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โครงการ  โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ   16  พฤษภาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัตนา      ด่านไชยเพชร   นายจารึก    สุทิน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 , 4 
สนองกลยุทธ์ สพม. เขต 12  ข้อที่ 3 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่  3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552 ได้ด าเนินนโยบายด้านคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน
พัฒนาการ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูสามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ให้ความส าคัญกับพ้ืนฐาน และศักยภาพของผู้เรียน  และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวว่า การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักที่ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัด การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับความ
สนใจ และความถนัดของผู้เรียน มีโอกาสได้ฝึกทักษะการคิด การแสดงออก การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาได้  “วิธีการสอน” เป็นหัวใจของครู การสอนจะบรรลุผลตามจุดประสงค์
ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้สอนทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ ทักษะ และเทคนิคการสอนเป็นส าคัญ 
กล่าวคือ ผู้สอนต้องมีความรู้ดี (ศาสตร์) และมีเทคนิคการสอนดี (ศิลป์) หมายความว่าผู้เป็นครูจะต้องรู้จักศาสตร์การสอน
และใช้ศิลป์การสอนซึ่งเป็นเทคนิคการสอนได้เป็นอย่างดี 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2.2  เพ่ือให้ครูใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ   และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.3  เพ่ือให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
2.4  เพ่ือให้ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
2.5  เพ่ือให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3.  กิจกรรม 
3.1  กิจกรรมจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 3.2  กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน 
 3.3  กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
4. เป้าหมาย 

4.1  เชิงปริมาณ 
4.1.1  ครูทุกคนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

4.2   เชิงคุณภาพ 
4.2.1  ครูร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.2.2  ครูร้อยละ 80 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
4.2.3  ครูร้อยละ 80 มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.2.4  ครูร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 
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4.2.5  ครูร้อยละ  มีการประเมินผลการเรียนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิง
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดในหลักสูตร  และพัฒนาการของผู้เรียน 

 
4.2.6 ครูร้อยละ ๘๐ มีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเต็ม

ศักยภาพ 
4.2.7  ครูร้อยละ 80 มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้ในการพัฒนา

ผู้เรียน     
4.2.8  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

5.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน( Plan-P)   

1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร พ.ค. 62 รัตนา    ด่านไชยเพชร 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค. 62 รัตนา    ด่านไชยเพชร 

3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนงาน พ.ค. 62 รัตนา    ด่านไชยเพชร 

2.  ขั้นด าเนินการ(Do-D)   

1 ครูแต่ละกลุ่มสาระศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

พ.ค. 62 ครูแต่ละกลุ่มสาระ 

2 วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล พ.ค. 62 ครูแต่ละกลุ่มสาระ 

3 ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้และเทคนิควิธีสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

พ.ค. 62 ครูแต่ละกลุ่มสาระ 

4 ครูผลิต  และใช้สื่อเทคโนโลยีการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองและผู้เรียน 

พ.ค. 62 ครูแต่ละกลุ่มสาระ 

5 ครูวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และการน าผลการ
ประเมินมาปรับการเรียนเปลี่ยนพฤติกรรม 

พ.ค. 62 – มี.ค. 
63 

ครูแต่ละกลุ่มสาระ 

6 จัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน พ.ค. 62 – มี.ค. 
63 

ครูแต่ละกลุ่มสาระ 

7 กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

พ.ค. 62 – มี.ค. 
63 

พัชรี    ยอดรักษ์ 

8 จัดท าแผนงาน เครื่องมือนิเทศ  การจัดกัลยณมิตรนิเทศ พ.ค. 62 – มี.ค. 
63 

รัตนา    ด่านไชยเพชร 

9 นิเทศการสอนของครูทุกคนในโรงเรียนอย่างน้อยคนละ 1 
ครั้งต่อภาคเรียน 

พ.ค. 62 – มี.ค. 
63 

รัตนา    ด่านไชยเพชร 

10 จัดกิจกรรมการน าเสนอผลงานวิจัยหรือการปฏิบัติงานที่ พ.ย. 62 , มี.ค. 63 ครูแต่ละกลุ่มสาระ 
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เป็นเลิศ Best Practice  ของคร ู

3.  ขั้นทบทวน / ตรวจสอบ (Cheak –C)   

1 นิเทศ ก ากับ ติดตาม มี.ค. 63 รัตนา    ด่านไชยเพชร 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action-A)   

1 ประเมินผล มี.ค. 63 รัตนา    ด่านไชยเพชร 

5.  ขั้นสรุปรายงาน (Report-R )   

1 สรุปและรายงานผล มี.ค. 63 รัตนา    ด่านไชยเพชร 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ 
การใช้งบประมาณ

และทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 

ค่าจ้าง 
ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 กิจกรรมจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

   60,60
0 

   60,600 

2 กิจกรรมนิเทศการ
เรียนการสอน 

        

3 กิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา 

        

รวม    60,60
0 

   60,600 

7.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

1.  ร้อยละ 80 ของครูมีความรู้ 
ค ว าม เข้ า ใจ เป้ าห ม ายการจั ด
การศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาฯ พ.ศ. 2551 

ตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

รัตนา   ด่านไชย
เพชร 

2.  ร้อยละ 80  ของครูมีการ
วิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและ
เข้าใจผู้เรียนรายบุคคล 

- ตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- ประเมินผู้เรียน
รายบุคคล 

แบบประเมินรายบุคคล รัตนา   ด่านไชย
เพชร 

3.  ร้อยละ 80 ของครูมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

-  ตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- สังเกตการสอน 

- แบบตรวจสอบแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- แบบสังเกตการสอน 

ครูแต่ละกลุ่ม
สาระ 
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4.  ร้อยละ 80 ของครูมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
และผู้เรียน 

-ประเมินการใช้สื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้ 
- สังเกตการสอน 

- แบบบันทึกการผลิตสื่อ
นวัตกรรมและการใช้สื่อการ
เรียนรู้ 
- แบบสังเกตการสอน 

ครูแต่ละกลุ่ม
สาระ 

5. ร้อยละ 80 ของครูมีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับสภาพจริง 

- ตรวจสอบแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

- แบบตรวจสอบเครื่องมือ
เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล 

ครูแต่ละกลุ่ม
สาระ 

6. ร้อยละ 80 ของครูมีการน าผล
การประเมินมาปรับเปลี่ยนการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ 

- แบบตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- แบบบันทึกการสอน
ซ่อมเสริม 
- แบบประเมินผลการ
เรียนรู้ 

- แผนการจัดการเรียนรู้และ
บันทึกหลังสอน 
- แบบตรวจการจัดการเรียนรู้ 
- เครื่องมือประเมินผล 

ครูแต่ละกลุ่ม
สาระ 

7. ร้อยละ 80 ของครูมีการวิจัยเพื่อ
พัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน
และน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน 

- ตรวจสอบงานวิจัยใน
ชั้นเรียน 

- แบบประเมินผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียน 

ครูแต่ละกลุ่ม
สาระ 

8. ร้อยละ 80 ของผู้เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน 

- สอบถามความพึงพอใจ - แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

ครูแต่ละกลุ่ม
สาระ 

      
ลงชื่อ…รัตนา    ด่านไชยเพชร........ผู้เสนอโครงการ 

          (นางรัตนา    ด่านไชยเพชร ) 
                          6  พฤษภาคม  2562 
 
    ลงชื่อ…รัตนา    ด่านไชยเพชร.….หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
             (นางรัตนา    ด่านไชยเพชร ) 
                          6  พฤษภาคม  2562 
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)……………………………….………………บาท  
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..……………………………………………………………………..…...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………. 
 
      ลงชื่อ………………………………..……ประธานคณะกรรมการ 
      ลงชื่อ………………………………….….กรรมการ 
      ลงชื่อ………………………………….…กรรมการและเลขานุการ 
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แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1 กระดาษ A4 (80 แกรม) 200 180 36,000  
2 ปากกาไวส์บอร์ด 5 60 300  
3 กระดาษปกการ์ดหอม A4 10 120 1,200  
4 หมึกเติมปากกาไวส์บอร์ด 5 150 750  
7 แผ่นฟิวเจอร์บอด 50 30 1,500  
8 วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบอร์ด 12 25 300  
9 น้ ายาลบค าผิด 12  อัน 55 660  
10 เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10 6  อัน 70 420  
11 กาวสองหน้าบาง 0.5 นิ้ว 36  ม้วน 20 7,200  
12 กาวลาเท็กซ์ ทีโอเอ 8 ออนซ์ 12  ขวด 30 360  
13 แผ่น CD 2 โหล 55 110  
14 สันรูดพลาสติก  7  มม. 2 โหล 80 160  
15 ลวดหนีบ 5  ห่อ 100 500  
16 เหล็กหนีบ 5 โหล 30 150  
17 ซองสีขาวพับสี่ มีครุฑ 500  ซอง 0.5 250  
18 ซองน้ าตาล มีครุฑ A4 200  ซอง 5 1,000  
19 คัทเตอร์ขนาดเล็กสแตนเลส 6  อัน 30 180  
20 ใบมีดคัทเตอร์ 5  ห่อ 10 50  
21 เข็มเย็บกระดาษเบอร์ 10 4  โหล 60 240  
22 กรรไกร 7  อัน 20 140  
24 แฟ้ม  ไส้แฟ้ม  24  แฟ้ม 90 2,160  
25 กระดาษค าตอบ 60 ข้อ 10 ห่อ 50 500  
26 ลวดเย็บกระดาษค าตอบ 10 ห่อ 50 500  
27 ป้ายชื่อ 50  อัน 20 1,000  
28 กระดาษ 100 ปอน  3 ห่อ 200 600  
29 สีไม้ 6 กล่อง 100 600  
30 แปรงลบกระดาน 2  กล่อง 250 500  
31 ที่เจาะกระดาษ 12 อัน 150 1,800  
32 แผ่นใสรองปก 1 ห่อ 500 500  
33 ดินสอ 2B 50 แท่ง 15 750  
34 ยางลบ 1 กล่อง 100 100  
35 กระดาษโพสอิท 12 แพ็ค 100 120  

รวม( หกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน ) 60,600  
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ครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน       1 เมษายน 2562 –  31  มีนาคม 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม     นางสาววาสนา ภู่ทรัพย์มี นางพัชรี ยอดรักษ์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 และกลยุทธ์ที่ 3  
สนองกลยุทธ์ สพท.เขต 12   กลยุทธ์ที่ 1 และกลยุทธ์ที่ 2  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.    มาตรฐานที่ 4 
 
1. หลักการและเหตุผล   

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาตามสติปัญญา มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ มีความคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลตามศักยภาพของตนเอง เพ่ือให้
สอดคล้องตามนโยบายของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส านึกในความเป็นไทยและกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนให้มีความหลากหลาย โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตระหนักถึงความส าคัญและ
เล็งเห็นถึงประโยชน์อันจะเกิดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา จึงกิจกรรม “วันภาษาไทย” เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น 
2.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
2.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล 

3. เป้าหมายและผลผลิต   
3.1 เชิงปริมาณ   
      นักเรียนระดับชั้น ม.1 – 6 ของโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 
3.2 เชิงคุณภาพ  

      3.2.1 นักเรียนระดับชั้น ม. 1 – 6 ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยสูงขึ้น  
      3.2.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1 – 6 ร้อยละ 70 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ 
 ภาคภูมิใจ 
      3.2.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 1 – 6 ร้อยละ 70 มีความคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักแก้ปัญหา และ  
 ตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม / เวลา  
ที ่ งาน / กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
 

ขั้นวางแผน  
- ประชุม วางแผน จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ  
- จัดเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ 
- ปฏิบัติงานตามแผน  
ขั้นประเมิน 
- นิเทศติดตามการด าเนินงาน 
- ประเมินผล 
- สรุปผลการประเมิน 

เม.ย. 62 
 

ก.ค. 62 
 

 
ก.ค. - ส.ค. 62 

 

นางสาววาสนา  
ภู่ทรัพย์มีและ
นักเรียน 
 

 

5.  งบประมาณและทรัพยากร  
ที ่ รายการ จ านวน 

(หน่วย) 
ราคา 

(หน่วย) 
รวม 

(บาท) 
หมายเหตุ 

(ผลการพิจารณา) 
1. กระดาษเกียรติบัตร 1  รีม   ใช้งบพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน 
 

2. กระดาษสี 3 รีม   
3. ของรางวัล    
4. ของตกแต่ง    
5. ค่าตอบแทน 1 500 500 

รวมราคาประมาณ 500 
6.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
1. นักเรียนระดับชั้น ม. 1 – 6 ร้อยละ 
70 มี ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรียน ใน
รายวิชาภาษาไทยสูงขึ้น  
2. นักเรียนระดับชั้น ม. 1 – 6 ร้อยละ 
70 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
3. นักเรียนระดับชั้น ม. 1 – 6 ร้อยละ 
70 มีความคิดอย่างเป็นระบบ รู้จัก
แ ก้ ปั ญ ห า  แ ล ะตั ด สิ น ใจ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล 

1.ทดสอบ 
2.สังเกต 
3.สอบถาม 
 
 
 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบสังเกต 
3.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

นางสาววาสนา ภู่
ทรพัย์มี 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยสูงขึ้น  
     7.2 นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
     7.3 นักเรียนมีความคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล 
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ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาววาสนา ภู่ทรัพย์มี) 

                                                        20  มีนาคม  2562 
                        ลงชื่อ…………………………................หวัหนา้กลุ่มบริหารวิชาการ 
                        ( นางรัตนา  ด่านไชยเพชร ) 
                             20  มีนาคม  2562 
 
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      )  อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)………………………………………………บาท  
(      )  งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..………………..........................................................................บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………….………. 
 
      ลงชื่อ……………………………….……ประธานคณะกรรมการ 
 
      ลงชื่อ…………………………………….กรรมการ 
 
      ลงชื่อ……………….……………………กรรมการและเลขานุการ  
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โครงการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลักษณะกิจกรรม  ต่อเนื่อง (เคยท ามาแล้ว) 
ระยะเวลาด าเนินงาน        1 เมษายน 2562 –  31  มีนาคม 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววาสนา   ภู่ทรัพย์มี  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 3  
สนองกลยุทธ์ สพท.เขต 12 กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อ 1   
 
1. หลักการและเหตุผล   

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาตามสติปัญญา มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ มีความคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลตามศักยภาพของตนเอง เพ่ือให้
สอดคล้องตามนโยบายของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส านึกในความเป็นไทยและกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนให้มีความหลากหลาย โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตระหนักถึงความส าคัญและเล็งเห็นถึงประโยชน์อันจะเกิดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา 
จึงจัดกิจกรรมในโครงการ “กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย”ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาไทยสูงขึ้น  
2.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
2.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล 

3. กิจกรรม 
 3.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ (จัดชว่งเดือน มิถุนายน 62) 
  -  ตอบค าถาม 
  -  วาดภาพ 
  -  แสดงละคร 

3.2 กิจกรรมวันภาษาไทยร่วมกับกลุ่มสหวิทยาเขตสิชล–ขนอม แข่งขันทักษะภาษาไทย 
 - คัดลายมือ 
 - เขียนเรียงความ 
 - แต่งค าประพันธ์ 
 - รอบรู้วรรณคดี 
3.3 กิจกรรมการรู้เรื่องการอ่าน (PISA) 
3.4 กิจกรรมรักษ์การอ่าน ร่วมกับกิจกรรมรักการอ่านห้องสมุด 

- อ่านข่าวยามเช้า 
-วางทุกงาน อ่านวันละ 10 นาท ี
- จัดบอร์ดความรู้ 

4. เป้าหมายและผลผลิต   
4.1 เชิงปริมาณ   
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      นักเรียนระดับชั้น ม.1 – 6 ของโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 
4.2 เชิงคุณภาพ  

      4.2.1 นักเรียนระดับชั้น ม. 1 – 6 ร้อยละ 70 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาไทยสูงขึ้น  
      4.2.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1 – 6 ร้อยละ 70 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้านภาษาไทยด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
      4.2.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 1 – 6 ร้อยละ 70 มีความคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่าง
สมเหตุสมผล 

5. กิจกรรมและการด าเนินการ  
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 
 
2 
 
 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 

ขั้นวางแผน  
- ประชุม วางแผน จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ  
- จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- จัดเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ 
- ปฏิบัติงานตามแผน  
ขั้นทบทวน/ตรวจสอบ 
-นิเทศการจัดกิจกรรม 
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
-น าผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนา 
ขั้นสรุปรายงาน 
- ประเมินผลการจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
- สรุปผลการประเมิน 
 
 
 

เม.ย.62 
 
เม.ย.62–มี.ค.63 

 
 
 
เม.ย.62–มี.ค.63 

 
เม.ย.62–มี.ค.63 

 
มี.ค.63 

 

นางสาววาสนา  
ภู่ทรัพย์มี 
 

 

6.  งบประมาณและทรัพยากร  

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ 
การใช้งบประมาณ

และทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 

ค่าจ้าง 
ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1. กิจกรรมวันสุนทรภู่         
2. กิจกรรมวันภาษาไทย         
3. กิจกรรมการรู้เรื่อง

การอ่าน (PISA) 
        

4 กิจกรรมรักษ์การอ่าน         
รวม       1,500 

 7.  การติดตามและประเมินผล   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
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1. นักเรียนระดับชั้น ม. 1 – 6 ร้อยละ 
70 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้
ภาษาไทยสูงขึ้น  
2. นักเรียนระดับชั้น ม. 1 – 6 ร้อยละ 
70 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้านภาษาไทยด้ วยความ
ภาคภูมิใจ 
3. นักเรียนระดับชั้น ม. 1 – 6 ร้อยละ 
70 มีความคิดอย่างเป็นระบบ รู้จัก
แ ก้ ปั ญ ห า  แ ล ะตั ด สิ น ใจ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล 

1.ทดสอบ 
2.สังเกต 
3.สอบถาม 
 
 
 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบสังเกต 
3.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

นางสาววาสนา ภู่
ทรัพย์มี 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     8.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาไทยสูงขึ้น 
     8.2 นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้านภาษาไทยด้วยความภาคภูมิใจ 
     8.3 นักเรียนมีความคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาววาสนา ภู่ทรัพย์มี) 

              20 มีนาคม 2562 
 
     ลงชื่อ...............................................หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
             (นางรัตนา  ด่านไชยเพชร) 
                   20 มีนาคม 2562   
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      )  อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)………………………………………………บาท  
(      )  งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..………………..........................................................................บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………….………. 
 
