

4. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ ์

- กิจกรรมหมอภาษา 
5,000.- - - 5,000.- 

5. รายงานการด าเนินโครงการ - - - - 31 มี.ค. 64 
รวมเป็นเงิน 30,000.-   30,000.-  

 

6. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของ
นักเรียนให้สูงขึ้นในกลุม่สาระภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 

2. เพื่อจัดกิจกรรมการติวทบทวนใน
รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
3. เพื่อจัดกิจกรรมเตรยีมความพรอ้ม
นักเรียนก่อนการทดสอบระดับชาติ (RT, 

NT, O – Net) 

- การสังเกต , การทดสอบ 

 
 

- การสังเกต , การทดสอบ 

 

- การสังเกต , การสอบถาม 

 

- แบบทดสอบ, แบบประเมิน 
 
 

- แบบทดสอบ , แบบประเมิน 

 

- แบบประเมิน , แบบสอบถาม 

 

 

 



7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  

     ให้สูงข้ึนในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

7.2 นักเรียนเกิดทักษะการอ่านการเขียนและการศึกษาค้นคว้าใฝุรู้ใฝุเรียนท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

7.3 นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มีคะแนนการทดสอบระดับชาติ  
(RT, NT, O – Net) ที่ดียิ่งข้ึน  

 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 

(นางสาวทิพย์บดี  สุขส าโรง) 
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางเกษศิริ  อริยประยูร) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(นายทัศนัย  ลีฬหพงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
                               และพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ   
แผนงาน  วิชาการ  
สนองมาตรฐาน   สพฐ. ข้อ 1   สพป.ข้อ 1   โรงเรียน ข้อ 1 
สนองกลยุทธ์   สพฐ.ข้อ 2   สพป.ข้อ 2    โรงเรียน ข้อ 4,8 
ลักษณะโครงการ  ใหม่              ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัยยัณต์  สุขแก้ว  ,  นายธีระศักดิ์  คงเดิม  ,  นางสาวสุวดี  สุขแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 

 
1.หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนให้เต็มศักยภาพ จ าเป็นต้องให้ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา การเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาจะช่วยปลูกฝังให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญและประโยชน์ของการออกก าลังกาย และการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอนให้
ประสบผลส าเร็จจ าเป็นจะต้องมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และห้องเรียนที่ทันสมัยสามารถจูงใจให้นักเรียนสืบค้นและ
พัฒนาผลการเรียนให้อยู่ในระดับดียิ่งขึ้น รวมทั้งค้นพบตนเองและสามารถพัฒนาตนเองให้ได้เต็มศักยภาพที่มี
อยู่ 

กีฬาท าให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก มีความรักความ
สามัคคีเสียสละมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬาและให้
นักเรียนได้ห่างไกลยาเสพติดมีสุขภาพร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง พัฒนาร่างกาย จิตใจอารมณ์และ
สังคมของเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ได้มีการฝึกซ้อมนักกีฬาเพ่ือที่พัฒนาทักษะด้านต่างๆ กีฬาที่นักเรียนมีความ
สนใจมาก คือ กีฬาฟุตซอล ฟุตบอล ตะกร้อ จึงได้คัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามรถเป็นตัวแทนของโรงเรียนมา
ฝึกซ้อม เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการทางด้าน
ทักษะ ห่างไกลยาเสพติดและเพ่ิมสบการณ์ด้านกีฬาฟุตซอล ฟุตบอล ตะกร้อ  และเพ่ือให้มีประสิทธิภาพจึง
ต้องมีการฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขันเพ่ือหาประสบการณ์อยู่เสมอโดยกระบวนการทางด้านกีฬาเพ่ือยกระดับ
ให้นักกีฬาสามารถพัฒนาตนไปสู่ทีมชาติต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 



5. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถทางด้านกีฬาฟุตซอล ฟุตบอล ตะกร้อ คีตมวยไทย แอโร
บิค 

6. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาและฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล ฟุตบอล ตะกร้อ คีตมวยไทย แอโรบิค 
 
7. เพ่ือให้นักกีฬาโรงเรียนมีกระบวนการฝึกทักษะทางด้านกีฬาฟุตซอลฟุตบอล ตะกร้อ คีตมวยไทย 

แอโรบิค  ทักษะมวยสากลสมัครเล่น 
8. เพ่ือให้นักกีฬาหาประสบการณ์อยู่เสมอโดยการเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ 
9. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย 

 10. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวได้ใช้เวลาว่างมาฝึกกีฬา ห่างไกลยาเสพติด 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1. นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน   750   คน  
  2. นักเรียนได้ออกก าลังกาย โดยการเล่นกีฬาเป็นสื่อส าคัญ 
  3. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างฝึกความสามารถทางด้านกีฬา ห่างไกลยาเสพติด 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
  2. มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
  3. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
  4. ผู้เรียนสามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
  5. นักเรียนและครูมีสุขภาพร่างกาย เจริญเติบสมบูรณ์แข็ง 
  6. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะ ความสามารถทางกีฬาประเภทใดประหนึ่งดีขึ้น 
  7. ได้นักกีฬาที่มีความสามารถเป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน ไปแข่งขันในระดับต่างๆ และ
ห่างไกลยาเสพติด 
 
4.ขั้นตอนการด าเนินการ 
 4.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
 4.2  ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ 
 4.3  ด าเนินการตามแผนงาน 
 4.4 ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 4.5  สรุป/รายงานผล 
 4.6  น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 



ขั้นตอนการด าเนินงาน ปฏิทินการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 
1.1 วางแผนการจัดท าโครงการ 
1.2 ประชุมชี้แจงโครงการ 
1.3 ก าหนดวันที่จัดกิจกรรม 
1.4 ขออนุมัติโครงการ 

 
 

พฤษภาคม  
2563 

 
นายชัยยัณต์  สุขแก้ว 
นายธีระศักดิ์  คงเดิม  
นางสาวสุวดี  สุขแก้ว 

2. ข้ันด าเนินการ 
      2.1 ด าเนินกิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช่วงช้ันที่ 2 
     1. ส ารวจและจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 
 

  
นายชัยยัณต์  สุขแก้ว 

 

      2.1 ด าเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
     1.  ท าการฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตซอลและส่งเข้าการแข่งขันใน
ระดับจังหวัด 
     2.  ท าการฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลและส่งเข้าการแข่งขันใน
ระดับจังหวัด 
     3.  ท าการฝึกซ้อมนักกีฬาตะกร้อและส่งเข้าการแข่งขันใน
ระดับจังหวัด 
     4.  ท าการฝึกซ้อมคีตมวยไทย ศิลปะมวยสากล และส่งเข้าการ
แข่งขันในระดับจังหวัด 
     5.  ท าการฝึกซ้อมแอโรบิคและส่งเข้าการแข่งขันในระดับ
จังหวัด 

 
15 พฤษภาคม  

2563 
ถึง 

31 มีนาคม 
2564 

 
 
 
 

นายชัยยัณต์  สุขแก้ว 
นางสาวสุวดี  สุขแก้ว 

       2.1 ด าเนินกิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา ช่วงช้ันที่ 3      
      1. ส ารวจและจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 

