
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศกึษา 2562 

โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 



ชื่อโครงการ การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้น ป.1 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอัจฉะรียา   บุญม่ิง และคณะครูช่วงชั้นที่ 1 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  17,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จ านวน 65 คน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการผ่านกิจกรรมที่ก าหนด 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จ านวน 64 คน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถคิด พูด หรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่เข้าร่วม และมีความ

พึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 17,000 บาท จ่าย 9,000 บาท  คงเหลือ 8,000 บาท 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ 13 พฤษภาคม 2562 – 15 พฤษภาคม 2563 

5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 

6. ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพจิตดีมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคมดี

ข้ึน 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 

8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 

10. อื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภัทรภร   สามเมือง และคณะครูช่วงชั้นที่ 1 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  28,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จ านวน 200 เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงอย่างมี

คุณภาพและประสบการณ์ทีค่รบถ้วน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนความ

เป็นอยู่ของชุมชนภายในจังหวัดระนอง 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จ านวน 200 ได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง

อย่างมีคุณภาพและประสบการณ์ทีค่รบถ้วน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนความ

เป็นอยู่ของชุมชนภายในจังหวัดระนอง 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 28,000 บาท จ่าย 28,000 บาท  คงเหลือ 0.00 บาท 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 

5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 

6. ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้นอกสถานที่ ได้ประการณ์จรงิด้วยตนเอง นักเรียนมีความพึงพอใจใน

การทัศนศึกษาครั้งน้ีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 97.06 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 

8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 

10. อื่น ๆ 

 
  
 
 



ชื่อโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ช่วงชั้นที่ 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุมาลิน   หาญโสดา และคณะครูช่วงชั้นที่ 1 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  10,600.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 

เชิงปริมาณ 

มีกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ แบ่งออกเป็น 4 หมวด 

เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 มีคุณลักษณะที่ก าหนด 4 หมวด 

2. นักเรียนมีความพ่ึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนทุกคนในช่วงชั้นที่ 1 ได้ร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนช่วงชั้นที่ 1  มีคุณลักษณะที่ก าหนด 4 หมวด 

2. นักเรียนทุกคนที่ร่วมกิจกรรมมีความพ่ึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 10,600 บาท จ่าย 10,600 บาท  คงเหลือ 0.00 บาท 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2562 

5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 

6. ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ได้อย่างเหมาะสม เต็มศักยภาพ ตามความสนใจและ

ความถนัดของนักเรียน 

2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความ

สนใจและมีความสุขกับการเรียนรู้ 

3. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา ละมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 

8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 

10. อื่น ๆ 

 
 
 



ชื่อโครงการ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรยีนการสอนในกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการค านวณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกันยา  เครือสนิท และคณะครูช่วงชั้นที่ 1 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  17,900.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 

เชิงปริมาณ 

           ร้อยละ 50 ของโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เป็นสื่อการเรียนละการสืบค้นได้ 

เชิงคุณภาพ 

     โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ประจ าห้องสาระที่สอนวิทยาการ

ค านวณในชั้นป.1 – ป.2 ในปีการศึกษา2562 ท าให้การเรียนรู้มีคุณภาพและประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2 ได้ใช้คอมพิวเตอร์ เป็นสื่อการเรียนและการสืบค้น 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนชั้น ป.1 – ป.2 ได้เรียนวิชาวิทยาการค านวณ และได้ปฏิบัติจริง 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 17,900 บาท จ่าย 19,100 บาท  คงเหลือ 0.00 บาท น าเงินที่เหลือจาก

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1 จ านวน 8,260.00 บาท มาใช้ 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2562 

5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 

6. ผลการด าเนินงาน 

นักเรียน ป.1 – 2 จ านวน 5 ห้องเรียน มีความสนใจในการเรียนรู้ในด้านวิทยาการค านวณในสาระ

วิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

จ าเป็นต้องวางระบบไอซีที ให้มีปริมาณเหมาะสมกับจ านวนนักเรียน 

8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 

10. อื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุทฤศยา   สุขส าราญ และคณะครูช่วงชั้นที่ 2 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  63,400.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จ านวน 213 และคณะครู จ านวน 10 คน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนความ

เป็นอยู่ของชุมชนภายในจังหวัดระนอง 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จ านวน 213 และคณะครู จ านวน 10 คน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนความ

เป็นอยู่ของชุมชนภายในจังหวัดระนอง 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 63,400 บาท จ่าย 63,460 บาท  คงเหลือ 0.00 บาท 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 

5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 

6. ผลการด าเนินงาน 

คณะผู้ด าเนินงานได้ประเมินผลการจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - 6) โดย

ด าเนินการจัดกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2563 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 

1. นักเรียนระดับชั้น ป.4 – 5  ทัศนศึกษาในอ าเภอเมืองระนอง (1 วัน) 

2. นักเรียนระดับชั้น ป.6 ทัศนศึกษา ณ สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ม.เกษตรศาสตร์ จ.