      ลงชื่อ……………………………….……ประธานคณะกรรมการ 
 
      ลงชื่อ…………………………………….กรรมการ 
 
      ลงชื่อ……………….……………………กรรมการและเลขานุการ 
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แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1. กิจกรรมวันสุนทรภู่  
 ป้ายไวนิล 1 500 500  
 ของรางวัล 20    
 อุปกรณ์ตกแต่งนิทรรศการ 10    
 ฟิวเจอร์บอร์ด 65*80 5    
 กระดาษเกียรติบัตร ขนาด A4 1    
 กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ A4 1    

2. กิจกรรมวันภาษาไทย  
 ค่ารถรับส่งนักเรียน 1 500 500  
 ค่าอาหารกลางวัน 10 50 500  

3. กิจกรรมการรู้เรื่องการอ่าน (PISA)  
 ค่าถ่ายเอกสาร     

4. กิจกรรมรักษ์การอ่าน 
 ค่าถ่ายเอกสาร     

 อุปกรณ์ตกแต่งบอร์ด     
 ฟิวเจอร์บอร์ด 65*80 5    

รวม   1,500  
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โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม  2562  ถึงมีนาคม  2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจารึกสุทิน  และ  นางรัตนา  ด่านไชยเพชร 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1   
สนองกลยุทธ์ สพม. เขต 12  ข้อที่  2   
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  1   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  ได้กล่าวไว้ว่าการศึกษาคณิตศาสตร์เป็นการศึกษาเพ่ือปวงชนที่
เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตตามศักยภาพ  ทั้งนี้ เพ่ือให้เยาวชนเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่เพียงพอ  สามารถน าความรู้     ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  รวมทั้งสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเป็นพ้ืนฐานส าหรับการศึกษา
ต่อ  ดังนั้นจึงเป็นความคิดรวบยอดของสถานศึกษาที่ต้องจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนแต่ละคน  ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด 
 ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์  และต้องการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น  ให้ถือเป็นหน้าที่ของ
สถานศึกษาที่จะต้องจัดโปรแกรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน   เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ิมเติมตาม
ความถนัดและความสนใจ  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
 ดังนั้นจะเห็นว่าคณิตศาสตร์มีความส าคัญในการด ารงชีวิตของทุกคน  ทั้งยังสอนให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมี
เหตุมีผล  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยพ้ืนฐานของความถูกต้อง   สร้างเสริมสติปัญญาแก่ผู้เรียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความสามารถในการสื่อความหมาย การคาดคะเน   อันจะน าไปสู่การแสวงหาความรู้สาระอ่ืนๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ    ใน
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีสื่อการเรียนการสอนที่ดีและทันสมัย  มีการจัดบรรยากาศและกิจกรรมที่
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ  และสร้างความสนใจ ให้นักเรียนเห็นความส าคัญของวิชา
คณิตศาสตร์  ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือสร้างบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

2.2  เพื่อให้มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2.3  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 

3.  กิจกรรม 
3.1  กิจกรรมจัดซื้อและจัดท าสื่ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
3.2  กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. เป้าหมาย 
4.1  เชิงปริมาณ 

4.1.1  มีป้ายไวนิลสรุปสูตรจ านวน  6  ป้าย 
  4.1.2  มีตลับเมตรวัดระยะ   20  เมตร  จ านวน  4  อัน 
  4.1.3  มีสื่อการเรียนการสอน  จ านวน  10  ชุด 

4.2   เชิงคุณภาพ 
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4.2.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น  
4.2.2  นักเรียนให้ความส าคัญและมีความกระตือรือร้นในการเรียนคณิตศาสตร์ 
4.2.3  นักเรียนมีความสุขที่ได้ท ากิจกรรมการเรียนการสอนในสาระวิชาคณิตศาสตร์     

5.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ งาน / กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. ขั้นวางแผน (P. ) 

ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
พฤษภาคม 

 
นายจารึก  สุทิน 

 

2. ขั้นด าเนินการ (D.) 
1.  ครูจัดท า/ให้มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
2.  ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
3.  ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 
4.  จัดซื้อ/จัดหา/ผลิตสื่อ 
5.  ใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสมผนวกกับ
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
6.  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 7.  แก้ปัญหาผู้เรียนเฉพาะราย(กรณีศึกษา) 
หรือวิจัยในชั้นเรียน  

 
15  พ.ค. 2561 
16  พ.ค. 2561 
 
 
16  พ.ค. 2561 
 
 
    พ.ค 2561 
18 พ.ค. –                 
30 ก.ย. 2561 
 
18 พ.ค. –                 
30 ก.ย. 2561 
18 พ.ค. –                 
30 ก.ย. 2561 

  

3. ขั้นประเมิน (C. ) 
1.  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 

 
     ก.ย. 2561 

  

4. ขั้นปรับปรุง/หรือตั้งมาตรฐาน (A. ) 
1.  สรุปผลการประเมิน 

 
      ต.ค. 2561 

  

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ 
การใช้งบประมาณ

และทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 

ค่าจ้าง 
ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 กิจกรรมจัดท าสื่อ   4,200     4,200 
2          
3          

รวม   4,200     4,200 
7.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
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1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น  

สังเกตผลการเรียน 
ของนักเรียน 

แบบบันทึกผลตาม 
ปพ.5 

นายจารึก   สุทิน  

2.  นักเรียนให้ความส าคัญและมี
ความกระตือรือร้นในการเรียน
คณิตศาสตร์ 

สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม นายจารึก   สุทิน  

3.  นักเรียนมีความสุขที่ได้ท า
กิจกรรมการเรียนการสอนในสาระ
วิชาคณิตศาสตร์     

สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม นายจารึก   สุทิน  

      
ลงชื่อ……………………………………..ผู้เสนอโครงการ 

                ( นายจารึก   สุทิน ) 
                         20  มีนาคม  2562 
 
    ลงชื่อ………………………………..…..….หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
              ( นางรัตนา  ด่านไชยเพชร  ) 
                                    20  มีนาคม  2562 
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)……………………………….………………บาท  
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..……………………………………………………………………..…...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      ลงชื่อ………………………………..……ประธานคณะกรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………….….กรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………….…กรรมการและเลขานุการ 
 

แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1 ไวนิลสรุปสูตรคณิตศาสตร์ 6 500 3,000  
2 ตลับเมตรวัดระยะ 20เมตร 4 300 1,200  
      

รวม 4,200  
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กิจกรรม           การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรม ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน      พฤษภาคม 2562 - มีนาคม  2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางจิตติมา  วชิระพงษ์  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  1,2,3 
สนองกลยุทธ์ สพม. เขต 12  ข้อที่ 2  
สนองมาตรฐานการศึกษาขันพ้ืนฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 1  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ปี พ .ศ.2542  หมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษาการ  มาตรา 24 (2) 
ก าหนดให้จัดการศึกษาโดยการ  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา  และ (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  นั่นคือการก าหนดคุณสมบัติ
ของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  ผู้รียนที่ได้รับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ทั้ง
ทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ  โรงเรียนจึงใช้มาตรา 24 เป็นหลักปฏิบัติ จัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์  ให้มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา ตลอดจนความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 

  2.1ผลผลิต ( outputs )เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และสร้างองค์ความรู้โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการเรียนรู้ และฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์  สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 

      2.2  ผลลัพธ์ ( outcome )   สร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆในรูปของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ   
ด้านปริมาณ      ผู้เรียนร้อยละ 90  มีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3.2  เชิงคุณภาพ 
ด้านเชิงคุณภาพ   ผู้เรียนสร้างสรรค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ  โดยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ซึ่งจัดท าในรูปโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม / เวลา/ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมการจัดซื้อ สื่อวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน 

พ.ค.62-มี.ค.63 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 

ขั้นเตรียมงาน ( PLAN)   
  1.  น าเสนอโครงการ พฤษภาคม  2562 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
  2.  วางแผนการจัดการเรียนการสอน พฤษภาคม  2562 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
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ขั้นด าเนินการ  (DO)   
-จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ส ารวจรายการอุปกรณ์ สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 

พ.ค.62-มี.ค.63 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 

ขั้นติดตามผล (CHECK )   
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ด าเนินการจัดซื้อรายการ  สื่อ วัสดุอุปกรณ์
อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 

ขั้นรายงานผล  (ACTION)   
สรุป และประเมินผลการด าเนินกิจกรรม มีนาคม  2563 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
2. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์   
ขั้นเตรียมงาน ( PLAN)   
  1.  น าเสนอโครงการ พฤษภาคม  2562 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
  2.  วางแผนรายการที่ร่วมแข่งขัน พฤษภาคม-กันยายน  

2562 
นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 

ขั้นด าเนินการ  (DO)   
-เข้าร่วมโครงการตามแผนที่วางไว้ พ.ค.62-มี.ค.63 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
ขั้นติดตามผล (CHECK )   
- ผลการแช่งชัน มี.ค.63 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
ขั้นรายงานผล  (ACTION)   
สรุปผลการแข่งชัน มี.ค.2563 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3.กิจกรรมการท าการสร้างนวัตกรรมด้วยโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์ 

  

ขั้นเตรียมงาน ( PLAN)   
  1.  น าเสนอโครงการ    พฤษภาคม  2562 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
  2.  ฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และให้
ความรู้ เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 

  พฤษภาคม 62-
กันยายน 63 

นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 

ขั้นด าเนินการ  (DO)   
- จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ พ.ค.62-มี.ค.63 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
ขั้นติดตามผล (CHECK )   
-รวบรวมผลงานโครงงาน  พ.ค.62-มี.ค.63 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
ขั้นรายงานผล  (ACTION)   
-รายงานผลโครงงานวิทยาศาสตร์  ดีเด่น มี.ค.2563 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
4.กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา   
ขั้นเตรียมงาน ( PLAN)   
  1.  น าเสนอโครงการ    พฤษภาคม  62 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
 2. ประชุมเพ่ือก าหนดวันเวลา   สถานที่  ที่จะจัด   พฤษภาคม  62 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
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ขั้นด าเนินการ  (DO)   
- ศึกษาและเรียนรู้ตามแหล่ง เรียนรู้ พ.ค.62-มี.ค.63 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
ขั้นติดตามผล (CHECK )   
-รวบรวมผลบันทึกจากการเรียนรู้  มี.ค.63 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
ขั้นรายงานผล  (ACTION)   
-รายงานผลจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ มี.ค.63 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
5.กิจกรรมงานจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์   
ขั้นเตรียมงาน ( PLAN)   
  1.  น าเสนอโครงการ พฤษภาคม  62 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
  2. วางแผนท ากิจกรรม พฤษภาคม 62-กันยายน 

62 
นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 

  3. ติดต่อแหล่งท ากิจกรรม/ด าเนินการ   
ขั้นด าเนินการ  (DO)   
-  ร่วมท ากิจกรรม พ.ค.61-มี.ค.63 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
ขั้นติดตามผล (CHECK )   
- รวบรวมเอกสารการท ากิจกรรม พ.ค.62-มี.ค.63 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
ขั้นรายงานผล  (ACTION)   
-รายงานผล มี.ค.2563 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
    
5.  งบประมาณและทรัพยากร 

 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1 กิจกรรมการจัดซื้อ สื่อวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน 

20 300 6,000  

2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ 

10    

3 กิจกรรมการสร้างนวัตกรรมด้วยโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์ 

4    

4 กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

5    

5 กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 5    
    
รวม  หกพันบาทถ้วน 6,000  
 
6.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
1.กิจกรรมการจัดซื้อ สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ

  นางจิตติมา  
วชิระพงษ์ 
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สอน 
ผลผลิต (Output)    
   จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ผลลัพธ์ ( outcome )  
 

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม นางจิตติมา  
วชิระพงษ์ 

ผลลัพธ์ (Outcome)    
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ในการด าเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม นางจิตติมา  
วชิระพงษ์ 

2.กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

  นางจิตติมา  
วชิระพงษ์ 

ผลผลิต (Output)    
   ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการ 
 

การสังเกต 
การสอบถาม 

แบบการสังเกต 
แบบสอบถาม 

นางจิตติมา  
วชิระพงษ์ 

ผลลัพธ์ (Outcome)    
  นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแข่งขัน   
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและสร้าง
ชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา 
 

การสังเกต 
การสอบถาม 

แบบการสังเกต 
แบบสอบถาม 

นางจิตติมา  
วชิระพงษ์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
3.กิจกรรมการสร้างนวัตกรรมด้วย
โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 

  นางจิตติมา  
วชิระพงษ์ 

ผลผลิต (Output)    
   เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์  สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการแก้ปัญหา 

ชิ้นงาน 
 

รายงาน/โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

นางจิตติมา  
วชิระพงษ์ 

ผลลัพธ์ (Outcome)    
  นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์  สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการแก้ปัญหา 

ชิ้นงาน 
 

รายงาน/โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

นางจิตติมา  
วชิระพงษ์ 

4.กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา 

  นางจิตติมา  
วชิระพงษ์ 

ผลผลิต (Output)    
         จัดแหล่งเรียนรู้ที่ ส ารวจ แบบส ารวจ นางจิตติมา  
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หลากหลายให้กับนักเรียน 
 
 

วชิระพงษ์ 

ผลลัพธ์ (Outcome)    
         เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้  ใฝ่รู้  รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเออย่าง
ต่อเนื่อง 

ส ารวจ แบบส ารวจ นางจิตติมา  
วชิระพงษ์ 

5.กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์   นางจิตติมา  
วชิระพงษ์ 

ผลผลิต (Output)    
   ได้จัดประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับ
นักเรียน 

ส ารวจ แบบส ารวจ นางจิตติมา  
วชิระพงษ์ 

ผลลัพธ์ (Outcome)    
  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้  ใฝ่รู้  รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเออย่าง
ต่อเนื่อง 

ส ารวจ แบบส ารวจ นางจิตติมา  
วชิระพงษ์ 

 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด โดยมีทักษะการท างาน การอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนมีการวางแผนการท างานอย่างเป็น
ขั้นตอน 
2.  โรงเรียนน ามาใช้ในการวางแผน ติดตามประเมินผลการแลพัฒนาผู้เรียนเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการเรียน
ต่อไป 
 
 
    ลงชื่อ……………………………………..ผู้เสนอโครงการ 
            ( นางจิตติมา  วชิระพงษ์ ) 
                          20  มีนาคม 2562 
 
    ลงชื่อ………………………………………หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
              ( นางรัตนา  ด่านไชยเพชร ) 
                    20  มีนาคม 2562 
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ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70) จ านวน ………………………… 
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..………………............................................................บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………. 
 
     ลงชื่อ………………….……….……ประธานคณะกรรมการ 
     ลงชื่อ…………………….………….กรรมการ 
     ลงชื่อ………………………….….…กรรมการและเลขานุการ 
                                                         

แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์งบประมาณประจ าปี 2562 
   กิจกรรมที่  1 การจัดซื้อ สื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

     
 

ที ่
 

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1 รายการซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกโครงงานวิทย์ฯ 10  ชุด 600 6,000  
 -หัวแร้ง    
 -มอเตอร์ขนาดเล็ก 
 -กาวร้อน 
 -ตัวอย่างเครื่องเล่นทางวิทยาศาสตร์ 
 -รายการอื่นๆ 

รวมเงิน        หกพันบาทถ้วน 6,000.00  
 

แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์งบประมาณประจ าปี 2562 
   กิจกรรมที่  2  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์     

 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1 รายการแข่งขันการวาดภาพทาง
วิทยาศาสตร์ สีไม้ โคลีน  สีชอค์ค 

2    

2 กระดานรองวาดพร้อมที่หนีบ 2    
3 กระดาษ 100  ปอนด์ ขนาด A 3 2    
4 ฟิวเจอร์บอร์ดท าแผงโครงงานขนาด 

120*60  ซม.   
8    

5 ฟิวเจอร์บอร์ดท าแผงโครงงานขนาด 60*60  
ซม.   

16    

6 ดินสอ 2    
7 ยางลบ 10    
8 วัสดุดอกไม้ตกแต่งบอร์ด 4    
9 แลคซีน ขนาด  2  นิ้ว 5    
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แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์งบประมาณประจ าปี 2562 
   กิจกรรมที่  3  กิจกรรมการสร้างนวัตกรรมด้วยโครงงานทางวิทยาศาสตร์   

  
 

ที ่
 

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1 ฟิวเจอร์บอร์ดท าแผงโครงงานขนาด 
120*60  ซม.   

5    

2 ฟิวเจอร์บอร์ดท าแผงโครงงานขนาด 
600*60  ซม.   

5    

แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์งบประมาณประจ าปี 2562 
   กิจกรรมที่  4   กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา    

 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1 กระดาษ A 4   2    
2 เชือกไนลอน   1    

แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์งบประมาณประจ าปี 2562 
                      กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์     

 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1 กระดาษ A 4   2    
2 เชือกไนลอน   1    
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โครงการ    ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ช่วงที่ 1 (1 พฤษภาคม 62 – 30 กันยายน 62)      

ช่วงที่ 2 (1 ตุลาคม 63 - 31 มีนาคม 63) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ  , นายศตวรรษ  เหมทานนท์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3  
สนองกลยุทธ์ สพท. เขต 12  กลยุทธ์ที่ 1  กลยุทธ์ที่ 2  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ.  มาตรฐานที ่1 
1.  หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมสอดคล้องพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4  มาตรา 22  และ 23 ก าหนดให้
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้ เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างจิตส านึกความเป็นไทยเพ่ือ
พัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน โดยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้สูงขึ้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 50
  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 

2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.3  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและ

วัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็น

กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกันและใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
2.5  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ มีความคิดริเริ่ม

และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
2.6  เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการประเมินสมรรถนะ/ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 

และผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

2.7  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข และหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจตามความสามารถ และความถนัดของตนเอง 

2.8  เพ่ือให้ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.9  เพ่ือให้นักเรียนซึ่งส่วนมากเป็นพุทธศาสนิกชน ได้มีความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา

และได้สอบธรรมศึกษาตรี โท หรือเอก 
2.10 เพ่ือพัฒนาให้ได้เรียนรู้มารยาทตามแบบแผนที่ถูกต้อง เป็นการรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่ดี             

ของชาติ 
3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 
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3.1.1  นักเรียนทุกคนมีจิตส านึกในความเป็นไทยและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ตามเป้าหมายของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3.2   เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ร้อยละ 85  นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3.2.2 ร้อยละ 100 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3.2.3 ร้อยละ 50  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในระดับ 3 
3.2.4 ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรม ( ประกวดมารยาทไทย  ค่ายอาเซียนศึกษา , กิจกรรมแข่งขันทักษะตอบ
ค าถามประวัติศาสตร์ไทยและสากล) 

4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม / เวลา 
ที ่ งาน / กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
3. 
4. 