15 พฤษภาคม  
2563 
ถึง 

31 มีนาคม 
2564 

นายธีระศักดิ์  คงเดิม 

3. ข้ันสรุปผล 
3.1 ประเมินผลโครงการ 
3.2 จัดท าแฟูมสรุปโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

15 พฤษภาคม  
2563 
ถึง 

31 มีนาคม 
2564 

 
นายชัยยัณต์  สุขแก้ว    



5. งบประมาณ 33,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใช้ ปฏิทินการ 

ด าเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1.  กิ จกรรมพัฒนากลุ่ ม
ส า ร ะสุ ขศึ กษาแ ละพล
ศึกษา ช่วงช้ันที่ 2 
   1.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา
และวัสดุที่ใช้ในการปรับปรุง
สนามกีฬา 

 
 
 

10,000 

   
 
 

10,000 

 
 

พ.ค .63 
 -  

มี.ค .64 

 
 
 
 

นายชัยยัณต์  สุขแกว้ 

2. ด าเนินกิจกรรมพัฒนา
ทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
   1.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา
และวัสดุที่ใช้ในการปรับปรุง
สนามกีฬา 
  2.2 ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มนักกีฬา  10 คน  
80 บาท ต่อวัน  5 วัน 

 
 

4,000 
 

 
4,000 

  
 
 
 
 

4,000 

 
 

4,000 

 
 
 

พ.ค .63 
 -  

มี.ค .64 

 
 
 
 
 

นายชัยยัณต์  สุขแกว้ 
นางสาวสุวดี  สุขแก้ว 

1.  กิ จกรรมพัฒนากลุ่ ม
ส า ร ะสุ ขศึ กษาแ ละพล
ศึกษา ช่วงช้ันที่ 3 
   1.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา
และวัสดุที่ใช้ในการปรับปรุง
สนามกีฬา 

 
 
 

15,000 

   
 
 
15,000 

 
 

พ.ค .63 
 -  

มี.ค .64 

 
 
 
 

นายธีระศักดิ์ คงเดิม 

รวมงบประมาณ 33,000 สามหม่ืนสามพันบาทถ้วน 
 
6.การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัด แหล่งที่มาของข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 

1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ทะเบียนวัดผล ร้อยละ 90 

2.ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ผลการเรียน ร้อยละ 90 
3. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 

แบบสังเกต ร้อยละ 90 



4.ผู้เรียนปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ 

รายงานผลการเรียน ร้อยละ 90 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
 2. มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
 3. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 4. ผู้เรียนสามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

5. นักเรียนได้แสดงออกความสามารถทางด้านกีฬาฟุตซอล ฟุตบอล ตะกร้อ คีตมวยไทย แอโรบิค
ทักษะมวยสากลสมัครเล่น 

6. นักกีฬามีการพัฒนาและฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล ฟุตบอล ตะกร้อ คีตมวยไทย แอโรบิคทักษะมวย
สากลสมัครเล่น 

7. นักกีฬาโรงเรียนมีกระบวนการฝึกทักษะทางด้านกีฬาฟุตซอลฟุตบอล ตะกร้อ คีตมวยไทย  แอโร
บิก  ทักษะมวยสากลสมัครเล่น 

8. นักกีฬาหาประสบการณ์อยู่เสมอโดยการเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ 
9. นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย 

 10. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวได้ใช้เวลาว่างมาฝึกกีฬา ห่างไกลยาเสพติด  
การแข่งขันในระดับอ าเภอ  จังหวัด  ภูมิภาค 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นายชัยยัณต์  สุขแก้ว) 
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางเกษศิริ   อริยประยูร) 
หัวหน้างานวิชาการ 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(นายทัศนัย  ลีฬหพงศ ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 



 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ          ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ แก่เด็กปฐมวัย 
แผนงาน           กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา           สพฐ. ข้อ  2      สพป.  ข้อ 2  โรงเรียน ข้อ 1,2 
สนองต่อกลยุทธ์            สพฐ. ข้อ 2  พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้     
                                      ตัวช้ีวัดที่ 6 
โครงการ                               โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นายกิตติพงศ์  บ้านนบ  และคณะครูช่วงชั้นอนุบาล 
ระยะเวลาด าเนินการ               พฤษภาคม  2563   –  กุมภาพันธ์ 2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการจัดการศึกษามุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะทุกด้าน 
โดยเฉพาะสภาวะทางอารมณ์ การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ             
ดนตรี – นาฏศิลป์  เพ่ือให้เป็นผู้มีความชื่นชม มีใจรัก ในงานศิลปะ รักดนตรีและนาฏศิลป์ โรงเรียนบ้านทุ่งห
งาว   จึงจัดโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์ แก่เด็กปฐมวัย ขึ้นเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียน และจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

2.2  เพื่อจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
 2.3  เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 2.4  เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายท่ีดีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
 
3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 อนุบาล 3 โรงเรียนบ้านบ้านทุ่งหงาว  จ านวน 136 คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ  
เด็กได้มีพัฒนาการในทุกๆด้านอย่างเหมาะสมกับวัย 
 
4. ระยะเวลา  วิธีการ ขั้นตอนในการด าเนินงาน  และงบประมาณ 

 กิจกรรมด าเนินการและงบประมาณจ านวน   30,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 



                      กิจกรรมและการชี้แจง งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกการจ่าย ปฏิทินการลง
ปฏิบัติงาน ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมวางแผน เขียนโครงการ     พฤษภาคม 2563 
2. เสนออนุมัติโครงการ     พฤษภาคม 2563 
3. ด าเนินการตามแผนของโครงการ     มีนาคม 2564 
  3.1 จัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการ
สอนทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
- ค่าชุดการแสดง 
- ค่าเครื่องประดับ 
 

 
 
 

   
 

20,000 
10,000 

มีนาคม 2564 

4. ประเมินผล /สรุป /รายงาน     มีนาคม 2564 
รวมงบประมาณ 30,000   30,000  
 
 
5.  การประเมินผล 
 

          ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ   วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

- การท ากิจกรรม 
 - พัฒนาการในการท ากิจกรรม 
- การร่วมกิจกรรมของเด็ก 
- พัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ 
ด้านสังคม และ ด้านสติปัญญา 

- สังเกต 
- สังเกต 
- สังเกต 
- สังเกต 

 
 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

 
 
6. ผลท่ีคาดว่าที่จะได้รับ 

6.1 เด็กปฐมวัยมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

6.2  ครูมีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
 6.3 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 



 6.4  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายที่ดีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
 

 
 

          ผู้เสนอโครงการ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

(   นายกิตติพงศ์  บ้านนบ  )                      ( นางเกษศิริ  อริย
ประยูร) 
    ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว                 หัวหน้างานวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

                                                      ( นายทัศนัย  ลีฬหพงศ์ ) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ         ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (เข้าค่ายพักแรม) 
แผนงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สนองมาตรฐาน  สพฐ. ข้อ10,2,14  สพป.ข้อ10, 2, 14  โรงเรียน ข้อ
10,2,14 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.ข้อ1                สพป.ข้อ1   โรงเรียน ข้อ1 
ลักษณะโครงการ ใหม่                  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีระศักดิ์  คงเดิม , นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งอโณทัย , นางสาววลัยพร   อุ่มชัย  