ระนอง (2 วัน 1 คืน) 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 

8. ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดโครงการต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จรงิ 

สามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม 

2. ควรพานักเรียนไปทัศนศึกษาในสถานที่ลักษณะน้ีอีกต่อไป เน่ืองจากใช้เวลาเดนทางไม่มาก แต่ได้มีเวลา

ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้มากพอสมควร 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 



ชื่อโครงการ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ช่วงชั้นที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรอุษา   ราชยอด และคณะครูช่วงชั้นที่ 3 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  39,600.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 

เชิงปริมาณ 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จ านวน 100 คน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนและคณะครูที่ร่วมโครงการมีความตระหนักถึงความส าคัญ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแหล่ง

เรียนรู้ส าคัญในจังหวัดกระบี ่

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทุกคนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างน้อยภาคละ 1 – 2 ครั้ง 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนและคณะครูที่ร่วมโครงการมีความตระหนักถึงความส าคัญ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแหล่ง

เรียนรู้ส าคัญในจังหวัดกระบี ่

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 39,600 บาท จ่าย 39,600 บาท  คงเหลือ 0.00 บาท 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 

5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 

6. ผลการด าเนินงาน 

1. คณะครู นักเรียน ที่ร่วมกิจกรรมโครงการมีความตระหนักถึงความส าคัญ มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ส าคัญในจังหวัดกระบี่ 

2. นักเรียน และคณะครูร้อยละ 90 มีความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรม 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 

8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 

10. อื่น ๆ 

  
 

 
 
 
 



ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ช่วงชั้นที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุทฤศยา  สุขส าราญ และคณะครูช่วงชั้นที่ 2 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  3,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 

เชิงปริมาณ 

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จ านวน 223 คน 

เชิงคุณภาพ 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 

เชิงปริมาณ 

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จ านวน 223 คน  

เชิงคุณภาพ 

ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 3,000 บาท จ่าย 3,000 บาท  คงเหลือ 0.00 บาท 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 

5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 

6. ผลการด าเนินงาน 

คณะผู้ด าเนินงานได้ประเมินผลการจัดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ช่วงชั้นที่ 2 

โดยด าเนินการจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2562  

1. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง

มีความสุข 

2. ผู้เรียนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม และมีความสุขในการด าเนินชีวิต 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 

8. ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดโครงการต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์

2. จัดกิจกรรมที่หลากหลายมากข้ึนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมให้แก่นักเรียน 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 

10. อื่น ๆ 

  
 
 
 
 



ชื่อโครงการ ค่ายทักษะชีวิต / รับน้องใหม่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเกษศิริ   อริยประยูร และคณะครูช่วงชั้นที่ 3 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  10,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 70 คน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตและผ่านกิจกรรม
ค่ายทักษะชีวิตทุกคน 

2. นักเรียนสามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
เชิงคุณภาพ 

1. ครูสามารถทราบทักษะพื้นฐานด้านทักษะชีวิตของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ 
2. ครูน าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 70 คน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตและผ่านกิจกรรม
ค่ายทักษะชีวิตทุกคน 

2. นักเรียนสามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
เชิงคุณภาพ 

1. ครูสามารถทราบทักษะพื้นฐานด้านทักษะชีวิตของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ 
2. ครูน าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 10,000 บาท จ่าย 10,000 บาท  คงเหลือ 0.00 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ  26 มีนาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 
5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต และกิจกรรมรับน้อง 
2. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ไม่มี 

8. ข้อเสนอแนะ 
โครงการค่ายทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยากให้มีการด าเนินกิจกรรมต่อไปเพ่ือน้องๆ 

รุ่นหลัง ได้ความรู้จักกับรุ่นพ่ีและคณะครูต่อไป 
9. ภาพประกอบ 

มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 
10. อื่น ๆ 

  
 
 
 
 



ชื่อโครงการ จ้างบุคลากรฝ่ายสนับสนถนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิริรัตน์   ตัณฑวานิช 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  108,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
เชิงปริมาณ 

สามารถท าให้สถานศึกษาและนักเรียนทุกคนได้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพัฒนางานและร่วม
กิจกรรมได้มากข้ึน 
เชิงคุณภาพ 

ครูและนักเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการเรียนรู้ได้มากข้ึน 
2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 

เชิงปริมาณ 
สามารถท าให้สถานศึกษาและนักเรียนทุกคนได้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพัฒนางานและร่วม

กิจกรรมได้มากข้ึน 
เชิงคุณภาพ 

ครูและนักเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการเรียนรู้ได้มากข้ึน 
3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 108,000 บาท จ่าย 108,000 บาท  คงเหลือ 0.00 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ  26 มีนาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 
5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินงานตามโครงการส าเรจ็ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 
8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
9. ภาพประกอบ 

มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 
10. อื่น ๆ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ สร้างสรรค์งานธุรการโรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางนิตยา  พงศ์ชู                   

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  11,590.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
เชิงปริมาณ 

1. ปรุงงานธุรการ ให้ถูกต้อง เป็นหมวดหมู่ทุกงานตลอดปีการศึกษา 
2. บุคลากรจัดท างานธุรการ ท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

เชิงคุณภาพ 
1. สามารถปฏิบัติงานธุรการให้เป็นปัจจุบัน 
2. สนองความต้องการของบุคลากรงานด้านต่างๆ 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
เชิงปริมาณ 

1. ปรุงงานธุรการ ให้ถูกต้อง เป็นหมวดหมู่ทุกงานตลอดปีการศึกษา 
2. บุคลากรจัดท างานธุรการ ท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

เชิงคุณภาพ 
1. สามารถปฏิบัติงานธุรการให้เป็นปัจจุบัน 
2. สนองความต้องการของบุคลากรงานด้านต่างๆ 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 11,590 บาท จ่าย 11,590 บาท  คงเหลือ 0.00 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 – ธันวาคม 2562 
5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินงานตามโครงการส าเรจ็ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 
8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
9. ภาพประกอบ 

มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 
10. อื่น ๆ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ อนามัยโรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววรุณยุพา   ชูจันทร์                   