ช่วงที่ 1    (1 พ.ค. 62 – 30 ก.ย. 62) 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  
     -  การเรียนรู้โดยวิธีทางด้านประวัติศาสตร์  
     -  การเรียนรู้แบบโมเดล 
     -  การเรียนการรู้โครงงาน 
     -  การเรียนรู้โดยการศึกษานอกสถานที่   
     -  การเรียนรู้โดยการน าเสนอ 
     -  การเรียนรู้โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรม 
     -  การเรียนรู้โดยสืบสอบ 
     -  การเรียนรู้โดยการแก้ปัญหา 
     -  การเรียนรู้แบบการแสดงนิทรรศการ 
     -  การเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     -  การเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมุติ 
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ผ่านการใช้สื่อการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย  ( ท าสื่อ ) 
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

 
1 พ.ค.62– 30 ก.ย. 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 พ.ค.62– 30 ก.ย. 62 
 

1 พ.ค.62– 30 ก.ย. 62 
1 พ.ค.62– 30 ก.ย. 62 

 
นายอดิศักดิ์  
ผสมบุญ 
นายศตวรรษ 
เหมทานนท์ 
 
 
 
 
 

นายศตวรรษ 
เหมทานนท์ 
คณะครูทั้ง 
โรงเรียน 

นายอดิศักดิ์ 
ผสมบุญ 

นายศตวรรษ 
เหมทานนท์ 

 

 
1. 
2. 
3. 

ช่วงที่ 2     (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) 
กิจกรรมแข่งขันทักษะประวัติศาสตร์ (ตอบค าถาม) 
 กิจกรรมอาเซียนศึกษา (วันอาเซียน) 
กิจกรรมสอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก 

 
1 ต.ค.62 - 31 มี.ค. 63 
1 ต.ค.62 - 31 มี.ค. 63 
1 ต.ค.62 - 31 มี.ค. 63 

 
คณะครูทั้ง
โรงเรียน 

 

 

5.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที่ 
ค าชี้แจง/รายการ 
การใช้งบประมาณ

และทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่      200     200 
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เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(แสดงนิทรรศการ,ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น) 

2. จัดการเรียนการสอน
ผ่าน ICT ผ่านสื่อการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย 
(จัดท าสื่อการเรียนรู้) 

     500   

  

500 

3. ส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ (เข้า
ร่วมสนามแข่งขันอื่น 
ๆ นอกเหนือจากงาน
ศิลปหัตถกรรม) 

     200   

  

200 

4. กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะประวัติศาสตร์ 
(ตอบค าถาม) ในงาน 
Open House  
 

   200   

  

200 

5. กิจกรรมอาเซียน
ศึกษา (ในงาน 
Open House) เน้น
กิจกรรมเชิงวิชาการ 
(ตอบค าถาม) 

   200   

  

200 

6. กิจกรรมประกวด
มารยาทไทย 

   200  
   

รวม    1,500    1,500 
6.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
1. ร้อยละ 85 นักเรียนเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 
2. ร้อยละ 100 นักเรียนมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3. ร้อยละ 50  นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ในระดับ 3 
4. ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่

เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม มี
ความพึงพอใจในกิจกรรม 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  

2.ประเมินจากรายงานผลการ
ประเมินตนเอง(SAR) ของ
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  

3.ประเมินกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ 

4.ประเมินกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

1.แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

2.แบบประเมินจากรายงานผล
การประเมินตนเอง(SAR) 
ของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  

3.แบบประเมินกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ 

4.แบบประเมินกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

นายอดิศักดิ์ 
ผสมบุญ 

นายศตวรรษ 
เหมทานนท์ 
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(การประกวดมารยาทไทย
ค่ายอาเซียนศึกษา , กิจกรรม
แข่งขันทักษะตอบค าถาม
ประวัติศาสตร์ไทยและสากล) 

 

5. ประเมินการใช้ห้อง ICT 
6.ประเมินคุณภาพเอกสาร ,

สื่อที่ผลิต 
7. ประเมินรายงานแสดง

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

5. แบบประเมินการใช้ห้อง 
ICT 

6.แบบประเมินคุณภาพ
เอกสาร,สื่อ 

7. แบบประเมินความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  ร้อยละ 85 นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
7.2  ร้อยละ 100 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ร้อยละ 50  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในระดับ 3 
7.4 ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี

ความพึงพอใจในกิจกรรม (การประกวดมารยาทไทย , ค่ายอาเซียนศึกษา , กิจกรรมแข่งขันทักษะตอบ
ค าถามประวัติศาสตร์ไทยและสากล) 

 
   ลงชื่อ……………………………………..ผู้เสนอโครงการ 
              (นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ) 
       20  มีนาคม  2562 
 
   ลงชื่อ……………………..………………หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
             (นางรัตนา ด่านไชยเพชร) 
          20  มีนาคม  2562 
 
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)………………………………..……บาท  
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..………………................................................................บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก……………………………………………………………………………….……………. 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 
      ลงชื่อ…………….…………………….ประธานคณะกรรมการ 
 
      ลงชื่อ…………………………….…….กรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………..…กรรมการและเลขานุการ 
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 แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์   
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการ

พิจารณา) 
1 กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

- แสดงนิทรรศการ (ประกอบกิจกรรม Open House : 
ไวนิลแสดงผลงาน , ตัวอย่างผลงานนักเรียน) 

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น (วิทยากรท้องถิ่น) 
- สนับสนุนการท าผลงานนักเรียน 

 
เหมาจ่าย 
 
เหมาจ่าย 
เหมาจ่าย 

 
 
 
200 
 

  

2 จัดการเรียนการสอนผ่าน ICT ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
(จัดท าสื่อการเรียนรู้)  

- ไม้กระดานอัด ขนาด A4 
- เลื่อนฉลุ 
- ใบเลื่อยฉลุ 
- สีโปสเตอร์ 
- ป้ายโฟมบอร์ดบุคคลส าคัญของโลก 
- เล่มรายงานสื่อการเรียนรู้ (รายงานผลการสร้างสรรค์

นวัตกรรม โดยผู้เรียน) 

 
 
20 แผ่น 
5 อัน 
5 โหล 
1 โหล 
1 แผ่น 
3 เล่ม 

 
 
500 

  

3 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ (เข้าร่วมสนามแข่งขันอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากงานศิลปหัตถกรรม) (ท า Wall of Learning) 

- ป้ายโฟมบอร์ดแผนที่โลก (แบบสร้างสรรค)์ ขนาดใหญ่ 
- วัสดุประกอบ Wall of Learning 
- ร่วมการแข่งขัยรายการพิเศษอ่ืนๆ 

 
1 แผ่น 
 
เหมาจ่าย 
เหมาจ่าย 

 
 
 
200 

  

4 กิจกรรมแข่งขันทักษะประวัติศาสตร์ (ตอบค าถาม) ในงาน 
Open House 

- รางวัลส าหรับการตอบค าถาม 
- จัดท าสูจิบัตรงาน และอ่ืนๆ 

 
 
เหมาจ่าย 
100 ชุด 

 
 
 

  

5 กิจกรรมอาเซียนศึกษา (ในงาน Open House) เน้นกิจกรรม
เชิงวิชาการ (ตอบค าถาม) 

- ซุ้มประชาสัมพันธ์ ความเป็นไปใน ASEAN (บอร์ดท า
มือ 4 ด้าน ประกบกัน เป็น แท่งสี่เหลี่ยม ท า 3 แท่ง ใช้
วัสดุดังนี้ 

- โฟม ขนาด 60*120 ซม. 
- วัสดุประกอบอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
200 

 
 
 
 
 

 

 

6 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
     -    กระดาษท าเกียรติบัตร 

 200   

รวม 5,000  
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กิจกรรม     จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม ) 
ลักษณะกิจกรรม     ต่อเนื่อง (เคยท ามาแล้ว) 
ระยะเวลาด าเนินงาน     25  พฤษภาคม  2562  -  28กุมภาพันธ์ 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    งานวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม      นางสิริรัฐ  แก้วคง     
1. วัตถุประสงค์   
          1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะพื้นฐานรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างมีคุณค่า 
          2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ 
              และประสิทธิภาพ   
2. เป้าหมาย 
    2.1 เชิงคุณภาพ 
        2.1.1 นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คหกรรม ) 
        2.1.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
        2.1.3 นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์( ระดับดี ,ดีเยี่ยม ) 
    2.2  เชิงปริมาณ 
         2.2.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะพื้นฐานในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คหกรรม ) 
         2.2.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
         2.2.3 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์                    ( 
ระดับดี ,ดีเยี่ยม ) 
3.  ขั้นตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม / เวลา 
ที ่ งาน / กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 

ขั้นวางแผน ( P ) 
  - ประชุมจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  - ประชุมวางแผน 
ขั้นด าเนินการ ( D) 
   -ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา วางแผน 
    -ปฏิบัติงานตามแผน 
นิเทศติดตาม ( C ) 
  -นิเทศติดตามการด าเนินงาน 
  -ประเมินผล 
ตรวจสอบ  (A) 
  -สรุปผลการประเมิน 

28-31 พค.62 
 
 
5-8 มิย.62 
 
 
7-12 กพ. 63 
 
 
12  มีค. 63  

นางสิริรัฐ  
            แก้วคง 
 
นางสิริรัฐ 
            แก้วคง 
 
นางสิริรัฐ 
            แก้วคง 
 
นางสิริรัฐ 
            แก้วคง 

 

4.  งบประมาณและทรัพยากร 
 

ที ่
 

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1 รายละเอียดตามแบบทึ่เสนอวัสดุ  3
รายการ 

 7,050  

                    รวม  7,050  
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5.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

     3.2.1 นักเรียนมีทักษะพื้นฐานใน
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( 
คหกรรม ) 
     3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี   ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
       3.2.3 นักเรียนมีผลการประเมิน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน
เป็นไปตาม  

ประเมินตนเอง 
ประเมินผลการเรียน 
การสังเกตุ 

แบบประเมิน 
แบบทดสอบ 
 

นางสิริรัฐ  
           แก้วคง 

 
6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        6.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะพ้ืนฐานในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คหกรรม ) 
        6.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี      
            ( คหกรรม ) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
        6.3 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์      
             ( ระดับดี ,ดีเยี่ยม ) 

 
ลงชื่อ……………………………………  ผู้เสนอโครงการ 

            ( นางสิริรัฐ  แก้วคง  ) 
                               /  มีนาคม  /2562 
 
     
    ลงชื่อ…………………………….....……….หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ      
                                       (นางรัตนา  ด่านไชยเพชร ) 
                     /  มีนาคม  /2562 

 
 

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)……………………………บาท 
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..………………...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก……………………………………………………………………. 
 
 
    ลงชื่อ……………………………………………………..….……ประธานคณะกรรมการ 
   ลงชื่อ…………………………………………………..………….กรรมการ 
    ลงชื่อ……………………………………………………………….กรรมการและเลขานุการ 
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   แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์งบประมาณประจ าปี 2562 
กิจกรรม จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม ) 

     
 

ที ่
 

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1 อ่างล้างจานแสตนเลส แบบ 2 หลุม 
ท่อน้ าทิ้ง  ท่อน้ าใช้ ข้อต่อ ข้องอ  
 กาวยาท่อ 

1 ชุด 
 

1 ชุด 
 

3,900 
 
 

3,900 
 
 

 

2 หนังสือประกอบการเรียนประเภทวิชาค
หกรรม ( ไม่ใช่หนังสือเรียน) 

 
     5 เล่ม 

 
 

 
 

 
 
 

3 แผ่นภาพตกแต่งห้องเรียนคหกรรม 10 แผ่น    
4 โฟมบอร์ดการประกอบอาหาร   

โฟมบอร์ดการประดิษฐ์เศษวัสดุ 
โฟมบอร์ดข้อตกลงในการเข้าเรียนห้องคห
กรรม ฯลฯ 

10 แผ่น 
10 แผ่น 

 
1 แผ่น 

 
 
 

150 

 
 
 

150 

 

5 วัสดุในการจัดการเรียนการสอนงาน
ประดิษฐ์ วัสดุตกแต่ง น้ ายาเคลือบเงา  
แป้งปั้น สี  ใบไม้  ริบบิ้น 

    

6 วัสดุในการจัดการเรียนการสอนงานอาหาร 
เครื่องปรุง น้ ายาล้างถ้วย ช้อน  จาน  
หลอดกาแฟ  แก๊ส  

  3,000  

                 รวมเงิน      7,050              
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โครงการ   : การแข่งขันกีฬาเทพราชและกีฬากลุ่มโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  : กิจกรรมต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ : เมษายน 2562   ถึง   มีนาคม  2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นายราเชนทร์ รักจันทร์/นางจิตติมา วชิระพงษ์ /นางพัชรี ยอดรักษ์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  : กลยุทธ์ที่ 3 
สนองกลยุทธ์ สพม. เขต 12  : กลยุทธ์ที่  4   
สนองมาตรฐานการศึกษา  : มาตรฐานที่ 4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียน มีระเบียบวินัย ฝึกการท างานร่วมกัน ส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขภาพดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ฝึกการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของนักเรียน 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
 2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย 
 2.4 เพื่อส่งเสริมการเรียนในวิชาพลศึกษา 
3. กิจกรรม 
 3.1 กิจกรรมกีฬาเทพราช 
 3.2 กิจกรรมกีฬาอ าเภอ 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1.  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน   92 คน 
 2.  บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  จ านวน   14  คน 
 3.  ผู้ปกครองในกีฬาเทพราชและกีฬาอ าเภอ  จ านวน  30   คน 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1.  นักเรียนได้แสดงออกทักษะทางกีฬาครบ ร้อยละ 100  
 2.  นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมสร้างความผูกพันเกิดความสมัครสมานสามัคคี  ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท ร้อยละ  
95 
 3.  นักเรียน  บุคลากร ในกลุ่มเทพราชและกีฬาอ าเภอ  ได้ร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ  90 
 4.  นักเรียน  ผู้ปกครอง  บุคลากร  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ  50 
5. กิจกรรมและการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 
(Planning) 
 
2.ขั้นด าเนินการ
(Doing) 

1.น าเสนอโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
 
1. กิจกรรมกีฬาเทพราช 
2. กิจกรรมกีฬาอ าเภอ 

มีนาคม  2562 
มีนาคม  2562 
 
กรกฎาคม 2562 
สิงหาคม  2562 

นายราเชนทร์ รักจันทร์/นางจิตติ
มา วชิระพงษ์/นางพัชรี ยอดรักษ์ 
 
1.ผู้ฝึกสอนกีฬาแต่ละประเภท 
2. ผู้บริหารโรงเรียน 
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3. ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน 
(Checking) 
 
4.  ขั้นปรับปรุง
และพัฒนา 
(Action) 

 
1.ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 
 
 
1.รายงานผลสรุปโครงการ 

 
 
 
 
 
 

 

3. คณะกรรมการกลุ่มสาระ ฯ 
 
 
นายราเชนทร์ รักจันทร์/นางจิตติ
มา วชิระพงษ์/ นางพัชรี ยอด
รักษ์ 

 
6.  งบประมาณและทรัพยากร   25,000  บาท 
7.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ความสามัคคีของนักเรียน 1.สอบถาม สัมภาษณ์ 
2.สังเกต 
3.ประเมินโครงการ 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบประเมินโครงการ 

นายราเชนทร์        รัก
จันทร์/นางจิตติมา วชิระ
พงษ์/นางพัชรี ยอดรักษ์ 

7.2 นักเรียนมีสุขภาพดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 
7.3 ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัย 
7.4 ส่งเสริมการเรียนในวิชาพล
ศึกษา 

 
ลงชื่อ……………………………..…………..ผู้เสนอโครงการ 

             ( นายราเชนทร์ รักจันทร์ ) 
                           20  มีนาคม  2562 
 
    ลงชื่อ………………………………..…..….หัวหน้าบริหารวิชาการ 
              ( นางรัตนา  ด่านไชยเพชร  ) 
                           20  มีนาคม  2562 
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)……………………………บาท 
(     ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..……………….……...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก…………………………………………………………………………..…………. 
 