และคณะครูทุกคน 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน พฤษภาคม  2563 – มีนาคม 2564 
**********************************************************************************

*** 
1. หลักการและเหตุผล 

 เพ่ีอพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ 
คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ การพัฒนาที่ส าคัญคือ การพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวม ทุกด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้น าองค์ความรู้ ทักษะ จากการเรียนรู้และประสบการณ์ของ
ผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และมีจิตส านึกสาธารณะที่ดี
งาม เป็นคนมีปัญญา ในการใช้ทักษะชีวิต การคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยี และเป็นคน
ดี มีความสุขในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง โดยอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ และงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนจึงเห็นความส าคัญของการส่งเสริมงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีทั้งงานกิจกรรมชุมนุม งาน
ลูกเสือเนตรนารี งานแนะแนว งานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ที่ควรมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
และหลักสูตรของโรงเรียนที่ได้ก าหนดไว้ 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการด าเนินชีวิต และเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม 
2. ผู้เรียนมีจิตส านึก ท าประโยชน์เพื่อสังคม และประเทศชาติ 
3. เพ่ือส่งเสริมด้านการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
4. เห็นคุณค่าองค์ความรู้ต่าง ๆ น าความรู้ ประสบการณ์ใช้พัฒนาตนเองและประกอบสัมมาอาชีพ  
 

3. เป้าหมายผลผลิต 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  - นักเรียน ป.1 – ม. 3  จ านวน  560 คน 

3.2  เชิงคุณภาพ 



  -  นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 
  -  นักเรียนสามารถกระท าตนที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
ด ารงตนในสังคมอย่างมีความสุข 
 4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 3. ประชุมชี้แจงโครงการ 
 4. ด าเนินการตามโครงการ 
  -  งานที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
  -  งานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
 5.  นิเทศติดตามการด าเนินงาน 
 6.  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

7.  น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
 

5. รายละเอียดงบประมาณ จ านวน  58,040.- บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

กิจกรรมและการชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกการใช้จ่าย 

ปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 – ป.3) 
    -  เข้าค่ายลูกเสือส ารอง 

4,000   4,000 พ.ค. 63- 
มี.ค. 64 

ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) 
    -   เต็นท์ลูกเสือ Scout Shelter ขนาด 
10 คน 2 ประตู 4 หน้าต่าง ขนาด 
250*350*180 ซม. จ านวน  5 หลังๆละ 
5,000 บาท เป็นเงิน 
-   ของรางวัลในการท ากิจกรรมต่างๆ 
ภายในค่าย เป็นเงิน 
    -   ดอกไม้ท ามาลัย จ านวน 3 พวงและ
พวงมาลัยถวายราชสดุดี เป็นเงิน 
    -   วัสดุอุปกรณ์ ใช้ในค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นเงิน 

34,040 
 

   
25,000 

 
 
 

500 
 

300 
 

8,240 

พ.ค. 63- 
มี.ค. 64 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.3) 20,000   20,000 พ.ค. 63- 



    -  เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
    -  วันราชสดุดีลูกเสือ 
    -  การประกวดระเบียบแถว 
    -  งานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

มี.ค. 64 
 
 

 
 58,040 - - 58,040 - 

 

6. การประเมินโครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 
- นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จาก
การปฏิบัติจริง มีการพัฒนาด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
- กระท าตนให้ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

ร้อยละ 80 
 ร้อยละ100 

 
ร้อยละ 80 

 
 
 

ร้อยละ 80 
 

- สังเกต สอบถาม 
- สังเกตความร่วมมือ 
 
- สังเกต สอบถาม 
 
 
 
- สังเกต สอบถาม 
 

- ภาพถ่าย แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาตนเองด้วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2.  ผู้เรียนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นายธีระศักดิ์  คงเดิม) 
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
(นางสาววรุณยุพา   ชูจันทร์) 
หัวหน้างานกิจการนักเรียน 

 
 
                                                          ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

                                                     (นายทัศนัย  ลีฬหพงศ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 



ชื่อโครงการ  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  
แผนงาน  งานวิชาการ 
สนองมาตรฐาน            สพฐ. ข้อ  3     สพป. ข้อ 3    โรงเรียน ข้อ 3  
สนองกลยุทธ์                 สพฐ. ข้อ  3      สพป. ข้อ 3       โรงเรียน ข้อ 3 
ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุทฤศยา สรรพจักร ธมนพัณณ์ แก้วสกด  นางสาวภัทรภร สามเมือง และ

นางสาวอรอุษา ราชยอด 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 

*********************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการศึกษาได้มีการเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้าน การจัดรูปแบบการเรียน
การสอนจึงต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีทักษะความคิด                
ที่สามารถน าไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  ดังนั้น การน านักเรียนออกไปทัศนศึกษานอก
สถานที ่ถือเป็นการจัดการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง ที่มุ่งเน้นและพัฒนานักเรียนให้ได้ศึกษาหาความรู้ รู้จัก
ตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สามารถพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษา
ทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ และยังเป็นการส่งเสริมให้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมและ
เทคโนโลยีในปัจจุบันอีกด้วย 
 ดังนั้น  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว เห็นถึงความส าคัญของการเรียนรู้จากการได้รับประสบการณ์จริงจึงได้
จัดท าโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สัมผัส 
สภาวะที่เป็นจริงเป็นรูปธรรม การศึกษานอกสถานที่ยังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ เปลี่ยนสถานที่ ท าให้ผู้เรียน
เกิดความกระตือรือร้น อีกท้ังยังเป็นการผ่อนคลายท าให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการไปทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และสิ่งแวดล้อม 
 2.3 เพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้รับความสุขและสนุกสนานจากการศึกษานอกห้องเรียน 
 
3.  เป้าหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 696 คน  
 
 



 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ รวมถึงได้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 
4. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 4.1  ประชุมวางแผนและเขียนโครงการ 
 4.2  เสนอ/ อนุมัติโครงการ 
 4.3  ด าเนินงานตามแผนของโครงการ 
 4.4  ติดตาม/ ประเมินผล 
 
5 .รายละเอียดการใช้งบประมาณ   จ านวน  170,350 บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้ 
 

กิจกรรมและการชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
จ าแนกการใช้ ปฏิทินการ

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. จัดท าโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- ประชุมคณะครูช่วงชั้นที่ 2 
- ส ารวจความต้องการของนักเรียน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
พ.ค. 63 

 

ครูสุทฤศยา  
สรรพจักร 
 

2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียน - - - - พ.ค. 63 
3. ด าเนินการตามโครงการฯ       
ระดับชั้นอนุบาล 
    - ค่ารถสองแถว จ านวน 4 คัน เหมาจ่าย 
1,500 บาท/คัน (1,500 บ. x 4 คัน)  
    - ค่ า เ บี้ ย เ ลี้ ย ง นั ก เ รี ย น  วั น ล ะ               
80 บ./คน/วัน (80 บ. x 136 คน)  
    - ค่าบัตรเข้าชมสถานที ่