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  5,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนบ้านทุ่งหงาวทุกคนได้รับการบริการสุขภาพ โดยการตรวจสุขภาพ การให้ภูมิคุ้มกัน การจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลและการส่งต่อ 

2. นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสุขภาพอนามัย 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเพ่ือให้เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
2. อาคารเรียนอาคารประกอบบริเวณโรงเรียนมีความสะอาดปลอดภัยตามสุขาภิบาลเบื้องต้น 
3. มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนบ้านทุ่งหงาวทุกคนได้รับการบริการสุขภาพ โดยการตรวจสุขภาพ การให้ภูมิคุ้มกัน การจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลและการส่งต่อ 

2. นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสุขภาพอนามัย 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเพ่ือให้เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
2. อาคารเรียนอาคารประกอบบริเวณโรงเรียนมีความสะอาดปลอดภัยตามสุขาภิบาลเบื้องต้น 
3. มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 5,000 บาท จ่าย 4,995 บาท  คงเหลือ 5.00 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ 16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินงานตามโครงการส าเรจ็ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 
8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
9. ภาพประกอบ 

มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 
10. อื่น ๆ 

  
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ พัฒนาซ่อมแซม ปรับปรุงและจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบ ICT ในยุค 4.0 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางกันยา  เครือสนิท และครูช่วงชั้นที่ 1 ทุกคน                  

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  40,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และสืบค้น 
2. ข้อยละ 80 ของครู บุคลากรมีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้นคว้า การพัฒนางาน

สอน งานวิชาการ และอื่นๆ 
เชิงคุณภาพ 

1.  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวปรับปรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ประจ าห้องเรียน ห้องสาระการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใชง้านด้านเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

2. นักเรียน ครู บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
ในช่วงชั้นที่ 1 ทุกห้องมีคอมพิวเตอร์ให้ครูทุกคนได้ใช้เครือ่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ใน

การสืบค้นคว้า และพัฒนางานสอนนักเรียนทั่งถึง เพ่ือลดภาระงานให้น้อยลง 
3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 40,000 บาท จ่าย 17,900 บาท  คงเหลือ 22,100.00 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2562 
5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

ทุกห้องเรียนในช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ) จ านวน 7 ห้องเรียน มีคอมพิวเตอร์ให้ครูทุกคนได้ใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ในการเรียนการสอน และสืบค้นคว้า ตลอดจนพัฒนางานการสอน
นักเรียนได้ทั่วถึง เพ่ือลดภาระงานให้น้ยลงในทุกกลุ่มสาระ  

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
จ าเป็นต้องมีงบในการใช้ซ่อมแซมและปรับปรงุเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในระบบ

ไอซีที ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป 
8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
9. ภาพประกอบ 

มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 
10. อื่น ๆ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ จัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางศิริรัตน์   ตัณฑวานิช 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  72,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
เชิงปริมาณ 

1. ครูทุกคนมีสื่อการเรียนการสอนทุกสาระการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 

1.  ครูสามารถน าสื่อมาพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 

1. จัดหาสื่อ 6 ห้องเรียน 
2. จัดหาสื่อให้ครูพิเศษ จ านวน 6 คน 
3. น าสื่อมาใช้ในการเรียนการสอน 
4. จัดซื้อสื่อตามจริง 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 72,000 บาท จ่าย 72,000 บาท  คงเหลือ 0.00 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2562 
5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินงานตามโครงการส าเรจ็ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 
8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
9. ภาพประกอบ 

มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 
10. อื่น ๆ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ คณิตคิดเร็ว 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววรศมน   คัมภีรปกรณ์ 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  1,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
 นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6) มีทักษะการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ที่ดีข้ึน 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6) มีทักษะการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ที่ดีข้ึน 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 1,000 บาท จ่าย 1,000 บาท  คงเหลือ 0.00 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ มีนาคม 2562 – ตุลาคม 2562 
5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินงานตามโครงการส าเรจ็ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 
8. ข้อเสนอแนะ 

น าเสนอเทคนิควีการคิดค านวณให้หลากหลายและน าไปใช้ประยุกต์ใช้/เชื่อมโยงกับเน้ือหาที่เรียน 
9. ภาพประกอบ 

มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 
10. อื่น ๆ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์   

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางศิริรัตน์   ตัณฑวานิช 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  72,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
1. เพ่ือยกระดับผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ให้มีผลการเรียนสูงข้ึน 
2. เพ่ือให้ครูได้จัดหา จัดสร้างสื่อการเรียนการสอนและการใช้สื่อการเรียนการสอนประกอบการสอนอย่าง

หลากหลาย 
3. เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ท่ีมีผลการเรียนค่อนข้างต่ า 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
1. จัดซื้อสื่อจริงทุกกลุ่มสาระ 
2. จัดซื้อสื่อตามจริง 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 10,000 บาท จ่าย 10,000 บาท  คงเหลือ 0.00 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2562 
5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินงานตามโครงการส าเรจ็ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 
8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
9. ภาพประกอบ 

มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 
10. อื่น ๆ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน  

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววรศมน   คัมภีรปกรณ์ 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  72,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
1. นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีข้ึน 
2. นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
1. นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีข้ึน 
2. นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 1,000 บาท จ่าย 1,000 บาท  คงเหลือ 0.00 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ มีนาคม 2562 – ตุลาคม 2562 
5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

“เพ่ือนช่วยเพ่ือน” สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท างานมากข้ึนเพ่ือนและกลุ่มมี