    ลงชื่อ…………………………………..…………………………ประธานคณะกรรมการ 
     ลงชื่อ…………………………………………………………….กรรมการ 
    ลงชื่อ…………………………………………….……………….กรรมการและเลขานุการ 
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ประมาณการงบประมาณ 

 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ การ
ใช้งบประมาณและ

ทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 

ค่าจ้าง 
ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 กิจกรรมกีฬาเทพราช 
-อุปกรณ์พาเหรด 
-เบี้อเลี้ยงนักกีฬา 
-แต่งหน้า 
-น้ ามันมวย 
-ผ้าพันข้อเท้าข้อมือ 

   
5,000 
3,000 
1,000 
2,000 
2,000 

 
 

 

 
 

 

   
13,000 

2 กิจกรรมกีฬาอ าเภอ 
-อาหารกีฬาอ าเภอ 
-เบี้ยเลี้ยงกองเชียร์
กีฬาอ าเภอ 
-แต่งหน้า 
-ผ้าพันข้อเท้าข้อมือ 

 
 

  
6,000 

 
3,000 
1,000 
2,000 

 
 

    
 

14,000 

รวม 25,000 
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โครงการ  ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน   2562   ถึง มีนาคม  2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายราเชนทร์ รักจันทร์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  3 
สนองกลยุทธ์ สพม. เขต 12  กลยุทธ์ที่  4   
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที ่4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เสริมสร้างและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
จึงมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้สุขภาวะทางกาย ทางจิต  ทางสังคม  ทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ และทักษะการ
เคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกมและกีฬา ให้ได้มีความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้อง  มีเจตคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
และค่านิยมที่เหมาะสม  การปฏิบัติเพ่ือสุขภาพที่เกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิตจนเป็นกิจนิสัย อันจะส่งผลให้สังคมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน  ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เข้าสู่สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจ าเป็นที่ต้องให้การส่งเสริม
อย่างเต็มที่ เพ่ือให้นักเรียนเป็น คนดี คนเก่ง และมีความสุข 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นสู่ความเป็นเลิศ 
2.2 เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
2.3 เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ 

3.   กิจกรรม 
 3.1 กิจกรรมการเรียนการสอนแฮนด์บอล 
 3.2 กิจกรรมการเรียนการสอนตะกร้อ 
 3.3 กิจกรรมการเรียนการสอนลีลาศ 
 3.4 กิจกรรมการเรียนการสอนเกมนันทนาการ 
4.   เป้าหมาย 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  4.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 100 
  4.1.2 มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเพียงพอ ร้อยละ 100 
  4.1.3 ครูผู้สอนมีการพัฒนาทักษะและกระบวนการการจัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 100 
  4.1.4 นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์  ร้อยละ 100 
  4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  4.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2.2 มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเพียงพอ 
4.2.3 ครูผู้สอนมีทักษะและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
4.2.4 นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ 

5. กิจกรรมและการด าเนินการ 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 
(Planning) 
 
2.ขั้นด าเนนิการ
(Doing) 
 
 
 
3. ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน 
(Checking) 
4.  ขั้นปรับปรุง
และพัฒนา 
(Action) 

1.น าเสนอโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ  
 
1. กิจกรรมการเรียนการสอนแฮนด์บอล      
2. กิจกรรมการเรียนการสอนตะกร้อ 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนลีลาศ 
4. กิจกรรมการเรียนการสอนเกมนันทนาการ 
 
1.ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 
 
1.รายงานผลสรุปโครงการ 

มี.ค. 62  
มี.ค 62 
 
ตลอดปีการศึกษา  
ตลอดปีการศึกษา  
ตลอดปีการศึกษา  
ตลอดปีการศึกษา  
ตลอดปีการศึกษา  

 
 
 
 
 

 

นายราเชนทร์  
รักจันทร์ 
 
นายราเชนทร์         
รักจันทร์ 
 
 
 
นายราเชนทร์        
รักจันทร์ 
 
 
นายราเชนทร์        
รักจันทร์ 

6.  งบประมาณและทรัพยากร  11,400  บาท 
7.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและมาตรฐานการกีฬา
สูงขึ้น 

1.สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
2.สังเกต 
3.ประเมินโครงการ 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบประเมินโครงการ 

1.ครูราเชนทร์ รักจันทร์ 

2.ได้สื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ 
3.  ครูมีทักษะและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4.  นักเรียนและบุคลากรทุกคน
มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและ
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ 
 

ลงชื่อ……………………………………..ผู้เสนอโครงการ 
               ( นายราเชนทร์ รักจนัทร์  ) 
          มีนาคม  2562 
    ลงชื่อ…………………………….……….หัวหน้างานวิชาการ 
              (นางรัตนา  ด่านไชยเพชร) 
                   มีนาคม  2562 
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ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)……………………………บาท 
                             (     ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..……………….……...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก…………………………………………………………………………..…………. 
    ลงชื่อ…………………………………..……………………….……ประธานคณะกรรมการ 
     ลงชื่อ………………………………………………………………….กรรมการ 
    ลงชื่อ………………………………………………………………….กรรมการและเลขานุการ 

ประมาณการงบประมาณ 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ การ
ใช้งบประมาณและ

ทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 

ค่าจ้าง 
ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 - ลูกแฮนด์บอล 5 ลูก        500 
2 - ลูกตะกร้อ 10 ลูก        5,000 
3 - ล าโพงลีลาศ        23,500 
4 - อุปกรณ์เกม

นันทนาการ 
       3,000 

รวม 32,000 
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โครงการ   : ส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับกีฬา 
ลักษณะโครงการ  : โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ : เมษายน 2562   ถึง   มีนาคม  2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นายราเชนทร์ รักจันทร์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  : กลยุทธ์ที่ 3 
สนองกลยุทธ์ สพม. เขต 12  : กลยุทธ์ที่  4   
สนองมาตรฐานการศึกษา  : มาตรฐานที่ 4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับกีฬา เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียน มีระเบียบวินัย ฝึกการท างานร่วมกัน 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ฝึกการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และให้ผู้เรียน
ได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการแข่งขันกีฬา 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของนักเรียนจากการเล่นกีฬาเป็นหมู่คณะ 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
 2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมกีฬา 
 2.4 เพื่อส่งเสริมการเรียนในวิชาพลศึกษาบูรณาการกับการแข่งขันกีฬา 
3. กิจกรรม 
 3.1 กิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬา 
 3.2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้น 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1.  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน   40 คน 
 2.  บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  จ านวน   14  คน 
 3.  ผู้ปกครองในกีฬาเทพราชและกีฬาอ าเภอ  จ านวน  20   คน 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1.  นักเรียนได้แสดงออกทักษะทางกีฬาครบ ร้อยละ 100  
 2.  นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมสร้างความผูกพันเกิดความสมัครสมานสามัคคี  ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท ร้อยละ  
95 
 3.  นักเรียน  บุคลากร ในกลุ่มเทพราชและกีฬาอ าเภอ  ได้ร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ  90 
 4.  นักเรียน  ผู้ปกครอง  บุคลากร  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ  70 
5. กิจกรรมและการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 
(Planning) 
2.ขั้นด าเนินการ
(Doing) 

1.น าเสนอโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
1. กิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬาประจ าปี
การศึกษา 2562 

มีนาคม  2562 
มีนาคม  2562 
กรกฎาคม 2562 
ถึง 

นายราเชนทร์ รักจันทร์ 
 
1.ผู้ฝึกสอนกีฬาแต่ละประเภท 
2. ผู้บริหารโรงเรียน 
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3. ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน 
(Checking) 
4.  ขัน้ปรับปรุง
และพัฒนา 
(Action) 

2. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับ
ที่สูงขึ้น 
1.ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 
 
1.รายงานผลสรุปโครงการ 

กุมภาพันธ์  2563 
 
 
 
 
 
 

 

3. คณะกรรมการกลุ่มสาระ ฯ 
 
นายราเชนทร์ รักจันทร์ 

6.  งบประมาณและทรัพยากร   32,000  บาท 
7.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ความสามัคคีของนักเรียน
จากการเล่นกีฬาเป็นหมู่คณะ 

1.สอบถาม สัมภาษณ์ 
2.สังเกต 
3.ประเมินโครงการ 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบประเมินโครงการ 

นายราเชนทร์        
รักจันทร์ 

7.2 นักเรียนมีสุขภาพดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 
7.3 ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมกีฬา 
7.4 ส่งเสริมการเรียนในวิชาพล
ศึกษาบูรณาการกับการแข่งขัน
กีฬา 

          
 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………………..ผู้เสนอโครงการ 

          ( นายราเชนทร์ รักจันทร์ ) 
                          20 มีนาคม  2562 
 
    ลงชื่อ………………………………..…..….หัวหน้าบริหารวิชาการ 
             ( นางรัตนา  ด่านไชยเพชร  ) 
                          20  มีนาคม  2562 
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)……………………………บาท 
(     ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..……………….…………………………………….…...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก…………………………………………………………………………..…………. 
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    ลงชื่อ…………………………………..…………………………ประธานคณะกรรมการ 
     ลงชื่อ…………………………………………………………….กรรมการ 
    ลงชื่อ…………………………………………….……………….กรรมการและเลขานุการ 
 

ประมาณการงบประมาณ 
 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ การ
ใช้งบประมาณและ

ทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 

ค่าจ้าง 
ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 กิจกรรมการฝึกซ้อม
กีฬาประจ าปี
การศึกษา 2562 
-ค่าน้ าดื่ม 
-เกลือแร่ 
 
 

   
 
 
5,000 
1,000 
 

 
 

 

 
 

 

   
 
 

6,000 

2 กิจกรรมแข่งขันกีฬาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
-ค่ารถโดยสาร 
 

 
 

  
 

2,000 

 
 

    
 

2,000 

รวม 8,000 
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กิจกรรม   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ลักษณะกิจกรรม  กิจกรรมใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน       1 พฤศจิกายน 2562 –   30 กุมภาพันธ์ 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม     นางชินา  ฮอดจ์สันและนางสาวกิตติญา ชัยฤกษ์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์  ข้อที่ 1 
สนองกลยุทธ์ สพท. เขต12    ข้อที่ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ.  มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.1 
…………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักการและเหตุผล 

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็น
เครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่ง
มิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความ
แตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติท่ีดีต่อ
การใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น 
และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต และเมื่อวันศุกร์ที่  12 กันยายน 2557  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  (สนช.) นโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดไว้ใน ข้อ 4.9  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก และ นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระดับมัธยมศึกษา โดยครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
และจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม  จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้นเรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพ่ือการ
สื่อสาร ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษขึ้น 
เพ่ือเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

3. กิจกรรม 
 3.1 จัดท าสื่อการสอนเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อผู้เรียน 
 3.2 การสอนเสริมพิเศษเพ่ือเตรียมรับการปรเมินระดับชาติ (O-NET) 
 
 
4. เป้าหมาย 

4.1 ด้านปริมาณ 
4.1.1 นักเรียนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 

 4.2 ด้านคุณภาพ 
4.2.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
4.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
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4.2.3 นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า   
        ร้อยละ 3 

5. กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ 16 – 31 พ.ค. 62 นางชินา  ฮอดจ์สัน /นางสาวกิตติญา ชัยฤกษ์ 
2 แต่งตั้งคณะท างาน 1-30 ก.ย. 62 นางชินา  ฮอดจ์สัน /นางสาวกิตติญา ชัยฤกษ์ 
3 ด าเนินงานตามโครงการ   
 3.1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 1-30 ก.ย. 62 นางชินา  ฮอดจ์สัน /นางสาวกิตติญา ชัยฤกษ์ 
 3.2 ด าเนินงานตามขั้นตอน 1 พ.ย. 62 – 31 ม.ค. 63 นางชินา  ฮอดจ์สัน /นางสาวกิตติญา ชัยฤกษ์ 
4 ประเมินผล 1 – 28 ก.พ. 63 นางชินา  ฮอดจ์สัน /นางสาวกิตติญา ชัยฤกษ์ 
5 สรุป รายงานผล 1 – 28 มี.ค. 63 นางชินา  ฮอดจ์สัน /นางสาวกิตติญา ชัยฤกษ์ 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ การใช้

งบประมาณและ
ทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 

ค่าจ้าง 
ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 จัดท าสื่อการสอนเพ่ือใช้
ในการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมต่อผู้เรียน 

   1,000    1,000 

2 การสอนเสริมพิเศษเพ่ือ
เตรียมรับการปรเมิน
ระดับชาติ  
(O-NET) 

   2,000    2,000 

รวม    3,000    3,000 
 
 
 
 
 
7. การติดตามและ ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนที่ต่ ากว่า 2.00 มี 
จ านวนลดลง และจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
2.  นักเรียนมีผลเฉลี่ยการประเมินระดับชาติ (O-NET)  
ในกลุ่มสาระเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า ร้อยละ  3  ต่อปี  

1.  ทดสอบความรู้นักเรียน 
2.  ประเมินทักษะ
ความสามารถนักเรียน 
 

1.   แบบทดสอบ 
2.  แบบประเมินทักษะ
ความสามารถนักเรียน 

7.  ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
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7.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
7.3 นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 

 
 
ลงชื่อ…………………………………………………..……………....ผู้เสนอโครงการ 

                         (นางชินา  ฮอดจ์สัน) 
               20  มีนาคม  2562 
 
 
    ลงชื่อ………………………………………..…………..หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
        (นางรัตนา  ด่านไชยเพชร) 
                      20  มีนาคม  2562 

 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณากิจกรรม 
(      ) อนุมัติกิจกรรม  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ ( ร้อยละ 70)…………………..………………บาท 
(      ) งบบริหาร (ร้อยละ 20) ……………………..……………………………………………………………...........บาท 
(      )  ทบทวนกิจกรรม  เนื่องจาก………………………………………….………………………………………………. 
 
      ลงชื่อ………………….….……ประธานคณะกรรมการ 

      ลงชื่อ……………………..…….กรรมการ 

      ลงชื่อ……………………..…….กรรมการและเลขานุการ 

      แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

 
 

ที ่
 

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1 ค่าถ่ายเอกสาร   1,000  
2 ค่าวัสดุในการจัดท าสื่อการสอน   2,000  

รวมเป็นเงิน 3,000  
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โครงการ   ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน        16 พฤษภาคม 2561 –   30 มีนาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม     นางชินา  ฮอดจ์สัน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์  ข้อที่ 1 
สนองกลยุทธ์ สพท. เขต12    ข้อที่ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ.  มาตรฐาน 1 ข้อที่ 1.1 
…………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักการและเหตุผล 

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็น
เครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่ง
มิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ  ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความ
แตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  มีเจตคติท่ีดี
ต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้  รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น  
และมีวิสัยทัศน์ ในการด าเนินชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จึงมุ่ งหวังให้ผู้ เรียนมี เจตคติที่ ดีต่อ
ภาษาต่างประเทศสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพูน
ทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนอันจะเป็นเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู้และประกอบอาชีพต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

3. กิจกรรม 
3.1 กิจกรรม Christmas and Happy New year (วันคริสต์มาส วันปีใหม่) 
3.2 กิจกรรม One Day One Sentence (ภาษาอังกฤษวันละประโยค) 
3.3 กิจกรรม การประกวดการ์ดภาษาอังกฤษ ในเทศกาลต่าง ๆ 
3.4 กิจกรรม ENGLISH WITH TOURISM (ภาษาอังกฤษกับการท่องเที่ยว) 
3.5 กิจกรรม วันภาษาอังกฤษ 

4. เป้าหมาย 
4.1 ด้านปริมาณ 

4.1.1 นักเรียนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม 100% 
4.1.2  

 4.2 ด้านคุณภาพ 
4.2.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
4.2.2  นักเรียนมีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 
4.2.3.  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
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5. กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ พ.ค. 62  

 
 
 
 

นางชินา  ฮอดจ์สัน 
นางสาวกิตติญา  ชัยฤกษ์ 

 

2 แต่งตั้งคณะท างาน พ.ค. 62 – ก.พ. 63 
3 ด าเนินงานตามโครงการ  
 3.1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน พ.ค. 62 
 3.2 ด าเนินงานตามขั้นตอน พ.ค. 62 – ก.พ. 63 
4 กิจกรรม   
 - ONE DAY ONE SENTENCE พ.ค. 62 – ก.พ. 63 
 - CHRISTMAS AND NEW YEARS DAY ธ.ค. 62 
 - การประกวดการ์ดเทศกาล พ.ค. 62 – ก.พ. 63 
 - ENGLISH WITH TOURISM พ.ค. 61 – ก.พ. 62 
 - วันภาษาอังกฤษ พ.ค. 61 – ก.พ. 62 
4 ประเมินผล 1 – 28 ก.พ. 62 
5 สรุป รายงานผล 1 – 28 มี.ค. 62 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ การใช้

งบประมาณและทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลาก

ร 
ด าเนินงาน ลงทุน 

ค่าจ้าง 
ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 กิจกรรม Christmas and 
Happy New year  
(วันคริสต์มาส วันปีใหม่)  

 1,000      1,000 

2 กิจกรรม One Day One 
Sentence (ภาษาอังกฤษ
วันละประโยค) 

        

3 กิจกรรม การประกวดการ์ด
ภาษาอังกฤษ ในเทศกาล
ต่าง ๆ 

   500    500 

4 กิจกรรม ENGLISH WITH 
TOURISM (ภาษาอังกฤษ
กับการท่องเที่ยว) 

        

5 กิจกรรม วันภาษาอังกฤษ  2,000  5,000    7,000 
รวม  3,000  5,500    8,500 
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7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนที่ต่ ากว่า 1.5 มี 
จ านวนลดลง และจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไปเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
2.  นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 95% 
3.  นักเรียนมีเจตนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

1.  ทดสอบความรู้
นักเรียน 
2.  ประเมินทักษะ
ความสามารถนักเรียน 
3.  สัมภาษณ์ 

1.   แบบทดสอบ 
 
2.  แบบประเมินทักษะ
ความสามารถนักเรียน 
3. แบบสอบถาม 

     ลงชื่อ…………………………………………………..ผู้เสนอโครงการ 
                       (นางชินา  ฮอดจ์สัน) 
                            20  มีนาคม  62 
         ลงชื่อ……………………………………………..หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
          (นางรัตนา  ด่านไชยเพชร) 
                        20  มีนาคม  62 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ ( ร้อยละ 70)……………………………บาท 
(      ) งบบริหาร (ร้อยละ 20) ……………………..……………….......................................................บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ เนื่องจาก………………………………………………….……………………………………. 
      ลงชื่อ…………………………….……ประธานคณะกรรมการ 

      ลงชื่อ…………………………….…….กรรมการ 

      ลงชื่อ……………………………….กรรมการและเลขานุการ 

    แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1 กิจกรรม Christmas and Happy New 
year  
(วันคริสต์มาส วันปีใหม่)  
ค่าตอบแทนวิทยากรเจ้าของภาษา 
ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ 

 
 
2 
0 

100 

 
 

500 
0 
30 

 
 

1,000 
0 

3,000 

 

2 กิจกรรม One Day One Sentence  
(ภาษาอังกฤษวันละประโยค) 

- - -  

3 กิจกรรม การประกวดการ์ดภาษาอังกฤษ      
4 กิจกรรม ENGLISH WITH TOURISM 

(ภาษาอังกฤษกับการท่องเที่ยว) 
- - 1,500  

5 กิจกรรม วันภาษาอังกฤษ 
ค่าตอบแทนวิทยากรเจ้าของภาษา 
ค่าวัสดุในการจัดกจิกรรมฐานต่าง ๆ 5 ฐาน 

 
4 
 

 
500 

 

 
2,000 

 

 

รวมเป็นเงิน 8,500  
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กิจกรรม     ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน     16  พฤษภาคม  2562  ถึง  30  มีนาคม  2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    งานวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม      นายจารึก  สุทินและนางสิริรัฐ  แก้วคง     
1. วัตถุประสงค์   
          เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  
2. เป้าหมาย 
    2.1 เชิงคุณภาพ 
        2.1.1 นักเรียนและครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
        2.1.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
    2.2  เชิงปริมาณ 
         2.2.1 นักเรียนร้อยละ 100  ใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
         2.2.2 ครูร้อยละ 100  ใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน          
3.  ขั้นตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม / เวลา 
ที ่ งาน / กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 

ขั้นวางแผน ( P ) 
  - ประชุมจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  - ประชุมวางแผน 
ขั้นด าเนินการ ( D) 
   -ศึกษาสภาพแหล่งเรียนรู้ในปัจจุบัน 
    และวางแผน 
    -ปฏิบัติงานตามแผน 
นิเทศติดตาม ( C ) 
  -นิเทศติดตามการด าเนินงาน 
  -ประเมินผล 
ตรวจสอบ  (A) 
  -สรุปผลการประเมิน 
 

พฤษภาคม 
2562 
 
มิถุนายน 
2562 
 
 
กันยายน 
2562 
 
กุมภาพันธ์ 
2562 
มีนาคม 
2562  

นายจารึก  สุทิน 
นางสิริรัฐ  แก้วคง   
 
นายจารึก  สุทิน 
นางสิริรัฐ  แก้วคง   
 
 
นายจารึก  สุทิน 
นางสิริรัฐ  แก้วคง   
 
นายจารึก  สุทิน 
 
 

 

 
 
 
4.  งบประมาณและทรัพยากร 

 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1 รายละเอียดตามแบบเสนอรายการวัสดุ  3  รายการ  5,500  
 

                    รวม  5,500  



47 
 

 

5.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

3.2.1 นักเรียนและครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 
 
3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

สอบถามครูและ
นักเรียน 
บันทึกการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 
 
 

แบบสอบถาม 
 
สมุดบันทึกการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 

นายจารึก  สุทิน 
 

6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        6.1 นักเรียนและครูร้อยละ 100  ใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
        6.2 นักเรียนร้อยละ 100  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 
 

ลงชื่อ……………………………………………...ผู้เสนอโครงการ 
                    (นายจารึก  สุทิน) 
                            20  มีนาคม  2562 
 
     
    ลงชื่อ………………………….……….....……….หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  
                         (นางรัตนา  ด่านไชยเพชร ) 
                       20  มีนาคม  2562 
 
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)……………………………บาท 
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………………………………………………………………………....บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก……………………………………………………………………….……………. 
 