 
6,000 

 
10,880 

 
3,120 

 
- 
 
- 
 
- 

 
6,000 

 
10,880 

 
3,120 

 
- 
 
- 
 
- 

 
พ.ค.63 -
ก.พ.64 

 

ครูธมนพัณณ์ 
แก้วสกด   
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
    - ค่ารถปรับอากาศ จ านวน 3 คัน เหมา
จ่าย 12,000 บาท/คัน (12,000 บ.x3 คัน)  
    - ค่ารถสองแถว จ านวน 3 คัน เหมาจ่าย 
2,000 บาท/คัน (2,000 บ. x 3 คัน)  
    - ค่ า เ บี้ ย เ ลี้ ย ง นั ก เ รี ย น  วั น ล ะ               
80 บ./คน/วัน (80 บ. x 215 คน)  
    - วัสดุอื่นๆ 

 
36,000 

 
6,000 

 
17,200 

 
2,150 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
36,000 

 
6,000 

 
17,200 

 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 

2,150 

 
พ.ค.63 -
ก.พ.64 

 

ครูภัทรภร 
สามเมือง 



ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
    - ค่ารถสองแถว จ านวน 8 คัน เหมาจ่าย 
3,500 บาท/คัน (3,500 บ. x 8 คัน)  
    - ค่ า เ บี้ ย เ ลี้ ย ง นั ก เ รี ย น  วั น ล ะ               
50 บ./คน/วัน (50 บ. x 198 คน)  
    - สมุดบันทึกทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
    - วัสดุอื่นๆ 

 
28,000 

 
9,900 

 
1,000 
1,100 

 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
28,000 

 
9,900 

 
- 
- 

 
- 
 
- 
 

1,000 
1,100 

 
พ.ค.63 -
ก.พ.64 

 

ครูสุทฤศยา 
สรรพจักร  

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
    - ค่ารถ จ านวน 8 คัน เหมาจ่าย 3,500 
บาท/คัน (3,500 บ. x 8 คัน)  
    - ค่ า เ บี้ ย เ ลี้ ย ง นั ก เ รี ย น  วั น ล ะ               
80 บ./คน/วัน (80 บ. x 150 บ.)  
    - สมุดบันทึกทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
    - วัสดุอื่นๆ 

 
28,000 

 
12,000 

 
1,000 
8,000 

 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
28,000 

 
12,000 

 
- 
- 

 
- 
 
- 
 

1,000 
8,000 

 
พ.ค.63 -

ก.พ.64 
 

ครูอรอุษา 
ราชยอด 

4. ก ากับ ติดตาม และประเมินผล - - - - ก.พ.64  
5. สรุปผลการด าเนินงาน  - - - - มี.ค.64  

รวมงบประมาณ 170,350 - 157,100 13,250 -  
 
6.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.  นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  

- การบันทกึการเข้าร่วมกิจกรรม - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีความพึงพอใจการไปทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

- สอบถาม 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่ไปร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการไปทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 7.2 เพ่ือให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 
 7.3 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความสุข ความสนุกสนาน และเพลิดเพลินในการเรียนรู้  
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 
 (นางสุทฤศยา   สรรพจักร) 

ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
 (นางเกษศิริ  อริยประยูร) 

หัวหน้างานวิชาการ 
 
 

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
 (นายทัศนัย ลีฬหพงศ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ  การรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be Number One) 
แผนงาน  งานวิชาการ   
สนองมาตรฐาน   สพฐ. ข้อ 2         สพป. ข้อ 4      โรงเรียน ข้อ 1 
สนองกลยุทธ์   สพฐ. ข้อ 1    สพป. ข้อ 4      โรงเรียน ข้อ 1 
ลักษณะโครงการ             ใหม่          ต่อเนื่อง     
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวทิพย์บดี  สุขส าโรง  นายธีระศักดิ์  คงเดิม และคณะครูทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
**************************************************************************************************
* 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน  
  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวตระหนักถึงความส าคัญถึงคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จึง
ได้จัดโครงการการรณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
    2. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
    3. เพ่ือให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ  
    4. เพ่ือให้นักเรียนสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
    5. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และรักษาชีวิตชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลไว้ 
    6. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกก าลังกายหรือท ากิจกรรมสร้างสรรค์ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง  
    7. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

3. เป้าหมาย  
  3.1 ด้านปริมาณ 
      นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวปลอดจากยาเสพติด ร้อยละ 100 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
      นักเรียนสามารถปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

 



4. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีการศึกษา 2563 

5. วิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรมและข้ันตอน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

6,000 

พ.ค. 63 

นางสาวทิพย์บดี  
สุขส าโรง   
นายธีระศักดิ์   
คงเดิม และคณะ 

2. ขั้นด าเนินการ 1. แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน  
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรม 
3. กิจกรรมการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพ่ือให้บุคลากร
และนักเรียนได้เรียนรู้และศึกษา 
 (To be Number One) ดังนี้ 
- กิจกรรมรณรงค์ 
  วันงดสบูบุหร่ีโลก 
- กิจกรรมรณรงค์ 
  วันต้านยาเสพติดสากล 
- กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
  กีฬาสีโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

มิ.ย. – ธ.ค. 63 

3. ขั้นติดตามและ
ประเมินผล  
  

1. สรุปและรายงานผล 
2. น าสรุปและรายงานผลมา
วางแผนในการจัดกิจกรรมต่อไป 

ม.ค. 64 

 

 

 

 

 



6. แหล่งงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 
  โครงการนี้ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6,000  บาท จ าแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้ 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ/จ านวนเงิน 

รวม 
หมาย 
เหตุ 

เงิน 
อุดหนุน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

เงิน 
สมาคม 

เงิน 
ระดม 

1. การจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ได้แก่   
- กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 
- กิจกรรมรณรงค์วันต้านยาเสพติดสากล 
- กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 

6,000 - - - 5,000  

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวทิพย์บดี  สุขส าโรง  นายธีระศักดิ์  คงเดิม และคณะ 

8. สถานที่ด าเนินงาน  
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

9. การติดตามและประเมินผล 
  แบบประเมินโครงการรณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 100 

2) โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 100 

3) นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว รู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ  

4) นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 

5) นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวเห็นคุณค่าของตนเองและรักษาชีวิตชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล 

6) นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกก าลังกายหรือท ากิจกรรม

สร้างสรรค์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  



7) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 

 

(นางสาวทิพย์บดี  สุขส าโรง) 

ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

 

(นางเกษศิริ  อริยประยูร) 

หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

(นายทัศนัย  ลีฬหพงศ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ  เปิดโรงเรียนสู่สาธารณชน (Open House)  
แผนงาน  งานวิชาการ 
สนองมาตรฐาน    สพฐ. ข้อ  3   สพป.ข้อ  3     โรงเรียน ข้อ 3 
สนองกลยุทธ    สพฐ.ข้อ 1,2 3,5   สพป.ข้อ 2       โรงเรียน ข้อ 1,2 ,5 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง               
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเกษศิริ   อริยประยูร   นางธมนพัณณ์    แก้วสะกด   นางสาวปาริชาติ   