อิทธิพลในการสร้างความสนใจจูงใจเกิดการยอมรับของเพ่ือนด้วยกันท าให้ทุกคนมีความตระหนักในคุณค่าของ

ตนเองและกลุ่มเพ่ือนอีกครั้งนักเรียนมีความร่วมมือเป็นอย่างดีส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์

ที่ดีข้ึนและมีความสนใจเอาใจใส่ต่อการเรียนติดตามงานของตนเองและเพ่ือนมากข้ึนรายวิชาคณิตศาสตร์นักเรียน

คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ไม่มี 

8. ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 

10. อื่น ๆ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ พฒันาการเรียนการสอน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายชัยยัณต์   สุขแก้ว 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  10,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จ านวน 250 คน ได้รับการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
เชิงคุณภาพ 

1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
2. มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
3. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
4. ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษละหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 

อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จ านวน 250 คน ได้รับการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
เชิงคุณภาพ 

1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
2. มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
3. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
4. ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษละหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 

อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 10,000 บาท จ่าย 64900 บาท  คงเหลือ 3,600.00 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2562 
5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการตามโครงการที่วางไว้ 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 
8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
9. ภาพประกอบ 

มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 
10. อื่น ๆ 

  
 
 



ชื่อโครงการ วันส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวปาริชาติ   อ่อนค า 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  10,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
2. ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 

เชิงคุณภาพ 
1.  คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวร้อยละ 100 ตระหนักเห็นความส าคัญละมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวร้อยละ 100 มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
2. ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 

เชิงคุณภาพ 
1.  คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวร้อยละ 100 ตระหนักเห็นความส าคัญละมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวร้อยละ 100 มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 30,000 บาท จ่าย 10,927 บาท  คงเหลือ 19,073.00 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2562 
5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการตามโครงการที่วางไว้ 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 
8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
9. ภาพประกอบ 

มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 
10. อื่น ๆ 

  
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ การเรียนรู้นอกห้องเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางเกษศิริ   อริยประยูร และคณะครูช่วงชั้นที่ 3 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  11,760.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทุกคนได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างน้อยภาคละ 1 – 2 
ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนและคณะครูที่ร่วมโครงการมีความตะหนักถึงความส าคัญ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแหล่ง
เรียนรู้ส าคัญในจังหวัดระนอง 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทุกคนได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างน้อยภาคละ 1 – 2 
ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนและคณะครูที่ร่วมโครงการมีความตะหนักถึงความส าคัญ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแหล่ง
เรียนรู้ส าคัญในจังหวัดระนอง 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 11,760 บาท จ่าย 11,760 บาท  คงเหลือ 0.00 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2562 
5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการตามโครงการที่วางไว้ 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 
8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
9. ภาพประกอบ 

มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 
10. อื่น ๆ 

  
 
 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวจงกล   เจริญผล 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  30,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เหมาะแก่การ

เรียนรู้และบริการที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครูบุคลากรมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในห้องเรียนน่าดูน่าอยู่

น่าเรียนเพ่ือสนองความต้องการของนักเรียนในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สติปัญญา 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เหมาะแก่การ

เรียนรู้และบริการที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครูบุคลากรมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในห้องเรียนน่าดูน่าอยู่

น่าเรียนเพ่ือสนองความต้องการของนักเรียนในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สติปัญญา 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 30,000 บาท จ่าย 23,200 บาท  คงเหลือ 6,800.00 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2562 
5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการตามโครงการที่วางไว้ 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. ขาดการประสานงานระหว่างคณะการด าเนินงานและผู้เก่ียวข้อง 
2. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ท าบอร์ดหน้าห้องเรียน และมุมความรู้ เน่ืองจากมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการ

ด าเนินการแล้ว 
8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
9. ภาพประกอบ 

มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 
10. อื่น ๆ 

  
 
 
 



ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางเกษศิริ   อริยประยูร และคณะครูช่วงชั้นที่ 3 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  11,760.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 50 คนครูและบุคลากรจ านวน 2 คน  
2. นักเรียนและครูได้ออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬาเป็นสื่อส าคัญ  
3. นักเรียนและครูได้แสดงออกในความสามารถด้านกีฬา 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนและครูมีสุขภาพร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง  
2. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะความสามารถทางกีฬาประเภทใดประเภทหน่ึงดีข้ึน  
3. ได้นักกีฬาที่มีความสามารถเป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 50 คนครูและบุคลากรจ านวน 2 คน  
2. นักเรียนและครูได้ออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬาเป็นสื่อส าคัญ  
3. นักเรียนและครูได้แสดงออกในความสามารถด้านกีฬา 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนและครูมีสุขภาพร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง  
2. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะความสามารถทางกีฬาประเภทใดประเภทหน่ึงดีข้ึน  
3. ได้นักกีฬาที่มีความสามารถเป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 10,000 บาท จ่าย 1,760 บาท  คงเหลือ 8,240.00 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2562 
5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการตามโครงการที่วางไว้ 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ระหว่างการฝึกซ้อมมีสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย ฝนตกบ่อยมาก บางครั้งแดดร้อนมาก ท าให้นักกีฬาซ้อม
ได้เต็มที่ 

8. ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 

10. อื่น ๆ 

 

 

 



ชื่อโครงการ เข้าค่าย Day Camp ลูกเสือส ารองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางนิตยา   พงศ์ชู และคณะครูช่วงชั้นที่ 1 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  11,760.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 จ านวน 130 คน 
เชิงคุณภาพ 