                 ลงชื่อ………………………………….….……ประธานคณะกรรมการ 
 
                 ลงชื่อ………………………………….……….กรรมการ 
 
                 ลงชื่อ………………………………….……….กรรมการและเลขานุการ 
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แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

 กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
     

ที ่
 

รายการ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1 ป้ายความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(ป้ายห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ) 

20 ป้าย 100 2,000  

2 บอร์ดความรู้บุคคลส าคัญ  สถานที่ส าคัญ 
วันส าคัญ  เมืองส าคัญต่างๆ 

5 บอร์ด 500 2,500  
 

3 ป้ายประชาสัมพันธ์บอกอาคารและห้องต่างๆ 2 ชุด 500 1,000  
                 รวมเงิน      5,500              
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โครงการ  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
ลักษณะของโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 พฤษภาคม 2562 –   30 เมษายน 2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพัชรี  ยอดรักษ์ , นางสาวกิตติญา  ชัยฤกษ์ , นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ .....4......  
สนองกลยุทธ์ สพม. เขต 12      ข้อที่ ........2....... 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ........3.......  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ราช  ได้ส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้ โดยการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และเพ่ือสนองจุดเน้น  จึงมอบหมายให้
มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  โดยการส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ทั้งจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นข้อมูลแก่บุคลากร  พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเต็มที่  
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูและนักเรียน  ร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.2 เพ่ือให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา และชุมชน  เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.  กิจกรรม 
3.1 สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   วิธีด าเนินการ 

3.1.1 แบ่งกลุ่มนักเรียนเพ่ือศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  4  กลุ่ม  ดังนี้ 
       -  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
       -  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

   -  ประเภทสิ่งพิมพ์ 
       -  แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภทสถานที่  
   3.1.2  จัดเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานและรวบรวมเป็นเล่ม 
 3.2 วิทยากรท้องถิ่น 

วิธีด าเนินการ 
3.2.1ส ารวจความต้องการของผู้จัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการเชิญวิทยากร 

     3.2.2 เชิญวิทยากรให้ความรู้ในแต่ละกิจแต่ละกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

วิธีด าเนินการ 
3.3.1 ส ารวจความต้องการ /สถานที่ /เวลา 
3.3.2 มอบหมายภารกิจในการศึกษาแหล่งเรียนรู้/น านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

4. เป้าหมาย 
4.1  เชิงปริมาณ 
   4.1.1 ครูร้อยละ  85  สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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   4.1.2 ครูร้อยละ  80  สามารถใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา และชุมชน  เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการ  
           เรียนการสอน 
   4.1.3 ผู้เรียนมีความพึงใจที่ครู ใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา และชุมชน  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ 
           สอน ร้อยละ  95 
4.2   เชิงคุณภาพ 

4.2.1 ร้อยละของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.2.2 ร้อยละของครูใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา และชุมชน  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4.2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความพึงใจที่ครู ใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา และชุมชน  ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
5.  กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน( Plan-P) 15-30 พ.ค. 62 นางพัชรี  ยอดรักษ์ , 

นางสาวกิตติญา ชัยฤกษ์ , 
นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ 

 ประชุมจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ   
2.  ขั้นด าเนินการ(Do-D) ตลอดปี

การศึกษา 
นางพัชรี  ยอดรักษ์ , 
นางสาวกิตติญา ชัยฤกษ์ , 
นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ 

 ศึกษาสภาพปัญหา วางแผน แต่ละกิจกรรม   
 ปฏิบัติงานตามแผน   
 แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา   
 ส ารวจความต้องการของผู้จัดกิจกรรมในการเชิญวิทยากร   
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้   

3.  ขั้นทบทวน / ตรวจสอบ (Cheak –C) ตลอดปี
การศึกษา 

นางพัชรี  ยอดรักษ์ , 
นางสาวกิตติญา ชัยฤกษ์ , 
นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ 

 ติดตามการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม   
 ประเมินผล   

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action-A) ต.ค.62-10 
มี.ค.63 

นางพัชรี  ยอดรักษ์ , 
นางสาวกิตติญา ชัยฤกษ์ , 
นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ 

 สรุปผลการประเมิน   
 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาครั้งต่อไป   

5.  ขั้นสรุปรายงาน (Report-R ) 1-10 มี.ค.63 นางพัชรี  ยอดรักษ์ , 
นางสาวกิตติญา ชัยฤกษ์ , 
นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ 

 สรุปผลการท ากิจกรรม   
 รายงานโครงการ   
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6.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ 
การใช้งบประมาณ

และทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 

ค่าจ้าง 
ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 กิจกรรม   
สารสนเทศแหล่ง
เรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

        

2 กิจกรรม 
วิทยากรท้องถิ่น 

 4,000      4,000 

3 กิจกรรม  
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

5,000       5,000 

รวม 5,000 4,000      9,000 
7.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ครูร้อยละ85 สามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สังเกต 
ประเมินจากชิ้นงาน 

แบบประเมิน นางพัชรี  ยอดรักษ์ , 
นางสาวกิตติญา ชัยฤกษ์ , 
นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ 

2.ครูร้อยละ 80 สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญา และชุมชน  เข้ามาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน   

สังเกต 
ประเมินจากชิ้นงาน 

แบบประเมิน นางพัชรี  ยอดรักษ์ , 
นางสาวกิตติญา ชัยฤกษ์ , 
นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ 

3.ผู้เรียนมีความพึงใจที่ครู ใช้แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน  ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ  95  

สังเกต 
ประเมินจากชิ้นงาน 

แบบประเมิน นางพัชรี  ยอดรักษ์ , 
นางสาวกิตติญา ชัยฤกษ์ , 
นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ 

      
 
ลงชื่อ………………………………………..ผู้เสนอโครงการ 

                          (นางพัชรี  ยอดรักษ์) 
        20  มีนาคม 2562 
     

ลงชื่อ………………………………..…..….หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
              ( นางรัตนา  ด่านไชยเพชร  ) 
                           20  มีนาคม 2562 
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ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)……………………………….………………บาท  
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..……………………………………………………………………..…...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      ลงชื่อ………………………………..……ประธานคณะกรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………….….กรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………….…กรรมการและเลขานุการ 

 
แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

กิจกรรม  สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

      
กิจกรรม วิทยากรท้องถิ่น  

 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 2,000 4,000  
 ค่าวัสดุ     

กิจกรรม   ศึกษาแหล่งเรียนรู้  
 ค่าพาหนะ 2 2,500 5,000  

รวม 9,000  
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โครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 พฤษภาคม 2562 –   30  มีนาคม 2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานห้องสมุด   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพัชรี ยอดรักษ์ ,นางสาววาสนา ภู่ทรัพย์มี, นางสาวสาวิตรี แซ่ลิ้ม ,นายสุวิทย์ ชลสินธิ์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1   
สนองกลยุทธ์ สพม. เขต 12  ข้อที่ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  นับเป็นกิจกรรมหลักท่ีส าคัญของสถานศึกษาท่ีต้อง 
จัดการเพ่ือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคมทางโรงเรียนเทพราชพิทยา
สรรค์เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการอ่าน  ตลอดจนเพ่ือการตอบสนองเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ  การ
จัดโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน  และมีกิจกรรมเพ่ิมอีกกิจกรรม คือกิจกรรมเสียงตามสายจัดท าขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้ทราบความเคลื่อนไหว  ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของวิทยาการ และเพ่ือฝึกให้นักเรียน
กล้าแสดงออกและน าความรู้ไปเป็นข้อคิดในการด าเนินชีวิตต่อไปจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จัดขึ้นเพ่ือขับเคลื่อน ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมและเป็นบทบาทภารกิจที่ส าคัญของโรงเรียนที่จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่าง
ต่อเนื่องให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 นักเรียนอ่านหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมงหรือมากกว่า เพ่ือส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน 

2.2 นักเรียนมีทักษะในการอ่าน  ฟัง ดู  พูด  เขียน กล้าแสดงออกในการน าเสนอข่าวสาร และตั้งค าถามเพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม         
  2.3 นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
 2.4 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย สามารถค้นคว้าหาข้อมูลโดยใช้สื่อเทคโนโลยี  
และติดต่อ  สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว 
3.  กิจกรรม 

3.1 จัดซื้อวารสาร / หนังสือพิมพ์ 
 วิธีด าเนินการ 
 3.1.1 เสนอรายการวารสาร /หนังสือพิมพ์ที่จะจัดชื้อ เพ่ือบริการการอ่านในห้องสมุด 
 3.1.2 แจ้งรายการวารสาร/หนังสือพิมพ์ให้ฝ่ายพัสดุจัดซื้อ 

 3.2  กิจกรรม”อ่านข่าวยามเช้า” 
  วิธีด าเนินการ 
  3.2.1 ให้นักเรียนเล่าเรื่อง/แนะน า/เรื่องน่ารู้ หรือข่าวสรุปสั้นๆประมาณ 3 5 นาทีทุกวันหน้าเสาธง   
  3.2.2 มอบหมายให้นักเรียนรับผิดชอบวันละ 1 คน จนครบทุกคน ด าเนินการตลอดปีการศึกษา 
 3.3  กิจกรรม”วางทุกงาน อ่านวันละ10 นาที” 
  วิธีด าเนินการ 
  3.3.1 นักเรียนทุกคนน าหนังสือที่นักเรียนชอบมาอ่าน คนละ 1 เล่ม 
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3.3.2 นักเรียนทุกคนอ่านหนังสืออย่างน้อย5-10 นาที 
3.3.3 เมื่อนักเรียนอ่านจบ(ประมาณ 1 เดือน)  ก็แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนคนอ่ืน  
3.3.4 นักเรียนอ่านตอนเช้าทุกวัน หลังจากท ากิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จ 
3.3.5 ก่อนปิดภาคเรียนให้นักเรียนออกมาน าเสนอสรุปหนังสือที่นักเรียนชอบอ่าน พร้อมเหตุผล 

 3.4  กิจกรรม”เสียงตามสาย” 
  วิธีด าเนินการ 
  3.4.1 กิจกรรมด าเนินการในตอนเช้า เวลา 07.30น. – 08.00 น. 

 3.4.2 นักเรียนที่เป็นตัวแทนช่วยกันน าเสนอข่าวสารที่ได้จากการค้นคว้าในโรงเรียน  อินเตอร์เน็ต   และ
ห้องสมุดโรงเรียน พร้อมทั้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนสลับกับเสียงเพลง โดยใช้เสียงตามสาย 

 3.5  กิจกรรม”จัดบอร์ดความรู้” 
  วิธีด าเนินการ 
  3.5.1 โดยให้นักเรียนชุมชุมจัดบอร์ดความรู้ที่มีสาระ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 3.6 กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆ 
  วิธีด าเนินการ 
  3.6.1 นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล ในการเรียนในวิชาต่างๆ 

3.6.2 รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงานในการเรียนกลุ่มสาระต่างๆ  
4. เป้าหมาย 

4.1  เชิงปริมาณ 
4.1.1  นักเรียน ร้อยละ  70  มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด และใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้  โดยอ่านหนังสืออย่างน้อยสัปดาห์ละ  5  ชั่วโมง   4.1.2  
นักเรียน ร้อยละ  70  มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด ดู เขียน กล้าแสดงออกในการน าเสนอข่าวสาร และตั้งค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และมีการบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ 

  4.1.3 นักเรียน ร้อยละ  70  น าความรู้จากการอ่านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และบูรณาการเข้า 
 กับกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

4.1.4  นักเรียน ร้อยละ  70   รู้จักใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นและน าเสนอผลงานจากการสืบค้นไปใช้ใน
การเรยีนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4.2   เชิงคุณภาพ 

   4.2.1 นักเรียนอ่านหนังสือ  บทความ  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ  อย่างน้อยสัปดาห์ละ  5  ชั่วโมง  หรือ  
มากกว่า 

4.2.2 นักเรียนมีทักษะในการอ่าน  ฟัง ดู  พูด  เขียน  กล้าแสดงออกในการน าเสนอข่าวสารและตั้ง
ค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม   

4.2.3 นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
  4.2.4 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย สามารถค้นคว้าหาข้อมูลโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี  และติดต่อ  สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว 

5.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน( Plan-P) 15-30 พ.ค. 62 นางพัชรี  ยอดรักษ์ 
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 ประชุมจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ  นางสาววาสนา  ภู่ทรัพย์มี 
นางสาวสาวิตรี แซ่ลิ้ม  
นายสุวิทย์ ชลสินธิ์ 
 

 รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อจัดรายการ  

2.  ขั้นด าเนินการ(Do-D) มิ.ย.62 - มี.ค.63 

 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา วางแผน  

 ปฏิบัติงานตามแผน  

3.  ขั้นทบทวน / ตรวจสอบ (Cheak –C) 15-20 ก.ย.62 

  ติดตามการด าเนินงาน  

  ประเมินผล  

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action-A) ต.ค.62-10 มี.ค.63 

  สรุปผลการประเมิน  

 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
ครั้งต่อไป 

 

5.  ขั้นสรุปรายงาน (Report-R ) 1-10 มี.ค.63 

 สรุปผลการท ากิจกรรมรายงานโครงการ  

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ 
การใช้งบประมาณ

และทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 

ค่าจ้าง 
ตอบ 
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 กิจกรรมจัดซื้อ
วารสาร / 
หนังสือพิมพ์. 

   2,500    2,500 

2 กิจกรรม ”อ่านข่าว
ยามเช้า” 

        

3 กิจกรรม ”วางทุกงาน 
อ่านวันละ10 นาที” 

        

4 กิจกรรม”เสียงตาม
สาย” 

   6,500    6,500 

5 กิจกรรม”จัดบอร์ด
ความรู้” 

        

6 กิจกรรมในแผนการ
จัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระต่างๆ 

        

รวม    9,000    9,000 
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7.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

1. นักเรียน ร้อยละ  70  มีนิสัยรัก
การอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้  
โดยอ่านหนังสืออย่างน้อยสัปดาห์
ละ  5  ชั่วโมง 

ผลการเรียนในวิชา
ต่างๆ 
การสังเกต 
สอบถาม 

แบบประเมิน 
แบบบันทึกการใช้
บริการ 
แบบบันทึกการท า
กิจกรรม 

นางพัชรี  ยอดรักษ์ 
นางสาววาสนา  ภู่ทรัพย์มี 
นางสาวสาวิตรี แซ่ลิ้ม  
นายสุวิทย์ ชลสินธิ์ 

2.นักเรียน ร้อยละ  70  มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง พูด ดู เขียน กล้า
แสดงออกในการน าเสนอข่าวสาร
และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม และมีการบันทึกความรู้
อย่างเป็นระบบ  

ผลการเรียนในวิชา
ต่างๆ 
การสังเกต 
สอบถาม 

แบบประเมิน 
แบบบันทึกการท า
กิจกรรม 
แบบสอบถาม 

นางพัชรี  ยอดรักษ์ 
นางสาววาสนา  ภู่ทรัพย์มี 
นางสาวสาวิตรี แซ่ลิ้ม  
นายสุวิทย์ ชลสินธิ์ 

3. นักเรียน ร้อยละ  70  น าความรู้
จากการอ่านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน และบูรณาการเข้ากับ
กิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ   

ผลการเรียนในวิชา
ต่างๆ 
การสังเกต 
สอบถาม 

แบบประเมิน 
บันทึกการใช้บริการ 
แบบบันทึกการท า
กิจกรรม 
แบบสอบถาม 

นางพัชรี  ยอดรักษ์ 
นางสาววาสนา  ภู่ทรัพย์มี 
นางสาวสาวิตรี แซ่ลิ้ม  
นายสุวิทย์ ชลสินธิ์ 

4. นักเรียน ร้อยละ  70   รู้จักใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้นและ
น าเสนอผลงานจากการสืบค้นไปใช้
ในการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้   

ผลการเรียนในวิชา
ต่างๆ 
ตรวจการบันทึก
ความรู้จากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
(ชิ้นงานนักเรียน) 

แบบตรวจการบันทึก
ความรู้จากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
(ชิ้นงานนักเรียน) 

นางพัชรี  ยอดรักษ์ 
นางสาววาสนา  ภู่ทรัพย์มี 
นางสาวสาวิตรี แซ่ลิ้ม  
นายสุวิทย์ ชลสินธิ์ 