 นางศิริรัตน์   ตัณฑวานิช   นางสาวอรอุษา  ราชยอด   คณะครู 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา    2563 
************************************************************************************************** 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง  
สามารถมองเห็นพัฒนาการของนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม 
ปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้ารับการศึกษา มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่ วมลงมือปฏิบัติ  
สามารถหาค าตอบและหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  จึงจะท าให้การจัดการเรียนการสอน
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย ที่ต้องการและสามารถพัฒนานักเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของ
หลักสูตรที่ก าหนดไว้ กลุ่มบริหารงานวิชาการได้เล็งเห็นถึงความความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  และมุ่งส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนตามความถนัดและความ
สนใจ   ท าให้นักเรียนมีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการมีเวทีให้
นักเรียนได้แสดงออกในวันส าคัญต่าง ๆ และเป็นการแสดงผลงานให้กับชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับผลงานของ
นักเรียนและคณะครู และเป็นที่มาของโครงการวันเปิดโรงเรียนสู่สาธารณชน ((Open House) 

 
2.  วัตถุประสงค์    
 1 เพ่ือเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ครู โรงเรียน ต่อสาธารณชนทั่วไป 
 2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถแสดงผลงานทางด้านวิชาการและศักยภาพ 
             ด้านอื่นๆ ตามความถนัดและความสนใจ  

3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักเรียนและประชาชนทั่วไป ที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อได้ 
   เยี่ยมชมผลงาน 

 
 
 



3.  เป้าหมาย    
           3.1 ด้านปริมาณ   
                 คณะครูทุกช่วงชั้น  นักเรียน  มีผลงาน Best  practice  น าเสนอในงานนิทรรศการทางวิชาการ
ของ โรงเรียน 
           3.2  ด้านคุณภาพ   
                  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการร้อยละ  90 
 
4. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน  
 4.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
 4.2  แต่งตั้งคณะท างาน 
 4.3  ประชุมคณะท างาน 
 4.4  ด าเนินงานตามโครงการ  
 4.5  ติดตามรายงานผลการด าเนินงาน 
 
5.  กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินงานและงบประมาณ จ านวน 8,850 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ค่าใช้จ่าย ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ 

1.  จัดท าโครงการ     1/04/63   นางเกษศิริ 
2.   ประชุมทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง     1/04/63- 

30/03/64 
ผู้บริหาร/ หัวหน้า

โครงการ 

3.  ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน      24-27/03/ 
64 

คณะครูทุกคน 

1. ขั้นเตรียมการ 
    -  ประชุมคณะท างาน 
   -  ประสานงานทุกช่วงชั้น จัดเตรียม
ผลงาน Best  practice   
    - ป ร ะ ชุ ม ป รึ ก ษ า ห า รื อ ว า ง
แผนการจัดนิทรรศการ 

   
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

นางเกษศิริ 

นางธมณพัณณ์ 

นางสาวปาริชาติ 

นางสาวอรอุษา 



2. ขั้นด าเนินการ 
   -  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้อง
ใช้ในการจัดนิทรรศการตามฐานต่าง 
ๆ  วัสดุที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ 
  -  ท าการฝึกซ้อมนักเรียน 
   -  จัดนิทรรศการ 
  -  ประสานงานกับฝุายต่าง ๆ 

   
 

 

  
 

 

 

5. กิจกรรมวัดผล/ ประเมินผล     23/03/ 64 นางอัมพร 
นางชนัญญา 

6.  การรายงานผล     30/ 03 /64 นางสาวทิพย์บดี 
นางสาวจงกล 

รวมงบประมาณ       
รวมทั้งสิ้น 8,850     8,850     

 
6. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. คณะนักเรียน และครูที่ร่วม
โครงการมีความตระหนักถึง
ความส าคัญในการมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจร้อยละ 90 

1)  จากแบบสอบถาม 
2)  จากแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

1. แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1.คณะนักเรียนและครูที่ร่วมโครงการที่ร่วมโครงการมีความตระหนักถึงความส าคัญใน การมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม 
       2.  คณะครูทุกช่วงชั้น นักเรียน มีผลงาน Best practice น าเสนอในงานนิทรรศการทางวิชาการของ 
โรงเรียน 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางเกษศิริ  อริยประยูร) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางเกษศิริ  อริยประยูร) 
หัวหน้างานวิชาการ 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(นายทัศนัย    ลีฬหพงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ  ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
แผนงาน  งานวิชาการ   
สนองมาตรฐาน    สพฐ. ข้อ 2         สพป. ข้อ 1,2      โรงเรียน ข้อ 3 
สนองกลยุทธ์   สพฐ. ข้อ 1    สพป. ข้อ 1,2      โรงเรียน ข้อ 3 
ลักษณะโครงการ            ใหม่           ต่อเนื่อง     
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวทิพย์บดี  สุขส าโรง,  นายกิตติพงศ ์ บ้านนบ, นางจิราพรรณ อิสโร 
   นางวรรณกร  พ่ึงเจริญ และคณะครูทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
**************************************************************************************************
*1. หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การแข่งขันอย่าง
รุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อ
สังคม ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวจึงต้องจัดกิจกรรมรู้ขอ รู้ใช้ รู้รักษา เพ่ือพัฒนาคุณธรรมด้านความประหยัดแก่
ผู้เรียน ให้เป็นผู้ที่ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ถนอมทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุุมเฟือย จึงได้
จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 

3. เป้าหมาย  
  3.1 ด้านปริมาณ 
      นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  
 3.2 ด้านคุณภาพ 
      นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  
 
 
 
 
 



4. ขั้นตอนและกิจกรรมในการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมและ
ขั้นตอน 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

- พ.ค. 63 
นางสาวทิพย์บดี   
สุขส าโรง 

2. ขั้นด าเนินการ 1. แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน  
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรม 
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ดังนี้  

- 

มิ.ย. – ธ.ค. 
63 

นางสาวทิพย์บดี   
สุขส าโรง 

- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมฐานการเรยีนรู้คณุธรรม 
จริยธรรม 

10,000 
นายกิตติพงศ์ 
บ้านนบ 

- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม  
3,000 

นางจิราพรรณ   
อิสโร 

- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ประจ าสัปดาห ์
- กิจกรรมออมทรัพย ์
- กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

5,000 

นางวรรณกร 
พ่ึงเจริญ 

- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม  
- กิจกรรมรู้ขอ รู้ใช้ รู้รักษา 
- กิจกรรมโฮมรูม 

15,000 
นางสาวทิพย์บดี   
สุขส าโรง 

3. ขั้นติดตามและ
ประเมินผล  
  

1. สรุปและรายงานผล 
2. น าสรุปและรายงานผลมา
วางแผนในการจัดกิจกรรมต่อไป 

- ม.ค. 64 
นางสาวทิพย์บดี   
สุขส าโรง 

 
 
 
 
 



5. งบประมาณ 
  โครงการนี้ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  33,000  บาท จ าแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้ 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ/จ านวนเงิน 

รวม หมายเหตุ เงิน 
อุดหนุน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

เงิน 
สมาคม 

เงิน 
ระดม 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมฐานการเรยีนรู้คณุธรรม 
จริยธรรม 

10,000 - - - 10,000  

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

3,000 - - - 3,000  

3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ประจ าสัปดาห ์
- กิจกรรมออมทรัพย ์
- กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