1. ลูกเสือส ารองได้ประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมเข้าค่าย 
2. ลูกเสือส ารองผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคน  
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความมานะอดทน  
4. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของฝ่ายประถมศึกษา 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 จ านวน 130 คน 
เชิงคุณภาพ 

1. ลูกเสือส ารองได้ประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมเข้าค่าย 
2. ลูกเสือส ารองผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคน  
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความมานะอดทน  
4. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของฝ่ายประถมศึกษา 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 3,500 บาท จ่าย 3,500 บาท  คงเหลือ 0.00 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการตามโครงการที่วางไว้ 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 
8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
9. ภาพประกอบ 

มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 
10. อื่น ๆ 

  

 

 

 

 



ชื่อโครงการ ตลาดนัดหัดค้า สู่เส้นทางเถ้าแก่น้อย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางนิตยา   พงศ์ชู และคณะครูช่วงชั้นที่ 1 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  4,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ 80 เป็นผู้มีจิตส านึก มีคุณธรรม จริยธรรม เก่ง ดี มีความสุข 
เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนผ่านการประเมินรูปแบบคุณธรรมน าความรู้ร้อยละ 80 ข้ึนไปและสนองตอบตามแผนงานพัฒนา

คุณธรรมในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ 80 เป็นผู้มีจิตส านึก มีคุณธรรม จริยธรรม เก่ง ดี มีความสุข 
เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนผ่านการประเมินรูปแบบคุณธรรมน าความรู้ร้อยละ 80 ข้ึนไปและสนองตอบตามแผนงานพัฒนา

คุณธรรมในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 4,000 บาท จ่าย 4,000 บาท  คงเหลือ 0.00 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2562 
5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนและบุคลากรเกิดการเรียนรู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ไม่มี 

8. ข้อเสนอแนะ 
ไมม่ี 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 

10. อื่น ๆ 

  

 

 

 

 



ชื่อโครงการ พัฒนาปรับปรุงและจัดซ้ืออุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวปริณดา   ณ ระนอง 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  60,520.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และการสืบค้น 
2. ร้อยละ 80 ของครูบุคลากรมีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนการสืบค้นคว้าการพัฒนางาน

สอนงานวิชาการและอื่นๆ 
เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีประจ าห้องเรียนห้อง
คอมพิวเตอร์มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานด้านเทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน  

2. นักเรียนครูและบุคลากรเกิดการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
1. ปรับปรุงระบบห้องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและอุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพในการใช้งานมากข้ึน 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงคอมพิวเตอร์ห้องเรียนเพ่ือให้ง่ายต่อการจัดการเรียนรู้ 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 60,520 บาท จ่าย 37,400 บาท  คงเหลือ 23,120.00 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2562 
5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการโครงการส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ไม่มี 

8. ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 

10. อื่น ๆ 

  

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ กีฬาสีโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  “ทุ่งหงาวเกมส์” 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายชัยยัณต์  สุขแก้ว และคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  11,760.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 800 คนครูและบุคลากรจ านวน 44 คน  
2. นักเรียนและครูได้ออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬาเป็นสื่อส าคัญ  
3. นักเรียนและครูได้แสดงออกในความสามารถด้านกีฬา 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนและครูมีสุขภาพร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง  
2. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะความสามารถทางกีฬาประเภทใดประเภทหน่ึงดีข้ึน  
3. ได้นักกีฬาที่มีความสามารถเป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 800 คนครูและบุคลากรจ านวน 44 คน  
2. นักเรียนและครูได้ออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬาเป็นสื่อส าคัญ  
3. นักเรียนและครูได้แสดงออกในความสามารถด้านกีฬา 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนและครูมีสุขภาพร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง  
2. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะความสามารถทางกีฬาประเภทใดประเภทหน่ึงดีข้ึน  
3. ได้นักกีฬาที่มีความสามารถเป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 40,000 บาท จ่าย 45,530 บาท  คงเหลือ -5,530.00 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2562 
5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการตามโครงการที่วางไว้ 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. ระหว่างการแข่งขันมีสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยมีอากาศร้อน  
2. งบประมาณตามโครงการกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวได้ก าหนดไว้ 4,000 บาทไม่เพียงพอต่อ

กิจกรรมที่เข้าร่วมแข่งขัน 
8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
9. ภาพประกอบ 

มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 
10. อื่น ๆ 

 

 



ชื่อโครงการ การรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวทิพย์บดี   สุขส าโรง 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  5,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนละบุคลากรทุกคนในโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวปลอดจากยาเสพติด ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกาอย่างย่ังยืน 
2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนละบุคลากรทุกคนในโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวปลอดจากยาเสพติด ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างย่ังยืน 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 5,000 บาท จ่าย 5,000 บาท  คงเหลือ 0.00 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2562 
5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการตามโครงการที่วางไว้ 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 
8. ข้อเสนอแนะ 

โครงการการรณรงค์และป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวสามารถช่วยป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาลดปัญหาการเผยแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและส่งเสริมให้

บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจงึ

ควรมีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 

10. อื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ความประหยัด) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวทิพย์บดี   สุขส าโรง 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  3,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 3,000 บาท จ่าย 3,000 บาท  คงเหลือ 0.00 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2562 
5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการตามโครงการที่วางไว้ 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 
8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
9. ภาพประกอบ 

มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 
10. อื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายธีระศักด์ิ   คงเดิม 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  10,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 170 คนได้รับการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์  
2. มีน้ าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
3. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  
4. ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย

อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
2. เป้าหมายที่ด าเนินจริง 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 170 คนได้รับการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์  
2. มีน้ าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
3. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  
4. ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย

อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 10,000 บาท จ่าย 10,000 บาท  คงเหลือ 0.00 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2562 
5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการตามโครงการที่วางไว้ 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 
8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
9. ภาพประกอบ 

มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 
10. อื่น ๆ 

 



ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววรุณยุพา   ชูจันทร์ 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  15,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
เชิงปริมาณ 

1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์  
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีทักษะและความคิดที่เป็นนักวิทยาศาสตร์และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
2. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเน่ืองท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูงข้ึน 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
เชิงปริมาณ 

1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์  
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีทักษะและความคิดที่เป็นนักวิทยาศาสตร์และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
2. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเน่ืองท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูงข้ึน 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 15,000 บาท จ่าย 14,996 บาท  คงเหลือ 4.00 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2562 
5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการตามโครงการที่วางไว้ 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 
8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
9. ภาพประกอบ 

มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 
10. อื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (O - Net) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวทิพย์บดี   สุขส าโรง 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  12,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ให้สูงข้ึนในกลุ่มสาระภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ  

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกิดความรู้ความเข้าใจและความช านาญในรายวิชา
ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษที่ดีและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนสามารถน าไปใช้ในการทดสอบ
ระดับชาติ o-net และ NT 
เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนบ้านทุ่งนามีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระ
ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงข้ึน  

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้ความช านาญในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษที่ดีและมีประสิทธิภาพอย่างย่ิงข้ึนสามารถน าไปใช้ในการสอบระดับชาติ o-net NT 

2. เป้าหมายที่ด าเนินจริง 
เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ให้สูงข้ึนในกลุ่มสาระภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ  

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกิดความรู้ความเข้าใจและความช านาญในรายวิชา
ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษที่ดีและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนสามารถน าไปใช้ในการทดสอบ
ระดับชาติ o-net และ NT 
เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนบ้านทุ่งนามีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระ
ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงข้ึน  

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้ความช านาญในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษที่ดีและมีประสิทธิภาพอย่างย่ิงข้ึนสามารถน าไปใช้ในการสอบระดับชาติ o-net NT 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 12,000 บาท จ่าย 12,000 บาท  คงเหลือ 0.00 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2562 
5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการตามโครงการที่วางไว้ 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 
8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
9. ภาพประกอบ 

มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 



ชื่อโครงการ พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอัมพร   สุมณฑา 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  50,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานข้ันต่ า ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

2. เป้าหมายที่ด าเนินจริง 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานข้ันต่ า ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 50,000 บาท จ่าย 50,000 บาท  คงเหลือ 0.00 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2562 
5. วิธีการด าเนินการ 

      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการตามโครงการที่วางไว้ 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 
8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
9. ภาพประกอบ 

มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 
10. อื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกช่วงชั้น 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเกษศิริ  อริยประยูร และคณะครู 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  67,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
- เพ่ือให้คณะครูมีเอกสารประกอบการเรียน แบบฝึก สื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบ ตรงตามตารางตาม

ความต้องการ 
- เพ่ือให้คณะครูมีเอกสารประกอบการเรียนการสอน แบบฝึก สื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบ ตรงตามตาราง

ตามความต้องการ  
2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 

- 
3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน 67,000 บาท  
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ   พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
5. วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

- คณะครู ได้ใชส้ื่อที่จัดท าซื้อท าแบบบันทึกต่าง ๆ ในการท างานวิชาการกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
- นักเรียนมีทักษะในด้านต่าง ๆ มากข้ึน 
- นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากข้ึน และสามารถน าความรู้จากการท ากิจกรรมไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ไม่มี 

8. ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 

10. อื่น ๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางธมนพัณณ์  แก้วสกด  คณะครูช่วงชั้นอนุบาล 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 31,000  บาท 
 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 

เชิงปริมาณ 
-     นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านบ้านทุ่งหงาว  จ านวน 129 คน 
เชิงคุณภาพ  
- เด็กได้มีพัฒนาการในทุก ๆ ด้านอย่างเหมาะสมกับวัย 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 

- นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านบ้านทุ่งหงาว  จ านวน 137 คน 
- เด็กได้มีพัฒนาการในทุก ๆ ด้านอย่างเหมาะสมกับวัย มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- เด็กมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 31,000 บาท จ่ายจริง 7,760 บาท คงเหลือ 23,240 บาท 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 

5. วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 

6. ผลการด าเนินงาน 

1. เด็กปฐมวัยมีแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนปฐมวัย 

2. เด็กปฐมวัยมีสุขภาพจิตดีมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์   และสังคมที่ดีข้ึน 
3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่นเอ้ือให้เด็กปฐมวัยสนใจเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ยังอยู่ในข้ันตอนการด าเนินงานปรับปรุง 