     
ลงชื่อ……………………………………...ผู้เสนอโครงการ 

        (นางพัชรี ยอดรักษ์) 
     20  มีนาคม  2562                          
     

ลงชื่อ………………………………..…..….หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
             ( นางรัตนา  ด่านไชยเพชร ) 
     20  มีนาคม  2562                          
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)……………………………….………………บาท  
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..……………………………………………………………………..…...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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      ลงชื่อ………………………………..……ประธานคณะกรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………….….กรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………….…กรรมการและเลขานุการ 

แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

กิจกรรมจัดซื้อวารสาร / หนังสือพิมพ์  
1 วารสาร     
2 หนังสือพิมพ์ 200 10 2,000  
3. ตรายางลงทะเบียนหนังสือห้องสมุด 1 500 500  

กิจกรรม”เสียงตามสาย” 
4 แอมป์ 1 4,000 4,000 1*2,700 
5 สายไฟ 1 500 500 1*800 
6 ล าโพง 2 500 1,000 2*1,000 
7 ไมโครโฟน 1 1,000 1,000 1*1,800 

กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆ 
รวม 9,000  
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โครงการ  น านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม  ๒๕๖๒  ถึง  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ  นางสาววาสนา  ภู่ทรัพย์มี 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  ๑,  ๔ 
สนองกลยุทธ์  สพม.เขต  ๑๒ ข้อที่  ๑,  ๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สพฐ.  มาตรฐานที่  ๑ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษานับเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดของมนุษย์   การพัฒนาประเทศในปัจจุบันการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ได้เรียนรู้เรื่อราวต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจากประสบการณ์ของ
ตนเองที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งยังมุ่งเน้นการเรียนรู้ในลักษณะของการบูรณาการสาระความรู้
ต่าง ๆ  โดยผสมผสานความรู้อย่างสมดุล  สามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้นการศึกษานอกสถานที่จึงเป็น
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความส าคัญมากอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง  ท าให้ได้รับความรู้  
ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง  ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น  เพราะการพาผู้เรียนไปศึกษานอกสถานที่นั้น  ถือเป็นวิธีการท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และ
สามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  ได้เป็นอย่างดี 
 ความส าคัญของเหตุผลดังกล่าว  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงจัดท าโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  เพ่ือ
พัฒนานักเรียนซึ่งเป็นก าลังส าคัญของชาติ  และสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   โดยใช้แนวทางการจัดศึกษานอกสถานที่ในรูปแบบการบูรณาการ  
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงและมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาหาความรู้นอกสถานที่ 
๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของแหล่งเรียนรู้และกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรม 
๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑  เชิงปริมาณ  

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  -  ๖  จ านวน  ๙๕ คน 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ  

นักเรียนทุกคน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะและเห็นความส าคัญของการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและ
รู้จักการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ 

๔. วิธีด าเนินการ 
๔.๑ ขั้นเตรียมการ (P) 

  ๔.๑.๑ จัดท าโครงการเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
๔.๑.๒  ครูระดับชั้นวางแผนร่วมกัน คือ   

          - ก าหนดจุดประสงค์ 
  - ก าหนดสาระความรู้ที่นักเรียนควรได้รับจากการศึกษานอกสถานที่ 
  - จ านวน / พาหนะท่ีใช้ 
  - ค่าใช้จ่าย 
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  - ก าหนดการเดินทาง 
  - ติดต่อขออนุญาตเจ้าของสถานที่  
  - ข้อปฏิบัติในการเดินทาง / คู่มือการศึกษา 
  - หน้าที่ผู้ควบคุมนักเรียน 

๔.๑.๓  เตรียมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการจากประสบการณ์ตรง คือ 
  - ก าหนดเรื่องที่จะสอน 
  - ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  - ก าหนดเนื้อหาย่อย 
  - วางแผนการสอน 
  - ปฏิบัติการสอน 
  - ประเมินผลการเรียนรู้ 

      ๔.๒ ขั้นด าเนินการ (D) 
  ๔.๒.๑ บันทึกเสนอขออนุมัติใช้งบประมาณตามโครงการ  

๔.๒.๒ น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามท่ีก าหนด 
  ๔.๒.๓ เก็บรวบรวมแบบบันทึกความรู้และประสบการณ์และวิเคราะห์กระบวนการเขียน 
                              และคิดวิเคราะห์  

๔.๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
       ผู้บริหาร  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ติดตามการด าเนินกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ 

และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการก าหนด 
      ๔.๔ ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
  ๔.๔.๑ สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน (สังเกต แบบสอบถาม) 

๔.๔.๒ รายงานผลต่อฝ่ายบรหิาร/ รายงานการจัดการศึกษานอกสถานที่ 
๕.  ผู้เข้าร่วมโครงการ 
     ๕.๑ คณะครู  จ านวน  ๑๖  คน 
      ๕.๒ นักเรียน จ านวน  ๘๕  คน 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ         ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
๗. สถานที ่ ………………………………………………… 
๘. งบประมาณในการด าเนินงาน 

กิจกรรม/การด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. จัดท าโครงการเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
๒. ครูระดับชั้นวางแผนร่วมกัน คือ   
- ก าหนดจุดประสงค์ 
 - ก าหนดสาระความรู้ที่นักเรียนควรได้รับ  
   จากการศึกษานอกสถานที่ 
- จ านวน / พาหนะท่ีใช้  
- ค่าใช้จ่าย 
 - ก าหนดการเดินทาง 
 - ติดต่อขออนุญาตเจ้าของสถานที่  

 ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ 
น.ส.วาสนา  ภู่ทรัพย์มี 
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- ข้อปฏิบัติในการเดินทาง / คู่มือการศึกษา 
- หน้าที่ผู้ควบคุมนักเรียน 
๓.  เตรียมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการจาก
ประสบการณ์ตรง คือ 
- ก าหนดเรื่องที่จะสอน 
- ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ก าหนดเนื้อหาย่อย 
- วางแผนการสอน 
- ปฏิบัติการสอน 
- ประเมินผลการเรียนรู้ 
ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. บันทึกเสนอขออนุมัติใช้งบประมาณตามโครงการ 
๒. น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๓.  เก็บรวบรวมแบบบันทึก ประสบการณ์ และ
วิเคราะห์กระบวนการเขียนและคิดวิเคราะห์ 

 
 
 

๒๗,๑๐๓ 

  

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
ผู้บริหาร  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๖   ติดตามการด าเนินกิจกรรมการศึกษา 
นอกสถานที่และคอยอ านวยความสะดวกใน 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการ
ก าหนด 

   
ผู้บริหาร/ 

หัวหน้ากลุ่มงาน
วิชาการ 

ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
   ๑. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  
(สังเกต สอบถามความคิดเห็น) 
   ๒. รายงานผลต่อฝ่ายบริหาร 

๒๗,๑๐๓ ๒๗,๑๐๓ นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ 
น.ส.วาสนา  ภู่ทรัพย์มี 

รวมงบประมาณ ๒๗,๑๐๓ 
๙. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  -  ๖  จ านวน  ๘๕  คน 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
นักเรียนทุกคน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะและเห็น
ความส าคัญของการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและรู้จักการ
น าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 

 
สังเกต/ 

ตรวจแบบบันทึก 
 

 
แบบสังเกต/ 

เกณฑ์การวิเคราะห์การ
เขียนและคิดวิเคราะห์ 

 
ลงชื่อ……………………………………..ผู้เสนอโครงการ 

           (นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ) 
           ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
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   ลงชื่อ…………….………..………………หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
            (นางรัตนา  ด่านไชยเพชร) 
        ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ ๗๐)………………………….…………บาท  
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ ๒๐) ……………………..………………................................................................บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก…………………………………………………………………………….………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
      ลงชื่อ…………….…………………….ประธานคณะกรรมการ 
 
      ลงชื่อ…………………………….…….กรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………..…กรรมการและเลขานุการ 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รายการ หน่วย หน่วยละ รวม 
๑ ค่าเช่าเหมารถ / คัน ๒ ๑๑,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ 
๒ วัสดุ ๑ ๕,๑๐๓ ๕,๑๐๓ 
     

รวม ๒๗,๑๐๓ 
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โครงการ                    แนะแนวการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อและการมีงานท า 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
แผนงานฝ่าย             ฝ่ายแนะแนว  บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ                นางสาวกิตติญา ชัยฤกษ์   นางสาววาสนา ภู่ทรัพย์มี 
    นายศตวรรษ เหมทานนท์  นายอดิศักด์ ผสมบุญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่  1   
สนองกลยุทธ์ สพท. เขต 12 กลยุทธ์ที่  1   

กลยุทธ์ที่  2 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ.  มาตรฐานที่ 3 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ   มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนมีปัญญา มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ โดยจัดการศึกษาโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญ งานแนะแนวเป็นงานให้ข้อมูลสารสนเทศทั้งด้านการศึกษา 
ชีวิตส่วนตัว  สังคม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนค้นพบ ศักยภาพของตนเองและสามารถเลือกวางแผนตัดสินใจจากข้อมูล
สารสนเทศที่มีอยู่ได้  รวมถึงการจัดหาทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 นักเรียนทุกคนได้รับข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา  ชีวิตส่วนตวั  สังคม 
 2.2 ช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับทุนการศึกษา 

2.3 นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกตามความเหมาะสม 
2.4 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1  นักเรียน ม.ต้นทุกคน ค้นพบศักยภาพของตนเองและสามารถเลือกวางแผนตัดสินใจจากข้อมูล
สารสนเทศที่มีอยู่ได้ 

  3.1.2  นักเรียน ม.ปลายทุกคน สามารถเลือกวางแผนตัดสินใจประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้ 
  3.1.3  นักเรียนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือทุกคนในด้านทุนการศึกษาทุกประเภท 
3.2   เชิงคุณภาพ 

นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับการพัฒนาค้นพบ ศักยภาพของตนเองและสามารถเลือกวางแผนตัดสินใจจาก
ข้อมูลสารสนเทศรวมถึงทุนการศึกษาเพ่ือใช้ศึกษา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 

4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม / เวลา 
 
ที่ งาน / กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
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ที่ งาน / กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
5. 
6. 
7. 
 
8. 
9. 
10. 
 
 

ช่วงที่ 2  สานต่อ   (12 พ.ย. 61 - 11 มี.ค. 62) 
กิจกรรมรายงานผลการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพนักเรียนม.3 และ ม.6 
กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล
สารสนเทศ 
กิจกรรมแนะแนวสถาบันการศึกษา 
กิจกรรมงานธุรการเอกสารสารสนเทศ และ
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมให้บริการสารสนเทศ 
กิจกรรมกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 
กิจกรรมงานทุนการศึกษา 
กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

 
12 พ.ย. 62 - 11 มี.ค. 63 

 
12 พ.ย. 6/ - 11 มี.ค. 63 

 
12 พ.ย. 62 - 11 มี.ค. 63 

 
12 พ.ย.62 - 11 มี.ค. 63 
12 พ.ย. 62  - 11 มี.ค. 63 

 
 
 

12 พ.ย. 62  - 11 มี.ค. 63 
18 ม.ค. 63- 22 ก.พ. 63 5 

มี.ค. 63 
 
 

 
น.ส.กิตติญา 
 
นายศตวรรษ 
 
นายศตวรรษ 
 
ครูทุกท่าน 
นายศตวรรษ 
ครูทุกท่าน 
น.ส.กิตติญา 
 
น.ส.วาสนา 
น.ส.กิตติญา 
น.ส.กิตติญา 
และ 
น.ส.วาสนา 

 

5.  งบประมาณและทรัพยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที่ 
ค าชี้แจง/รายการ 
การใช้งบประมาณ

และทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

 กิจกรรมให้บริการ
สารสนเทศ  

        

 กิจกรรมกองทุนให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(จัดส่งเอกสาร กยศ.) 

        

 
 

กิจกรรมแนะแนว
สัญจร 
(ของที่ระลึก , ค่า
เดินทาง) 

  
800 

      
800 

 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ    3,000    3,000 
รวม 3,800 
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6.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพของ
ตนเองและสามารถเลือกวางแผน
ตัดสินใจจากข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่
ได้   
2. ผู้เรียนระดับชั้น ม.ปลาย สามารถ
เลือกวางแผนตัดสินใจประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อได้  
3. ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือในด้าน
ทุนการศึกษาทุกประเภทแก่นักเรียนที่
สมควรได้รับการช่วยเหลือ 

รายงานและสรุปผล
การจัดกิจกรรม 

แบบรายงานและสรุปผล
การจัดกิจกรรม 
 

น.ส.กิตติญา 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองและสามารถเลือกวางแผนตัดสินใจจากข้อมูลสารสนเทศท่ีมีอยู่ได้ 
7.2 ผู้เรียนระดับชั้น ม.ปลาย สามารถเลือกวางแผนตัดสินใจประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้ 
7.3 ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือในด้านทุนการศึกษาทุกประเภทแก่นักเรียนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ 
 
 

   ลงชื่อ……………………………………..…..ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวกิตติญา ชัยฤกษ์) 
         20  มีนาคม 2562 
 
   ลงชื่อ……………………..……….…………หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
             (นางรัตนา ด่านไชยเพชร) 
                 20  มีนาคม 2562 
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)………………………………..……บาท  
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..………………................................................................บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก……………………………………………………………………………….……………. 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 
      ลงชื่อ…………….…………………….ประธานคณะกรรมการ 
 
      ลงชื่อ…………………………….…….กรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………..…กรรมการและเลขานุการ 
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โครงการ   นักเรียนพิเศษเรียนรวม 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤษภาคม – มีนาคม 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกมลนัทธ์  สมคิด 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่กลยุทธ์ที่  1   
สนองกลยุทธ์ สพม. เขต 12  ข้อที่ 4  
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์  ในการรับเด็กพิเศษเรียนร่วมในชั้นเรียน                    โดยถือ
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างเด็กพิเศษและเด็กในชั้นเรียน  ซึ่งเป็นเด็กพิเศษเข้าเรียนร่วมในปีการศึกษา  2562  นั้นจึงเป็น
ภาระส าคัญยิ่งในการวางแผนและเตรียมการเพ่ือรับเด็กพิเศษเข้าเรียนร่วม  อย่างรอบคอบเป็นรูปธรรม  ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ  เห็นควรที่จะจัดท าเป็นโครงการเรียนร่วม 
2.  วัตถุประสงค์ 
2.12.1  จัดการเรียนร่วมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างเด็กพิเศษและเด็กในชั้นเรียนให้
เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
 2.2  จัดท าแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ตลอดจนการ
ปรับปรุงแก้ไข  ขจัดปํญหาและอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ 
 2.3  ให้ความรู้และความเข้าใจ  ในการจัดการเรียนร่วมกันของบิดามารดา และผู้ปกครอง  เพ่ือให้การช่วยเหลือ
เด็กพิเศษ  อย่างเป็นรูปธรรมมีความชัดเจนเป็นไปในทางเดียวกัน  ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน 
 2.4  เป็นความร่วมมือ และการท างานร่วมกันของบิดามารดา  ผู้ปกครองกับทางโรงเรียนอย่างจริงจัง 
3.  กิจกรรม 

3.1  น านักเรียนไปตรวจวัด IQ 
 3.2  สอนเสริม 
4. เป้าหมาย 

4.1  เชิงปริมาณ 
4.1.1  นักเรียนพิเศษเรียนร่วมโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์  จ านวน   7 คน 

4.2   เชิงคุณภาพ 
4.2.1  นักเรียนพิเศษเรียนร่วมสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้อย่างมีความสุข  
    
 
 

5.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน( Plan-P) มิถุนายน ครูกมลนัทธ์ สมคิด 

 ประชุมครูและผู้ปกครองนักเรียนพิเศษเรียนรวม   คณะคุณครูทุกท่าน 
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 เพ่ือให้ความดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิเศษเรียนรวม   

2.  ขั้นด าเนินการ(Do-D)   

 น านักเรียนไปตรวจวัด IQ กรกฎาคม ครูกมลนัทธ์ สมคิด 

 สอนเสริมนักเรียนเรียนรวมพัฒนาการอ่าน การเขียน  พฤษภาคม-มีนาคม 
63 

 

3.  ขั้นทบทวน / ตรวจสอบ (Cheak –C)   

 นิเทศก ากับติดตาม  ครูกมลนัทธ์ สมคิด 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action-A)   

 ติดตามนักเรียนเรียนรวม  ครูกมลนัทธ์ สมคิด 

5.  ขั้นสรุปรายงาน (Report-R )   

 สรุปโครงการนักเรียนเรียนรวม  ครูกมลนัทธ์ สมคิด 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ 
การใช้งบประมาณ

และทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 

ค่าจ้าง 
ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 กิจกรรม น านักเรียน
ไปตรวจวัด IQ 

2,000 - 3,500 - - - - 5,500 

2 กิจกรรม สอนเสริม     - - - - - - - - 
รวม 2,000 - 3,500 - - - - 5,500 

 
7.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
1 .  ร้ อยละ  65 ของผู้ เรี ยนมี
พัฒนาวิชาการที่ เน้นผู้ เรียนทุก
ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย ทุ ค น แ ล ะ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 

1. สังเกตจากการ
เรียน 
การสอน 

1. แบบสังเกต 
พฤติกรรม 

ครูกมลนัทธ์  
สมคิด 

 
 

2.สังเกตจากการท า
แบบสอบถาม 

2. แบบสอบถาม  

   
 

3.สังเกตจากแบบคัด
กรองผู้เรียน
รายบุคคล 

3.แบบประเมินโครงการ  

  4.ดูจากการสรุปผล 
ของโครงการ 

4.แบบคัดกรองนักเรียน
รายบุคคล 
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ลงชื่อ……………………………………..ผู้เสนอโครงการ 

           ( นางกมลนัทธ์   สมคิด ) 
                        20  มีนาคม 2562 
 
    ลงชื่อ………………………………..…..….หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
              ( นางรัตนา   ด่านไชยเพชร ) 
                          20  มีนาคม 2562 
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)……………………………..บาท  
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..…………….…………………….………………..…...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก……………………………………………………………………………………… 
 
      ลงชื่อ………………………………..……ประธานคณะกรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………….….กรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………….…กรรมการและเลขานุการ 
 
 

แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

กิจกรรม น านักเรียนไปตรวจวัด IQ  
1 ค่าเหมารถ 4 เที่ยว 500 2,000 2,000 
2 ค่าตรวจวัด IQ 7 คน 500 3,500 3,500 