5,000 - - - 5,000  

4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม  
- กิจกรรมรู้ขอ รู้ใช้ รู้รักษา 
- กิจกรรมโฮมรูม 

15,000 - - - 15,000  

รวม 33,000 - - - 33,000  
 

6. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

- การสังเกต  - แบบประเมิน 
 
 

 

 
 
 
 
 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 

(นางสาวทิพย์บดี  สุขส าโรง) 
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

(นางเกษศิริ  อริยประยูร) 
ฝุายวิชาการ  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 

(นายทัศนัย  ลีฬหพงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ  อบรม ICT 
แผนงาน   งานวิชาการ   
สนองมาตรฐาน    สพฐ. ข้อ 4        สพป. ข้อ 4     โรงเรียน ข้อ 4 
สนองกลยุทธ์   สพฐ. ข้อ 2   สพป. ข้อ 2     โรงเรียน ข้อ 1, 4 
ลักษณะโครงการ           ใหม่   ต่อเนื่อง     
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชนัญญา  นวลประโค   นายจิราวุฒิ  สินอุดม  นางสุวดี  สุขแก้ว 

นางสาวปรินดา ณ ระนองและคณะครูทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
**************************************************************************************************
* 
 

1.หลักการและเหตุผล  
ความท้าทายในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องส าคัญของกระแสการ

ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง การจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่ง แต่
ด้วยความแตกต่างทางบริบทของสถานศึกษาส่งผลให้นักเรียนแต่ละพ้ืนที่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาที
แตกต่างกัน โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในเขตรอบนอก จะได้รับโอกาสในการพัฒนาน้อยกว่านักเรียนในเขตเมือง 
ในปัจจุบันการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เป็นสิ่งจ าเป็นที่นักเรียนทุกคนต้องได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะให้สอดรับกับการพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้มีความพร้อมกับความท้าทายใน
ศตวรรษท่ี 21การเรียนรู้เทคโนโลยีผ่านการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการผ่าน STEAM และเพ่ิมพูนทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 สอดรับกับแนวทาง Thailand 4.0 เพ่ือต่อยอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติในอนาคต 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเปิดโลกทัศน์นักเรียนในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
     2. เพ่ือให้นักเรียนที่สนใจได้พัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี พัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบ และ
เพ่ิมพูนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
    3.  เพ่ือให้ครู และนักเรียนตระหนัก เห็นความส าคัญของการน าหุ่นยนต์เป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า 

 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวร้อยละ 80 มีความรู้ด้าน  ICT 
2. นักเรียนร้อยละ 80% มีนิสัยแสวงหาความรู้และต่อยอดด้วยตนเอง 
3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวมีทักษะเบื้องต้น และองค์ความรู้พ้ืนฐานในการ



ออกแบบและเขียนแบบเพ่ือสร้างชิ้นงาน ทักษะในการใช้เครื่องมือช่างเบื้องต้น รู้เข้าใจและมีทักษะ
ทางด้านกลศาสตร์ เช่น แรงต้านหรือแรงเสียดทาน /จุดหมุน หลักการสมดุล 

3.2.2 นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน จากพลังงานไฟฟูาเป็น
พลังงานกล และสามารถน าพลังงานกลไปใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ได้ 

3.2.3 นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวมีทักษะ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
3.2.4 นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และสามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

 

4. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน  
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการและเยาวชนผู้รับผิดชอบด้านหุ่นยนต์  

2. ประชุมแผนการด าเนินงาน  
3. ส ารวจนักเรียนที่มีความสนใจ 
4. ด าเนินงานตามแผน  
5. ติดตามผล 

 

5. กิจกรรมการด าเนินงานและงบประมาณ 
งบประมาณ  จ านวน 75,000.00  บาท(เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
และการชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครง 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ - - - - พ.ค. 63 
2. แต่งตั้งคณะกรรมกาด าเนินงาน - - - - พ.ค. 63 
3.ประชุมคณะท างาน - - - - พ.ค. 63 
4. ด าเนินงานตามโครงการ - - - - ตลอดปี 
 4.1กิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษา  
(ป.1-ป.3) 
   อบรมICT   
  - วัสดุและอุปกรณ์อบรม  
  - ค่าวิทยากรในกรอบรม 

 
 
 

15,000.- 

 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 
- 

 
 

 
12,000.- 

นายจิราวุฒิ  สินอุดม 
นางสุวดี  สุขแก้ว 

 4.2กิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษา  
(ป.4-ป.6) 
        อบรมICT 
  - วัสดุและอุปกรณ์อบรม  
  - ค่าวิทยากรในการอบรม 

 
 

 
15,000 

 
 
 
- 

10,000 

 
 
 
- 

 
 

 
5,000 

 

นางสาวปรินดา  ณ ระนอง 
 
 
 

 



  4.3กิจกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษา  
 (ม.1-ม.3) 
   โครงการหุ่นยนต์เบื้องต้น 
  - วัสดุและอุปกรณ์อบรม  
  - ค่าวิทยากรในการอบรม 

 
 
   

  45,000 
- 

 
 
 
 

3,500 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

 41,500 
- 

นายวุฒิพงศ์  วันวิน 
นางชนัญญา นวลประโค  

5. รายงานการด าเนินโครงการ - - - - 31 มี.ค. 64 
รวมเป็นเงิน 75,000.- 16,500 - 58,500.-  

6. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะ ICT
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูมีสื่อแบบฝึกพัฒนาทักษะ   
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ต่าง ๆ  

- การสังเกต , การทดสอบ 
 
- การสังเกต , การสอบถาม 
 
 

- แบบทดสอบ, แบบประเมิน 
 
- แบบประเมิน , แบบสอบถาม 
 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

7.2 นักเรียนมีความรู้และได้ใช้เทคโนโลยีได้ดี 
7.3 ครูและนักเรียนการเรียนรู้และสามารถน าทักษะประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตน เองและ

ส่วนรวมและในชีวิตประจ าวัน 
 

ผู้เสนอโครงการ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
                       (นางชนัญญา  นวลประโค)             (นางเกษศิริ  อริยประยูร) 
                        ครู  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว                        หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(นายทัศนัย  ลีฬหพงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 



งบบริหารทั่วไป 

 งบบริหารทั่วไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ โครงการจ้างบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานศกึษา                   

                          ประจ าปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  งานบุคลากร 
สนองมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่ 8   สพป. ข้อท่ี 8   โรงเรยีน ข้อท่ี 8 

สนองกลยุทธ ์  สพฐ.  ข้อที่ 1  สพป. ข้อท่ี 1   โรงเรยีน ข้อท่ี 13 

ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิริรัตน์  ตณัฑวานิช และคณะครูทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 

****************************************************************************************************** 

1  หลักการและเหตุผล  

  ในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะที่  พึงประสงค์ 5 ประการ คือความสามารถ

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การที่นักเรียนจะเกิดสมรรถนะดังกล่าวได้ โรงเรียนจ าเป็นจะต้องมีห้องปฏิบัติการต่างๆที่ดี  

มีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความสามารถในด้านต่างๆ มีทักษะกระบวนการ  

เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและ

มีคุณธรรม  

  สภาพปัจจุบันของโรงเรียน  ขาดแคลนบุคลากรหลายต าแหน่ง จึงมีความจ าเป็นต้องจัดจ้างบุคลากรมา

ท างานเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ ในสถานศึกษา  และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

2 วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพโดยตรงมากขึ้น เช่น งานธุรการและ
งาน         

บริการต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา   

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  สามารถท าให้สถานศึกษาและนักเรียนทุกคนได้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพัฒนางานและ

ร่วมกิจกรรมได้มากข้ึน 

3.2 เชิงคุณภาพ ครูและนักเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรียนรู้ได้เพิ่มมากขึ้น 

4  วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน  
 4.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
 4.2 แต่งตั้งคณะท างาน 

 4.3 ประชุมคณะท างาน 

 4.4 ด าเนินงานตามโครงการ  

 4.5 ติดตามรายงานผลการด าเนินงาน 

5.งบประมาณ 



งบประมาณจ านวน 108,000.00 บาท (ในระยะเวลา 12 เดือน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ  ดังนี้ 

กิจกรรม 
และการชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

จ าแนกการใชจ้่าย 
ปฏิทินการ 
ปฏิบัติงาน 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ  - - - -  
2. แต่งตั้งคณะท างาน - - - -  
3. ประชุมคณะท างาน - - - -  
 4. ด าเนินการตามโครงการ  
- จัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 
9,000 บาท  

 

108,000.- 
 

108,000.- 
 

  พ.ค.63 - มี.ค. 64 

รวมเป็นเงินทั้งหมด 108,000.- 108,000.- - -  
 

6 .การติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1.ร้อยละของกิจกรรมที่นักเรียนและครสูนใจที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

2. ร้อยละ ของนักเรียนและครูที่มคีวามพึงพอใจการ
ใช้ในการใช้บริการ 

-การสังเกต 

-การสอบถาม 

-การสังเกต 

-การสอบถาม 

-แบบประเมิน 

-แบบสอบถาม 

แบบประเมิน 

-แบบสอบถาม 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 

(นางศิริรัตน์  ตัณฑวานิช) 
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

(นายทัศนัย  ลีฬหพงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ  การสนับสนุนงานทะเบียน 
แผนงาน                 งานบริหารทั่วไป   
สนองมาตรฐาน   สพฐ.ข้อที่.7,8,10,12  สพป.ข้อที่.7,8,10,12  โรงเรียน ข้อที่.7,8,10,12 
สนองกลยุทธ์   สพฐ.ข้อที่.7,8,10,12  สพป.ข้อที่.7,8,10,12  โรงเรียน ข้อที่ 7,8,10,12 
ลักษณะโครงการ           ใหม่  ต่อเนื่อง     
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางอัมพร  สุมณฑา นางสาวรุ่งทิพย์  รุ่งอโณทัย และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤษภาคม  2563 –มีนาคม  2564 
************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551เพ่ือให้นักเรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ได้

นั้น นอกเหนือจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนแล้ว ยังประกอบด้วยการสนับสนุนของงานด้านต่างๆ
ในสถานศึกษาที่มีความส าคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน และงานทะเบียน วัดผลเป็นงานส าคัญหนึ่งในหลายงาน
ด้วยกัน  กอปรกับระบบงานทะเบียนต้องมีความถูกต้องชัดเจน สมบูรณ์ คงทนของข้อมูลในเอกสารของแบบ
พิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการอ้างอิง 

ดังนั้น การพัฒนางานทะเบียน ด้านการด าเนินงาน  การจัดเก็บเอกสาร หลักฐานผลการเรียนของ
ผู้เรียน  ส าเนาข้อมูลด้านการศึกษาให้เรียนร้อยเป็นระบบ ง่ายต่อการสืบค้น การอ้างอิงข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
วางแผนด้านการจัดการศึกษา หรือรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการรับการ
สนับสนุนด้านวัสดุและอุปกรณ์  เพ่ือให้บรรลุผลตามเปูาหมายที่วางไว้ 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1   เพ่ือจัดเก็บเอกสารที่ส าคัญของโรงเรียน ปพ.1-ปพ.9 ทะเบียนนักเรียนผลการเรียนได้ เป็นระบบ  
2.2   เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
2.3   เพ่ือสนับสนุนงานบริหารวิชาการและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน 
2.4   เพ่ือเก็บข้อมูลคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ  
2.5   ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถาบันศึกษา 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

-  ร้อยละ 80 ของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนได้รับบริการด้าน เอกสาร
หลักฐานการเรียน และการรับรองข้อมูลด้านการศึกษา 

 
 
 
 



3.2  เชิงคุณภาพ  
-  การจัดพิมพ์หลักฐานการศึกษาแก่ผู้เรียน และส าเนาเอกสารข้อมูลด้านการศึกษาอย่างถูกต้อง

ครบถ้วน 
-  การพัฒนาระบบงานทะเบียน การจัดเก็บเอกสาร หลักฐานผลการเรียนของผู้เรียน  ส าเนาข้อมูล

ด้านการศึกษาให้เรียนร้อยเป็นระบบ ง่ายต่อการสืบค้น การจัดท าข้อมูลอ้างอิง 
4.  วิธีการและข้ันตอนด าเนินงาน 

1. ประชุม/ปรึกษาหารือคณะท างาน งานทะเบียน โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 
2. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
3. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุเพ่ือด าเนินการ 
4. ด าเนินงานตามแผนงาน 

  4.1 การจัดท าเอกสารการจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และการจบการศึกษาภาคบังคับ 
        ขั้นพ้ืนฐาน(มัธยมศึกษาปีที่ 3) 
      - ปพ.1 

  - ปพ.2 
        - ปพ.3 

4.2 หนังสือรับรอง 
4.3 การจัดท ารายงานผลการเรียน / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.4 แบบรายงาน/เอกสารรายงาน 

  4.5 การปรับปรุงการจัดเก็บเอกสารข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
  4.6 การบันทึกข้อมูลนักเรียนย้ายเข้า-ออกในทะเบียน 