8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 

10. อื่น ๆ  

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศระดับปฐมวัย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพัฒนา ผึ่งผาย และคณะครูช่วงชั้นอนุบาล 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  30,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จ านวน 137 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกมีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าท า และมีความคิดสร้างสรรค ์
2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถตามศักยภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
2. จ านวนเป้าหมายที่ปฏิบัติจริง 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ผู้ปกครอง และคณะครู โรงเรียนบ้านทุ่ง หงาว จ านวน 
137 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนปฐมวัยโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว มีพัฒนาการทักษะชีวิตที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ร้อยละ 80 
3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 30,000 บาท จ่าย 12,488 บาท  คงเหลือ 17,512 บาท 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวัน มีนาคม 2563 
5. วิธีการด าเนินการ 
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี ความรู้ ความสามารถตามศักยภาพ 
2. นักเรียนพัฒนาความสามารถและเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรมการศึกษา ระดับเครือข่าย
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับภาคและระดับประเทศได้ 
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท า 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ไม่มี 
8. ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 
9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 
10. อื่น ๆ  

 
 
 
 



ชื่อโครงการจัดหาสื่อและผลิตสื่อห้องเรียนคุณภาพเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววาสนา อุทัยแสง และคณะครูช่วงชั้นอนุบาล 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  33,780.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จ านวน 137 คน 

เชิงคุณภาพ 

เพ่ือสนับสนุนให้ครูมีสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีประสิทธิภาพการเรียนรู้ สนับสนุน

ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและมี

ทักษะต่างๆ ที่ดีข้ึน 

 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 

เชิงปริมาณ 

ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านทุ่งหง่วทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ อุปกรณ์ ท่ีเหมาะสมไปใช้จัดการเรียนการสอนในชั้น

เรียน 

เชิงคุณภาพ 

ครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อ อุปกรณ์ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีข้ึน จากการใช้สื่อ อุปกรณ์ที่

จัดหามาให้ 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 33,780 บาท จ่าย 28,735 บาท  คงเหลือ 5,045 บาท 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 ระหว่าง พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 

5. วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 

6. ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีสื่ออุปกรณ์ที่มีคุณภาพใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอกับ นักเรียนท าให้

ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีพัฒนาการเรียนดีข้ึน 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 

8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 

10. อื่น ๆ  

 

 



ชื่อโครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเกษศิริ อริยประยูร  

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  8,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 

- เพ่ือซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอ้ี ตู้และอุปกรณ์ก๊อกน้ า ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

- จัดซื้อวัสดุที่จ าเป็นในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

- ครูมีห้องปฏิบัติการวิทยาสาสตร์ที่พร้อมใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 

ซ่อมแซม เก้าอี้นักเรียน จ านวน 20 ตัว บานประตูตู้ 3 บาน และอุปกรณ์ก๊อกน้ า 2 อัน ในห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 8,000 บาท  

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ  จัดกิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2562 

5. วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 

6. ผลการด าเนินงาน 

ตู้ ก๊อกน้ าได้รับการซ่อมแซมในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 

8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 

10. อื่น ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอนช่วงชั้นที่ 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิตยา พงศ์ชู และคณะครูช่วงชั้นที่ 1  

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  99,000.00 บาท 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 

- ครูทุกคนมีสื่อการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

- ครูสามารถน าสื่อมาพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
- ครูทุกคนมีสื่อการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
- ครูสามารถน าสื่อมาพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 99,000 บาท  

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ  15 พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 

5. วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 

6. ผลการด าเนินงาน 

บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนด 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 

8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 

10. อื่น ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวาสนา  สามารถ และคณะครูช่วงชั้นที่ 1  

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  20,000.00 บาท 

 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 

- เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
- ผลผลิต/ด้านปริมาณ/ด้านคุณภาพ 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

นักเรียนทุกคนได้แสดงออกในด้านความรู้ ความสามารถ 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 20,000 บาท  

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ   พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 

5. วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 

6. ผลการด าเนินงาน 

บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนด 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 

8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 

10. อื่น ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ วิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวาสนา  สามารถ และคณะครูช่วงชั้นที่ 1  

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  4,000.00 บาท 

 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 

- เพ่ิมความรู้ความสามารถในด้านการเรียนให้กับนักเรียน 

- เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสหาความรู้ด้วยตนเองและมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และมีความ

สนุกสนานในการเรียน 

- เพ่ือให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอนในกลุ่มภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ได้มากข้ึนและมีความหลากหลาย 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
- เพ่ือยกระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

- เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีผลการเรยีนค่อนข้างต่ าในกลุ่มสาระภาษาไทยและวิชา

คณิตศาสตร ์

- เพ่ือให้ครูได้จัดหา จัดสร้างสื่อการเรียนการสอนและการใช้สื่อการเรียนประกอบการสอนอย่างหลากหลาย 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน 4,000 บาท  

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ   พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 

5. วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 

6. ผลการด าเนินงาน 

บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนด 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 

8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 

10. อื่น ๆ  

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอัจฉะรียา บุญม่ิง และคณะครูช่วงชั้นที่ 1  

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  17,750.00 บาท 

 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 

- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้พ้ืนฐานจากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ 

- ครใูนสายชั้นเรียนที่ 1 ได้รับประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้นอกชั้นเรียน 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถคิด พูด หรือน าเสนอด้วยวิธีการต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมที่เข้าร่วม มีความพึง

พอใจในกิจกรรมในระดับมาก มีประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน์ของ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน 17,750 บาท  

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ   พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 

5. วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 

6. ผลการด าเนินงาน 

- นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานในรายวิชาท่ีจัดกิจกรรมมากข้ึน 

- นักเรียนมีทักษะในด้านต่าง ๆ มากข้ึน 

- นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากข้ึน และสามารถน าความรู้จากการท ากิจกรรมไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