รวม 5,500 5,500 
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โครงการ   ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ    21  พฤษภาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรัตนา     ด่านไชยเพชร 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 2 , 3 
สนองกลยุทธ์ สพม. เขต 12   ข้อที่  1 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียนเพื่อลดระยะเวลาเรียนภาควิชาการลง โดยไม่กระทบ
เนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมโดยเพ่ิมเวลาและ โอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จึงเป็นแนวความคิดท่ีต้องการให้ผู้สอนลดบทบาทในการสอนของตนเองให้น้อยลงและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึนผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากผู้คุมผู้ป้อน (ป้อนความรู้) กลายเป็นผู้จุด
ประกายความคิดสร้างแรงบันดาลใจสร้างความมุ่งมั่นในการหาความรู้ด้วยตัวเองของผู้เรียนสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการ
ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นแนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้และการ
แก้ปัญหาด้วยตนเองให้ความส าคัญกับการคิดของผู้เรียนโดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนและเอ้ืออ านวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท างานเป็นกลุ่มมีโอกาสน าเสนอความคิดของตนเองร่วมกันอภิปราย
ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับชีวิตจริงซึ่งเป็นจุดเด่นที่ส าคัญของแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบการลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ที่แท้จริง  โดยให้โรงเรียนเลิกเรียนเวลา 14.30 น. และหลังเวลานั้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ 
นอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบ กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเวลาที่
โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามก าหนดของแต่ละโรงเรียน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา รู้” สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเทพ
ราชพิทยาสรรค์เตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ หลายประเทศที่เป็นผู้น าด้าน
การศึกษาของโลกที่เห็นพ้องกันกับแนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 เรื่องจิตส านึก ต่อโลก ความรู้พ้ืนฐานการประกอบสัมมา
อาชีพ ความรู้พ้ืนฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม  และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะในการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและ เทคโนโลยี ทักษะการท างาน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริงกับครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน รัฐ ประเทศชาติ และ ทักษะในการแก้ปัญหา ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ พัฒนาให้มีคุณภาพและมี
ความสุขในการเรียนรู้อย่าง แท้จริง   
  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้บริหารจัดการเวลาเรียน และกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิม นักเรียนแต่ละบุคคล 
2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา  ตนเองตาม

ความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
2.3  เพ่ือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา ของ

โรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน  มีทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่อ

งานอาชีพ 
2.5  เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



69 
 

 

3.  กิจกรรม 
3.1  กิจกรรมนานางานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 

 3.2  กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
 3.3 กิจกรรมของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 
 3.4 กิจกรรมสนุกกับคอมพิวเตอร์ 
4. เป้าหมาย 

4.1  เชิงปริมาณ 
4.1.1  มีกิจกรรม “ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ” แบ่งออกเป็น 4 หมวด  

หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) 
 - กิจกรรมแนะแนว  
- กิจกรรมชุมนุม  
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  

หมวดที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ 
 - กิจกรรมสนุกกับการอ่านตอนเช้า  

หมวดที่ 3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม  
- กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
- กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม  
- กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์น าพาความสุขใจ 
- กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  

หมวดที่ 4 สร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพ และทักษะชีวิต  
- กิจกรรมนานางานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
- กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
- กิจกรรมกีฬา 
- กิจกรรมของเล่นเชิงวิทย์วิทย์ 

  4.1.2  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” จ านวน 94 คน   
4.2   เชิงคุณภาพ 

4.2.1  นักเรียนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์มีคุณลักษณะที่ก าหนด  4 หมวด ประกอบด้วย กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้   สร้างเสริมคุณลักษณะและ
ค่านิยม  เสริมสร้างทักษะการท างาน การด ารงชีพและทักษะชีวิต 

4.2.2  นักเรียนมีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมโครงการ “ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  
5.  กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน( Plan-P) พ.ค. 62 นางรัตนา   ด่านไชยเพชร 

1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย คู่มือการบริหารจัดการเรียน “ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”และชุด เอกสารกิจกรรม”ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” 

  

2. ก าหนดตัวชี้วัดในการจัดบริหารจัดการเวลาเรียน“ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้”ของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ครูผู้สอน และนักเรียน อย่างชัดเจน มีความเข้าใจ 

3. ศึกษาสภาพความเป็นไปได้หรือต้นทุนที่โรงเรียนมีเพ่ือน าไป
พัฒนาโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

  

4. จัดท าแผนงานด าเนินโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”   

2.  ขั้นด าเนินการ(Do-D) พ.ค. 62 – ก.พ. 
63 

ครูทุกท่าน 

1. ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการ“ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้”และมอบหมายภาระงาน 

  

2. ด าเนินงานตามโครงการฯ ด้วยกิจกรรม“ ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ ” แบ่งออกเป็น 4 หมวด  
    - จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด 
และความต้องการของผู้เรียนเป็น รายบุคคล 
   - วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาและน า
หลักสูตรไปใช้  
  - ปรับและออกแบบตารางเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
โครงการ “ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ”  
   - ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับผู้เรียน ความถนัด
และความต้องการของผู้เรียน 

  

3. ด าเนินการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม ตามตารางเรียนที่
สถานศึกษาก าหนด 

  

3.  ขั้นทบทวน / ตรวจสอบ (Cheak –C) ทุกสิ้นเดือน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ครูทุกท่าน 

1. สรุปโครงการฯ  โดยการประชุม  ทบทวนหลังปฏิบัติงาน  
น าผลจากการรสรุปไปใช้ในการพัฒนาต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์ 
และน าเสนอ 

  

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action-A) ก.ย. 62 ครูทุกท่าน 

1. สรุปผล รายงาน และเผยแพร่ผลการด าเนินการแต่ละ
กิจกรรม  จัดท ารายงาน น าเสนอที่ ประชุม  

  

5.  ขั้นสรุปรายงาน (Report-R ) มี.ค. 63 นางรัตนา   ด่านไชยเพชร 

1. สรุปผล รายงาน และเผยแพร่ผลการด าเนินการแต่ละ
กิจกรรม    จัดท ารายงาน น าเสนอที่ ประชุม ท ารายงาน
โครงการฯ เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
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6.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ 
การใช้งบประมาณ

และทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 

ค่าจ้าง 
ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ ทีด่ินฯ 

1 กิจกรรมนานางาน
ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ 

       1,000 

2 กิจกรรมปลูกผักสวน
ครัว 

       - 

3 กิจกรรมสนุกกับ
คอมพิวเตอร์  

       3,000 

4 กิจกรรมกีฬา        1,000 
5 กิจกรรมของเล่นเชิง

วิทย์วิทย์ 
       1,103 

รวม        6,103 
7.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะ
ตามท่ีก าหนดใน 4 หมวดประกอบด้วย
หมวด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม
บังคับตามหลักสูตร) สร้างเสริม
สมรรถนะและการเรียนรู้ สร้างเสริม
คุณลักษณะและค่านิยม เสริมสร้าง
ทักษะการท างาน การด ารงชีพและ 
ทักษะชีวิตมีความพึงพอใจ สามารถ
เรียนรู้ อย่างมีความสุข 

การสังเกต/การ
สอบถาม 

- แบบสังเกต  
- แบบสอบถาม 

ครูทุกท่าน 

2.  นักเรียนร้อยละ 85 สามารถเรียนรู้ 
พัฒนาการในการเรียนรู้อย่างแท้จริงใน
ทุกกิจกรรมตามที่ก าหนดในโครงการ 

การสังเกต/การ
สอบถาม 

- แบบสังเกต  
- แบบสอบถาม 

ครูทุกท่าน 

3.  นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจ
ในการ เข้าร่วมกิจกรรม 

การสังเกต/การ
สอบถาม 

- แบบสังเกต  
- แบบสอบถาม 

นางรัตนา   ด่านไชย
เพชร 

      
ลงชื่อ………………….………………………..ผู้เสนอโครงการ 

             ( นางรัตนา   ด่านไชยเพชร  ) 
                          20  มีนาคม 2562 
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    ลงชื่อ………………………………..…..….หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
             ( นางรัตนา   ด่านไชยเพชร  ) 
                          20  มีนาคม 2562 
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)……………………………….………………บาท  
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..……………………………………………………………………..…...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………. 
 
      ลงชื่อ………………………………..……ประธานคณะกรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………….….กรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………….…กรรมการและเลขานุการ 

 
แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

กิจกรรมนานางานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้  
1 ก้านดอกไม้ 100 ก้าน 5 500  
2 ใบไม้ 10 แพ็ค 100 1,000  
3 โคล่าเทป 6 ม้วน 50 300  
4 เทปกาวสองหน้าบาง 12  ม้วน 15 180  
5 ปืนกาว 6  อัน 250 1,500  
6 กาวเทียน 30  แท่ง 5 150  
7 กาวยู่ฮู่ 6 หลอด 45 270  
8 กระดาษห่อของขวัญ 100 แผ่น 2 200  
9 ไหมถักโครเช 12 ม้วน 100 1,200  
10 เข็มถักโครเช 20 อัน 50 1,000  

กิจกรรมสนุกกับคอมพิวเตอร์  
6 แฟ็ตไดส์ 2 อัน 1,500 3,000  

กิจกรรมกีฬา  
7 ลูกขนไก่ 2 กล่อง 350 700  
8      
9      

รวม 6,103  
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โครงการ  โครงการบริการคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   พฤษภาคม  2562  -  เมษายน  2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพันธิมา  เชาวลิต  นายจารึก  สุทิน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 2 , 5 
สนองกลยุทธ์  สพม.12  ข้อที่ 2 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.        ข้อที่ 2 
1.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ   มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิม
ศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตอยู่กับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล 
รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล 
            การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษา
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นแหล่งเสริมสร้างจินตนาการและความคิดริเริ่มเป็น
แหล่งศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้แหล่งเรียนรู้ยังเป็นแหล่งปลูกฝังค่านิยมรักการอ่านและแหล่งศึกษาค้นคว้าแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง เป็นแหล่งสร้างความคิดเกิดอาชีพใหม่สู่ความเป็นสากล เป็นแหล่งเสริมประสบการณ์ตรงและมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า  
ประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างสรรค์งาน  ตลอดจนมีคุณธรรมและค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ โรงเรียนได้ให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาในด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง  ได้ระดมทรัพยากรจากหลายๆ ฝ่ายเพ่ือให้สามารถจัดบริการการศึกษา
แก่ผู้เรียน จนสามารถมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์    เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน แต่สภาพ
ของห้องปฏิบัติการยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่สมบูรณ์ จึงจ าเป็นต้อง  มีการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็นห้อง
แห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดประสงค์ของการจัดการศึกษาของชาติต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการอินเทอร์เน็ตที่สามารถ 
              จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในโรงเรียน 

2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลที่ 
              เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ 

3  เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่ายได้ 
4  เพ่ือให้โรงเรียนมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือรองรับในการพัฒนา 
 

3. กิจกรรม 
3.1  กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียน 

 3.2  กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมสื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียน 
 3.3  กิจกรรมจัดหาสื่อเทคโนโลยี โปรแกรมส าเร็จรูป คู่มือหนังสือประกอบการใช้โปรแกรม 
4. เป้าหมาย 

4.1  เชิงปริมาณ 
4.1.1  โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 

  4.1.2  ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะในการสืบค้นสารสนเทศบนระบบเครือข่ายที่ถูกต้อง  ปลอดภัย 
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 4.1.3  ผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์ทีรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการจัด 
                  กิจกรรมการเรียนการสอนร้อยละ 80 
4.2   เชิงคุณภาพ 

4.2.1  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 
  4.2.2  ผู้เรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลสามารถใช้เทคโนโลยี 
          สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

4.2.2  ผู้เรียนมีศักยภาพในการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาจาก 
        แหล่งเรียนรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

5.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   
1.  น าเสนอโครงการ มีนาคม  256 นางสาวพันธิมา  เชาวลิต   
2.  ประชุมครูเพ่ือชี้แจงการด าเนินงาน พฤษภาคม  2562 คุณครูทุกคน 
ขั้นด าเนินการ   
  กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
  คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียน 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวพันธิมา  เชาวลิต  
นายจารึก  สุทิน 

  กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมสื่ออุปกรณ์   
  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียน 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวพันธิมา  เชาวลิต  
นายจารึก  สุทิน 

  กิจกรรมจัดหาสื่อเทคโนโลยี โปรแกรม 
  ส าเร็จรูป คู่มือหนังสือประกอบการใช้ 
  โปรแกรม 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวพันธิมา  เชาวลิต  
นายจารึก  สุทิน 

3.  ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2563 นางสาวพันธิมา  เชาวลิต  
นายจารึก  สุทิน 

4.  รายงานผล / สรุปโครงการ มีนาคม 2563 นางสาวพันธิมา  เชาวลิต  
นายจารึก  สุทิน 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที่ 
ค าชี้แจง/รายการ 
การใช้งบประมาณ

และทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 กิจกรรมจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

   15,000    15,000 

2 กิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมสื่ออุปกรณ์   
คอมพิวเตอร์ 

   5,000    5,000 

3 กิจกรรมจัดหาสื่อ
เทคโนโลยี โปรแกรม

   1,000    1,000 
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ส าเร็จรูป คู่มือ
หนังสือประกอบการ
ใช้โปรแกรม 

รวม        21,000 
 
7.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
1.  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
และมีทักษะด้านการใช้
คอมพิวเตอร์ 
 

ประเมินจากการ
ปฏิบัติจริง 

แบบประเมินกิจกรรม นางสาวพันธิมา  
เชาวลิต 
นายจารึก  สุทิน 

2.  ผู้เรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูล
สามารถใช้เทคโนโลยี    
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
 

ประเมินจากการ
ปฏิบัติจริง 

ประเมินจากการปฏิบัติจริง นางสาวพันธิมา  
เชาวลิต   
นายจารึก  สุทิน 

3.  ผู้เรียนมีศักยภาพในการใช้  
คอมพิวเตอร์และสามารถน าความรู้
ที่ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ไปปรับ
ใช้ในกระบวนการเรียนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
 

สังเกต แบบสังเกต นางสาวพันธิมา  
เชาวลิต   
นายจารึก  สุทิน 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  8.1  ได้ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 

8.2  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีคุณภาพ 
8.3  โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 
 

 
      
ลงชื่อ………………………………......................ผู้เสนอโครงการ 

                 (  นางสาวพันธิมา  เชาวลิต ) 
            20  มีนาคม  2562 
 
    ลงชื่อ………………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
     (นางรัตนา  ด่านไชยเพชร) 
                        20  มีนาคม  2562 
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ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)……………………………บาท 
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..……………………………………………………...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก………………………………………………..…………………………………. 
 
      ลงชื่อ…………………………...……ประธานคณะกรรมการ 
       

ลงชื่อ………………..……………….กรรมการ 
 
      ลงชื่อ…………………..…………….กรรมการและเลขานุการ 
          

แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
งาน/โครงการ/โครงการบริการคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียน 

 
 

ที ่
 

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1  กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  

  15,000 15,000 

2 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมสื่ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

  5,000 5,000 

3 กิจกรรมจัดหาสื่อเทคโนโลยี โปรแกรม
ส าเร็จรูป คู่มือหนังสือประกอบการใช้
โปรแกรม 

  1,000 1,000 

รวม 21,000 21,000 
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โครงการ   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน       พฤษภาคม  2562  -  เมษายน  2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวพันธิมา  เชาวลิต  นายจารึก  สุทิน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน       ข้อที่ 2 , 5 
สนองกลยุทธ์  สพม.12      ข้อที่ 2 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.            ข้อที่ 2 
1.  หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดให้จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9  เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา  มาตร 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีความรู ้
ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ     มาตรา  
66  ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได้ เพ่ือให้มีความรู้
และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  และมาตรา  
67  รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 
 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์  ตระหนักถึงความส าคัญเทคโนโลยีในการพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน  และสถานศึกษา  
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 จึงได้จัด
กิจกรรมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  และเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหาร 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพนักเรียนให้เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณค่า 
2.  เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้เข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
3.  เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความก้าวหน้าทันสมัย 

3. กิจกรรม 
3.1  กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามความจ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนการสอนการบริหาร 

 3.2  กิจกรรมซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนการบริหาร 
 3.3  กิจกรรมพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
4. เป้าหมาย 

           4.1  เชิงปริมาณ   
  4.1.1.  โรงเรียนจัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนและการบริการ  ร้อยละ 80 
  4.1.2.  ครูและบุคลากรร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางาน  
  4.1.3.  นักเรียนร้อยละ  80 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและน าเสนอผลงานจาก 
           การสืบค้นไปใช้ในการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้          

         4.2  เชิงคุณภาพ 
   4.2.1  นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูล 

         สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
5.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1.  น าเสนอโครงการ มีนาคม  2562 นางสาวพันธิมา  เชาวลิต   
2.  ประชุมครูเพ่ือชี้แจงการด าเนินงาน พฤษภาคม  2562 คุณครูทุกคน 
ขั้นด าเนินการ   
  กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตาม  ความ
จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนการสอน   การบริหาร 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวพันธิมา  เชาวลิต  
นายจารึก  สุทิน 

  กิจกรรมซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับ    การ
จัดการเรียนการสอนการบริหาร 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวพันธิมา  เชาวลิต  
นายจารึก  สุทิน 

  กิจกรรมพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตลอดปีการศึกษา นางสาวพันธิมา  เชาวลิต  
นายจารึก  สุทิน 

3.  ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2563 นางสาวพันธิมา  เชาวลิต  
นายจารึก  สุทิน 

4.  รายงานผล / สรุปโครงการ มีนาคม 2563 นางสาวพันธิมา  เชาวลิต  
นายจารึก  สุทิน 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที่ 
ค าชี้แจง/รายการ 
การใช้งบประมาณ

และทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 กิจกรรมจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ตามความจ าเป็น
ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนการ
บริหาร 

   15,000    15,000 

2 กิจกรรมซ่อมบ ารุง
ระบบคอมพิวเตอร์
ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนการ
บริหาร 

   15,000    15,000 

3 กิจกรรมพัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง 

   5,000    5,000 

รวม        35,000 
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7.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

1. โรงเรียนจัดให้มีเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน
และการบริการ  ร้อยละ 80 
 