5.  ประเมินผลโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมด าเนินงานและงบประมาณ   
งบประมาณ จ านวน   10,920.-บาท  (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ค่าใช้จ่าย ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. การจัดท าเอกสารการจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และการจบการศึกษาภาคบังคับข้ันพื้นฐาน(มัธยมศึกษา
ปีที่ 3) 
   - ปพ.1 
   - ปพ.2 
   - ปพ.3 
2. หนังสือรับรอง 
3. การจัดท ารายงานผลการเรียน/ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
4. แบบรายงาน/เอกสารรายงาน 
- กระดาษ A4 ดับเบ้ิลเอ 6 รีม รีมละ 120 บาท 
- กระดาษ F4 ดับเบิ้ล เอ2 รีม รีมละ 200 บาท 
- ซองน้ าตาลขนาดเอ 4 จ านวน 12 โหล (144 ซอง) 
ราคาโหลละ 36 บาท 
- ซองน้ าตาลขนาดเอ 4  ขยายข้าง จ านวน 2 โหล (24 
ซอง) ราคาโหลละ 84 บาท 
- กระดาษเยื่อกาวขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 6 ม้วน ราคา 
ม้วนละ 45 บาท 
- แบบรายงาน ปพ.1 : ป (ฉบับพิมพ์คอมพิวเตอร์) 
จ านวน 10 เล่มราคาเล่มละ 160บาท  
- แบบรายงาน ปพ.1 : บ (ฉบับพิมพ์คอมพิวเตอร์) 
จ านวน 5 เล่มราคาเล่มละ 160บาท 
- แบบรายงาน ปพ.2 จ านวน 1 ห่อ (200 แผ่น)ราคา 
แผ่นละ 2 บาท 
- แบบรายงาน ปพ.3 : ป (ฉบับพิมพ์คอมพิวเตอร์) 
จ านวน 50 แผ่น ราคาแผ่นละ 5 บาท 
- แบบรายงาน ปพ.3 : บ (ฉบับพิมพ์คอมพิวเตอร์) 
จ านวน 50 แผ่น ราคาแผ่นละ 5 บาท 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
720.- 
400.- 

 
 

432.- 
 
 

270.- 
 

1,600.- 
 

800.- 
 

400.- 
250.- 

 
 

250.- 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

720.- 
400.- 

 
 

432.- 
 
 

270.- 
 

1,600.- 
 

800.- 
 

400.- 
250.- 

 
 

250. 

 



กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ค่าใช้จ่าย ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

5. การบันทึกข้อมูลนักเรียนย้ายเข้า-ออกในทะเบียน
นักเรียนและจัดท ารายงาน 
-แท่นประทับตราตราม้า เบอร์ 1 สีน้ าเงิน จ านวน 2 อัน 
สีแดง จ านวน 2 อัน สีด า จ านวน 2อัน รวม 6 อัน ราคา
อันละ 70 บาท 
-Toner CF2264 จ านวน 2 ตลับ ตลับละ 4,800 บาท 

 
 

 
420.- 

 
9,600.- 

   
 
 

420.- 
 

9,600.- 

 

7.  การรายงานผล     30 มี.ค.64 
รวมงบประมาณ 10,920.   10,920.  

 
6. การติดตามและประเมินผล 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
1.ร้อยละ 80 ของนักเรียน คณะครู  บุคลากร
ทางการศึกษา และชุมชนได้รับบริการด้านเอกสาร
หลักฐานการเรียน และการรับรองข้อมูลด้าน
การศึกษา 
2. การจัดพิมพ์หลักฐานการศึกษาแก่ผู้เรียน และ
ส าเนาเอกสารข้อมูลด้านการศึกษาอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 
3. การพัฒนาระบบงานทะเบียน การจัดเก็บเอกสาร 
หลักฐานผลการเรียนของผู้เรียน  ส าเนาข้อมูลด้าน
การศึกษาให้เรียนร้อยเป็นระบบ ง่ายต่อการสืบค้น 
การจัดท าข้อมูลอ้างอิง 

ประเมินความพึงพอใจของ
คณะ ท างาน ครู และ
บุคลากรผู้ใช้บริการ 

รายงาการด าเนินงาน
งานทะเบียน โรงเรียน
บ้านทุ่งหงาว 

 
 
 
 
 
 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  งานทะเบียน วัดผลมีทรัพยากรจ าเป็นต่อต่อการใช้งานด้านการด าเนินงานเอกสาร และการ 

บริการ 
7.2  ระบบการจัดการในการจัดพิมพ์เอกสาร หลักฐานต่างความถูกต้องชัดเจน สมบูรณ์ คงทน  

รวดเร็ว และทันสมัย 
7.3  ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ขอรับบริการอื่นมีความพึงพอใจในการขอรับบริการด้าน

เอกสาร หลักฐานการเรียนและอ่ืนๆ 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางอัมพร  สุมณฑา) 
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางนิตยา  พงศ์ชู) 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ   สร้างสรรค์งานธุรการโรงเรียน 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐาน    สพฐ. ข้อ 4   สพป.ข้อ 4   โรงเรียน ข้อ 4 
สนองกลยุทธ ์    สพฐ.ข้อ 2   สพป.ข้อ 2   โรงเรียน ข้อ7 
ลักษณะโครงการ   ใหม่              ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนิตยา  พงศ์ชูและคณะครูทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นหน่วยงานราชการทางการศึกษา ต้องมีการโต้ตอบหนังสือกับหน่วยงานทางการศึกษา
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ พร้อมต้องประสานงานราชการต่างๆกับบุคลากรในโรงเรียน จึงต้องมีการจัดเก็บข้อมูล
หลักฐานต่างๆอย่างมีระบบ เพ่ือสะดวกในการค้นหา พร้อมสนองความต้องการของบุคลากรได้  
  
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การเก็บหลักฐานต่างๆของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบ  
 2. เพ่ือความสะดวกในการค้นคว้าและสามารถตรวจสอบ 
 3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. การปรับปรุงงานธุรการ ให้ถูกต้อง เป็นหมวดหมู่ทุกงานตลอดปีการศึกษา 
  2. บุคลากรจัดท างานธุรการ ที่รับผิดชอบได้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 เชิงคุณภาพ  
  1. สามารถปฏิบัติงานธุรการให้เป็นปัจจุบัน 
  2. สนองความต้องการของบุคลากร งานด้านต่างๆ 
 ผลผลิต 
  การปฏิบัติงานธุรการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สนองความต้องการของงานด้าน
ต่างๆ สะดวกในการค้นคว้า ตรวจสอบ 
 
 
 
 



4.  วิธีด าเนินการ / กิจกรรม 
1.  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2.  ด าเนินการตามโครงการ 
3.  ติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ 
4.  ประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน 
 

5. งบประมาณ 
 กิจกรรมการด าเนินการและงบประมาณ 75,000.-บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม 
และการชี้แจงการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

ด าเนินงาน ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.  ด าเนินการตามโครงการ     
-  วัสดุส านักงาน 13,620.-   13,620.- 
-  ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และ 
เครื่องปริ้นเตอร ์

3,000.-  3,000.- - 

-  เครื่องปริ้นเตอรE์pson รุ่น L360 4,990.-   4,990.- 
- หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 2 
หลอดๆ ละ 2,600 บาท 

5,200.-   5,200.- 

-  หมึกเครื่องปรินต์EPSON L360 
 หมึกสี 2 ชุด 6 ขวด ขวดละ 290 บาท 
 หมึกด า 5 ขวด ขวดละ 290 บาท 

 
1,740.- 
1,450.- 

   
1,740.- 
1,450.- 

 

- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์
ส าหรับประชุมทางไกล 

45,000.-   45,000.-  

รวมงบประมาณ 75,000.-  3,000.- 72,000.-  
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัด ประเมินผล 

สามารถท างานธุรการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 



 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การเก็บหลักฐานต่างๆของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 2. สะดวกในการค้นคว้า ตรวจสอบ 
 3. ส่งเสริมงานด้านต่างๆของโรงเรียน 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางสาวสุณี  ด ารงกิจ) 
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางนิตยา  พงศ์ชู) 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(นายทัศนัย  ลีฬหพงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 
 
 
 

 
 

 