- นักเรียนง่วงนอน อยากนอนในช่วงบ่าย เพราะเกิดความเคยชินสมัยเรียนอนุบาลที่ทุกคนต้องนอนหลับในช่วง

บ่ายของทุกวัน จึงท าให้นักเรียนหลายคนไม่ค่อนกระตือรือร้นในการจัดท ากิจกรรม 

8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 

10. อื่น ๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการเปิดโรงเรียนสู่สาธารณชน (Open House) ประจ าปี 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเกษศิริ อริยประยูร นางนิตยา พงศ์ชู นางธมณพัณณ์  แก้วสกด 

นางศิริรัตน์ ตัณฑวานิช นางสาวอรอุษา  ราชยอด และคณะครู   

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  10,000.00 บาท 

 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 

- เพ่ือเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ครู โรงเรียน ต่อสาธารณชนทั่วไป 

- เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถแสดงผลงานทางด้านวิชาการและศักยภาพด้านอื่น ๆ 

ตามความถนัดและความสนใจ 

- เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักเรียนและประชาชนทั่วไป ท่ีสนใจจะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อได้เย่ียมชม

ผลงาน 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
- คณะครูทุกช่วงชั้น นักเรียน มีผลงาน Best practice น าเสนอในงานนิทรรสการทางวิชาการของโรงเรียน 

- ผุ้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน 10,000 บาท  

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ   ปีการศึกษา 2562 

5. วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 

6. ผลการด าเนินงาน 

- บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีวางเอาไว้ 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

- นักเรียนง่วงนอน อยากนอนในช่วงบ่าย เพราะเกิดความเคยชินสมัยเรียนอนุบาลที่ทุกคนต้องนอนหลับในช่วง

บ่ายของทุกวัน จึงท าให้นักเรียนหลายคนไม่ค่อยกระตือรือร้นในการจัดท ากิจกรรม 

8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 

10. อื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรอุษา ราชยอด และคณะครูช่วงชั้นที่ 3  

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  70,000.00 บาท 

 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 

- เพ่ือจัดซื้อวัสดุที่จ าเป็นในการบริหารงานวิชาการ เพ่ือให้คณะครชู่วงชั้นที่ 3ได้มีอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการท างาน

วิชาการ 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
- คณะครูมัธยมศึกษาตอนต้น มีอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการท างานวิชาการ 
- ครูน าสื่อที่ได้รับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน 70,000 บาท  

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ   พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 

5. วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 

6. ผลการด าเนินงาน 

- คณะครู ได้ใชส้ื่อ- อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการท างานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 

8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 

10. อื่น ๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการคลินิกหมอภาษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวทิพย์บดี สุขส าโรง และคณะครูช่วงชั้นที่ 3  

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  10,000.00 บาท 

 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 

- เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนมีปัญหาทางด้านการเขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง 

- เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ถูกต้องชัดเจนในชีวิตประจ าวัน 

- เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 148 คน 
- การด าเนินโครงการ ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย 
- กิจกรรมการอ่านและการเขียน 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน 10,000 บาท  

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ   พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 

5. วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 

6. ผลการด าเนินงาน 

- นักเรียนกล้าออกเสียงในการอ่านมากข้ึน 

- นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากข้ึน และสามารถน าความรู้จากการท ากิจกรรมไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 

8. ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 

10. อื่น ๆ  
 
 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ อุทยานแห่งชาติแหลมสน (บางเบน) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวทิพย์บดี สุขส าโรง และคณะครูช่วงชั้นที่ 3  

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  35,000.00 บาท 

 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 

- เพ่ือแสดงความยินดีกับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

- เพ่ือยกย่องนักเรียนที่มีความรู้ดีและมีพฤติกรรมดี 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
- คณะครชู่วงชั้นมัธยมและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน 35,000 บาท  

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ   20-21 มีนาคม 2562 

5. วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 

6. ผลการด าเนินงาน 

- นักเรียนมีความรักความสามัคคีกันมากข้ึน 

- นักเรียนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 

8. ข้อเสนอแนะ 

อยากให้มีการขยายกิจกรรมให้เวลานานกว่าน้ี 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 

10. อื่น ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ  ทัศนะศึกษาหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางธมนพัณณ์  แก้วสกด  คณะครูช่วงชั้นอนุบาล 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,000  บาท 
 

1. เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านบ้านทุ่งหงาว  จ านวน 129 คน 

เชิงคุณภาพ  
เด็กได้มีพัฒนาการในทุก ๆ ด้านอย่างเหมาะสมกับวัย 

2. จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินจริง 
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านบ้านทุ่งหงาว  จ านวน 137 คน 
เด็กได้มีพัฒนาการในทุก ๆ ด้านอย่างเหมาะสมกับวัย มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เด็กมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  จ านวน 16,000 บาท  

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ  ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 - 31  มีนาคม  2563 

5. วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการวางเอาไว้ 

6. ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนชั้นอนุบาลได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณจ์รงิ ได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้เป็นการกระตุ้นการ
เรียนรู้ ได้ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนด้วยตัวของนักเรียนเอง นักเรียนได้รู้จักการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าจากสถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริง และส่งเสริมความภาคภูมิใจรัก และหวงแหนบ้านเกิดของตน  เรียนรู้ที่จะ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีจิตส านึกที่ดีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 

8. ข้อเสนอแนะ 

อยากให้มีการขยายกิจกรรมให้เวลานานกว่าน้ี 

9. ภาพประกอบ 
มีเอกสารประกอบ การด าเนินโครงการ 

10. อื่น ๆ  

 

 