สังเกต แบบสังเกต นางสาวพันธิมา  
เชาวลิต 
นายจารึก  สุทิน 

2.  ครูและบุคลากรร้อยละ 80
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การพัฒนางาน 

สังเกต แบบสังเกต นางสาวพันธิมา  
เชาวลิต   
นายจารึก  สุทิน 

3.  นักเรียนร้อยละ  80 สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลและน าเสนอผลงานจาก           
การสืบค้นไปใช้ในการเรียนรู้ในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้      

สังเกต แบบสังเกต นางสาวพันธิมา  
เชาวลิต   
นายจารึก  สุทิน 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1  ได้ยกระดับคุณภาพนักเรียนให้เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณค่า 

     8.2  บุคลากรได้เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
     8.3  โรงเรียนได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้า 
     8.4  ได้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9  เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   

      
ลงชื่อ………………………………......................ผู้เสนอโครงการ 

                 (  นางสาวพันธิมา  เชาวลิต ) 
            20  มีนาคม 2562 
 
    ลงชื่อ………………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
     (นางรัตนา  ด่านไชยเพชร) 
                      20  มีนาคม 2562 

 
 

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)……………………………บาท 
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..………………...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก……………………………………………………………………. 
      ลงชื่อ…………….……ประธานคณะกรรมการ   
      ลงชื่อ………………….กรรมการ 
      ลงชื่อ………………….กรรมการและเลขานุการ 
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แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร 
 

 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1 กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตาม
ความจ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนการสอน
การบริหาร 

  15,000  

2 กิจกรรมซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนการบริหาร 

  15,000  

3 กิจกรรมพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง   5,000  
รวม 35,000  
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โครงการ  แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ   21  พฤษภาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัตนา    ด่านไชยเพชร 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1  ,  2 
สนองกลยุทธ์ สพม. เขต 12  ข้อที่ 1  ,  2 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่  1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อ
การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นโรงเรียนจ าเป็นต้อง
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เหมาะสมกับสติปัญญา และความสามารถของนักเรียนเพ่ือพัฒนาด้านทักษะพิสัย  พุทธิพิสัย  จิต
พิสัย  น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน  และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ  วิชาชีพ  และมีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะการแสดง  รวมถึงการประดิษฐ์
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตลอดจน
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้  ความสามารถ  ในการ พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็ม
ความสามารถ  โดยส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังในระดับเขตพ้ืนที่  และระดับประเทศ   
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในด้านต่าง ๆ 
2.2  เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม กล้าแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะ 
      ในการแข่งขันวิชาการ 
2.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
      สื่อสาร 
2.4  เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ 

3.  กิจกรรม 
3.1  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่ 

 3.2  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค  ระดับประเทศ 
  
 
4. เป้าหมาย 

4.1  เชิงปริมาณ 
4.1.1   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต

พ้ืนที่      จ านวน  50  คน 
  4.1.2  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
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 ระดับภาค  ระดับประเทศ   จ านวน  5  คน 
   

4.2   เชิงคุณภาพ 
4.2.1  นักเรียนมีทักษะ และได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ซึ่งเกิดจาก

การแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
4.2.2  นักเรียนได้แสดงออกในด้านความรู้ ความสามารถ  กล้าแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

สามารถสร้างนวัตกรรม  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 
 

5.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน( Plan-P) พ.ค. – มิ.ย. 62 นางรัตนา   ด่านไชยเพชร 

 1.  จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ   

 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   

 3.  ประชุมคณะท างาน   

2.  ขั้นด าเนินการ(Do-D) ส.ค. – ธ.ค. 62 ครูประจ ากลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม
สาระ 

 1.  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของโครงการ   

 2.  ส่งนักเรียนแข่งขันในงานมหกรรมทาง
วิชาการในระดับเขตพ้ืนที่ 

  

 3.  ส่งนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ
ภาค/ชาติ 

  

3.  ขั้นทบทวน / ตรวจสอบ (Cheak –C) ม.ค. 63 นางรัตนา   ด่านไชยเพชร 

 ก ากับดูแลและตดิตามการด าเนินงาน    ตาม
แผนปฏิบัติการของโครงการ 

  

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action-A) มี.ค. 63 นางรัตนา   ด่านไชยเพชร 

 สรุปผลการจัดกิจกรรม/รายงาน    โครงการ/
พัฒนางานในครั้งต่อไป 

  

5.  ขั้นสรุปรายงาน (Report-R ) มี.ค. 63 นางรัตนา   ด่านไชยเพชร 

 สรุปผลการจัดกิจกรรม/รายงาน    โครงการ/
พัฒนางานในครั้งต่อไป 

  

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ 
การใช้งบประมาณ

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม 

บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 
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และทรัพยากร 
ค่าจ้าง 

ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับเขตพ้ืนที่ 

 30,000      30,000 

2 กิจกรรม กิจกรรม
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาค  
ระดับประเทศ 

 10,655      10,655 

รวม  40,655      40,655 
7.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
1.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่    1 - 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต
พ้ืนที่         จ านวน  50  คน 

ส ารวจ แบบส ารวจ ครูประจ ากลุ่ม
สาระทั้ง 8 กลุ่ม

สาระ 

2.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่1 - 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค  
ระดับประเทศ   จ านวน  5  คน 

ส ารวจ แบบส ารวจ ครูประจ ากลุ่ม
สาระทั้ง 8 กลุ่ม

สาระ 

   
 
    
ลงชื่อ……………………………………..ผู้เสนอโครงการ 

          ( นางรัตนา    ด่านไชยเพชร  ) 
                          20  มีนาคม  2562 
     
 
    ลงชื่อ.............................................หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
          ( นางรัตนา    ด่านไชยเพชร  ) 
                          20  มีนาคม  2562 
 
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)……………………………….………………บาท  
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..……………………………………………………………………..…...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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      ลงชื่อ………………………………..……ประธานคณะกรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………….….กรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………….…กรรมการและเลขานุการ 
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โครงการ    พัฒนากิจกรรม  ลูกเสือ - เนตรนาร ี
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม  2562  ถึง  มีนาคม  2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายราเชนทร์   รักจันทร์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่  1 
สนองกลยุทธ์ สพม. เขต 12  กลยุทธ์ที่  1 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ.  มาตรฐานที่ 1,  2 
1.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาหมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย้ าว่าการ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนับเป็นการจัดการ
เรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาองค์รวมของความเป็น
มนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและ
มีจิตส านึกในการท าประโยชน์เพ่ือสังคม   การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน นอกจากด้านการเรียนทางวิชาการแล้ว 
กิจกรรมที่จะเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ในด้านความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความเป็น
ผู้น า และผู้ตามที่ดีได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ดังนั้นกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นส่วนหนึ่ง
ในกิจกรรมที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถน าไปปรับใช้ใน ชีวิตประจ าวัน 
และสังคมได้เป็นอย่างด ี  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการท างานและการอยู่ร่วมกัน มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ  
      และเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 

     2.2  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารีครบตามกระบวนการของหลักสูตร 
2.3  เพ่ือให้นักเรียนได้บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์  เอื้ออาทรผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อ่ืน 

  3.  กิจกรรม 
3.1  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี  3.2  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารี 

 3.3  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี 
4. เป้าหมาย 

4.1  เชิงปริมาณ 
4.1.1  นักเรียนทุกคนได้ฝึกทักษะการท างานและการอยู่ร่วมกัน มีระเบียบวินัย  
         มีจิตสาธารณะและเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 

  4.1.2  นักเรียนทุกคนได้เรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารีครบตามกระบวนการของหลักสูตร 
  4.1.3  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี 
 4.2   เชิงคุณภาพ 

4.2.1  นักเรียนมีทักษะการท างานและการอยู่ร่วมกัน มีระเบียบวินัย  
         มีจิตสาธารณะและเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 

  4.2.2  นักเรียนเรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารีครบตามกระบวนการของหลักสูตร 
4.2.3  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเมตรตาเอ้ืออาทรและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 
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5.  ขั้นตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม / เวลา 
ที่ งาน / กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 20  มี.ค. 2562 ครูราเชนทร์ รักจันทร์ 
2 ประชุมและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการ 15  พ.ค. 2562 ครูทุกคน 
3 ด าเนินการจัดท า/ปรับปรุง/พัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคเรียน ครูทุกคน 
4 นิเทศการด าเนินงาน 21-24 ก.ค. 2562 ครูราเชนทร์ รักจันทร์ 
5 ด าเนินการตามกระบวนการ 26-27 ก.ค. 2562 ครูทุกคน 
6 สรุปและประเมินผล  ก.พ. 2563 ครูราเชนทร์ รักจันทร์ 
6.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที่ 
ค าชี้แจง/รายการ การใช้

งบประมาณและทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 

ค่าจ้าง ตอบแทน  วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์  
1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน    12,431    12,431 
1 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี 10,000    1,000   11,000 

รวม 23,431 
7.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
1.นักเรียนมีทักษะการท างานและการอยู่ร่วมกัน มี
ระเบียบวินัยมีจิตสาธารณะและเกิดความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

ประเมินจากการปฏิบัติ
จริง 

แบบประเมินกิจกรรม 
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี 

ครูราเชนทร์ 
 รักจันทร์ 

2.นักเรียนเรียนวิชาลูกเสือ 
เนตรนารีครบตามกระบวนการของหลักสูตร 

บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

3.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเมตรตาเอ้ือ
อาทรและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

ประเมินจากการปฏิบัติ
จริง 

แบบประเมินกิจกรรม 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1  นักเรียนมีทักษะการท างานและการอยู่ร่วมกัน มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะและเกิดความรัก 
      ความสามัคคีในหมู่คณะ  8.2  นักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารีครบตามกระบวนการของหลักสูตร 
8.3  นักเรียนมีความเมตรตาเอ้ืออาทรและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 
 

   ลงชื่อ………………….......…………………..ผู้เสนอโครงการ 
                (นายราเชนทร์ รักจันทร์) 
          20  มีนาคม  2562 
   ลงชื่อ……………………..…………......……หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
               (นางรัตนา  ด่านไชยเพชร) 
              5 มกราคม 2562 
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ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)………………………………………….……บาท  
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..………………............................................................................บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………...……………. 
 
      ลงชื่อ…………….…………………….ประธานคณะกรรมการ 
 
      ลงชื่อ…………………………….…….กรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………..…กรรมการและเลขานุการ 
 
 
โครงการ  พัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน     พฤษภาคม 2562 - มีนาคม  2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางจิตติมา  วชิระพงษ์  ,นายจารึก  สุทิน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  6  
สนองกลยุทธ์ สพม. เขต 12  ข้อที่ 6  
สนองมาตรฐานการศึกษาขันพ้ืนฐาน สพฐ.  ข้อที่  2    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)     พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้โดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยให้ยกเลิกกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการป ระกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือเป็นการสนอง
กฎกระทรวง 
ดังนั้น เพ่ือให้ตอบสนองพระราชบัญญัติดังกล่าว งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากรจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือด าเนินการประสานงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยส่งเสริมให้ทุกฝ่าย
เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และการจัดท าการประเมิน(SAR) โดยมีมาตรฐานการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นกรอบการ
ด าเนินงาน ซึ่งผลจากการด าเนินงานดังกล่าวท าให้โรงเรียนทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1ผลผลิต ( output ) 
 1. เพ่ือจัดท ามาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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2. เพ่ือด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. เพ่ือให้โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
4 .เพ่ือให้โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ มีการน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5. เพ่ือให้โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

    2.2  ผลลัพธ์ ( outcome )   
1 มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2. มีรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน       

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ   
     3.1 โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและรูปเล่มแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม

หลักวิชาการร้อยละ 80 
     3.2  มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาร้อยละ 80 
     3.3 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาร้อยละ 80  
     3.4 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ มีการน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องร้อยละ 80  
     3.5 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์  มีรายงานการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2562 

ร้อยละ 80 
3.2  เชิงคุณภาพ 
 1.โรงเรียนมีมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องมีความเข้าใจให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
          2.  ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามเป้าหมาย 
 

4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม / เวลา/ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  

ขั้นเตรียมงาน ( PLAN)   
  1.  น าเสนอโครงการ    พฤษภาคม  2562 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
  2.  วางแผนการด าเนินงานตามเกณฑ์การจัด
การศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

  พฤษภาคม  2562 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 

ขั้นด าเนินการ  (DO)   
-แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามเกณฑ์ฯ พ.ค.2562 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
ขั้นติดตามผล (CHECK )   



89 
 

 

- ด าเนินงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย  พ.ค.2562-มี.ค.2563 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
ขั้นรายงานผล  (ACTION)   
สรุป และประเมินผลการด าเนินกิจกรรม มี.ค.2563 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
2.กิจกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี                     
ปีการศึกษา 2562 

  

ขั้นเตรียมงาน ( PLAN)   
  1.  น าเสนอโครงการ    พฤษภาคม  2562 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
  2.  วางแผนการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

  พฤษภาคม  2562 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 

ขั้นด าเนินการ  (DO)   
-  ด าเนินการตามแผน พ.ค.2562-มี.ค.2563 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
ขั้นติดตามผล (CHECK )   
- ตรวจสอบข้อมูล พ.ค.2562-มี.ค.2563 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
ขั้นรายงานผล  (ACTION)   
-สรุปและประเมินผล มี.ค.2563 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
   5.  งบประมาณและทรัพยากร 

 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1 กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  -  

2 กิจกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี          ปี
การศึกษา 2562 

  1,000.00  

หนึ่งพันบาทถ้วน 1,000.00  
6.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
1.กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

   

ผลผลิต (Output)    
มีแผนพัฒนาการจัดการของ
สถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ประเมิน 
 

แบบประเมิน นางจิตติมา  
วชิระพงษ์ 

ผลลัพธ์ (Outcome)    
เป็นแผนพัฒนาการจัดการของ
สถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมี

ประเมิน 
 

แบบประเมิน นางจิตติมา  
วชิระพงษ์ 



90 
 

 

คุณภาพ 
2.กิจกรรมการจัดท ารายงาน
ประจ าปี  ปีการศึกษา 2562 

   

ผลผลิต (Output)    
   มีรายงานประจ าปี  ปีการศึกษา 
2562 

ประเมิน 
 

แบบประเมิน นางจิตติมา  
วชิระพงษ์ 

ผลลัพธ์ (Outcome)    
มีรายงานประจ าปี ปีการศึกษา 
2562 ที่มีคุณภาพ 

ประเมิน 
 

แบบประเมิน นางจิตติมา  
วชิระพงษ์ 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูทุกคนได้ร่วมกิจกรรมการด าเนินงานตามแนวนโยบายพิเศษที่เป็นผลดีในการฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นผลดีต่อทาง

ราชการและนักเรียน 
2.  น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานที่ดีขึ้นไปจากรายงานตามโครงการและการประเมินตนเอง 
 
    ลงชื่อ……………………………………..ผู้เสนอโครงการ 
            ( นางจิตติมา  วชิระพงษ์  ) 
                     20  มีนาคม 2562 
    ลงชื่อ……………………………………..หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
                 ( นายจารึก  สุทิน ) 
        20  มีนาคม 2562 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)…จ านวน 1,000  บาท  
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..……………………………………………..……...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก……………………………………………..…………………………………. 
      ลงชื่อ……………….……ประธานคณะกรรมการ 
      ลงชื่อ…………………….กรรมการ 
      ลงชื่อ…………….…….…กรรมการและเลขานุการ 
แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

    
 

ที ่
 

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1 กระดาษ A 4 5 100 500.00  
2 จัดท ารูปเล่ม 5 100 500.00  

รวมเงิน 1,000.00  
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โครงการ  พัฒนางานทะเบียนและวัดผลประเมินผล 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   16  พฤษภาคม  2562 –   เมษายน  2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัตนา    ด่านไชยเพชร  , นายศตวรรษ   เหมทานนท์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  4 
สนองกลยุทธ์ สพม. เขต 12  ข้อที่  6 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่  3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีความมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา โดยยึดหลัก ความมีเอกภาพด้านนโยบาย
และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ ก าหนดจุดหมายที่เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ ในภาพรวม 12 ปี สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และ ตัวชี้วัด ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของ ชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพ่ือ
การศึกษาต่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพ เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรได้ยืดหยุ่นทั้งด้าน
เนื้อหาสาระ เวลา และการ จดัการเรียนรู้ โดยมีหลักการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษา พุทธศักราช 2542 กล่าวคือ การวัดผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นการปฏิบัติประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ เขียนด้วยวิธีการที่หลากหลายต่อเนื่องควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบการเรียนรู้ ของผู้เรียนแต่ละ
ช่วงชั้น   งานทะเบียนวัดผลและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการงานของโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ออกเอกสารหลักฐานต่างๆ ของนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่และท่ีจบการศึกษาไปแล้ว อีกทั้งยังด าเนินงานเรื่อง การจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศในโปรแกรม SGS  การส่งข้อมูล GPA และ PR ของโรงเรียนการดูแลการส่งคะแนนผลการเรียนของผู้สอน 
การบันทึกผลการเรียนลงในโปรแกรม DMC  และ SGS  การพัฒนาจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  การ
ด าเนินการวัดผลประเมินผลระหว่างภาค  ปลายภาค  จึงขึ้นอยู่กับการด าเนินงานอย่างมีระบบ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ี
ทันสมัยมีความสะดวกในการค้นหาเอกสารและสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้มีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
2.2  เพ่ือให้การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและทันต่อการ

ใช้งาน 
2.3  เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
2.4  เพ่ือให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาที่ก าหนด 

3.  กิจกรรม 
3.1  กิจกรรมสอบวัดผลระหว่างภาค  สอบวัดผลปลายภาค  สอบแก้ตัว 

 3.2  กิจกรรมสอบ O-NET  ม. 3  ม.6 
 3.3  กิจกรรมงานทะเบียน  ข้อมูล DMC  , SGS 
4. เป้าหมาย 

4.1  เชิงปริมาณ 
4.1.1  ครูทุกคนมีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
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  4.1.2  มีการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและทัน
ต่อการใช้งาน  มีวัสดุ – อุปกรณ์เพียงพอรองรับงานทะเบียน – วัดผล 
  4.1.3  มีการรออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาที่ก าหนด 

4.2   เชิงคุณภาพ 
4.2.1  ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนสามารถท างานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ถูกต้องตาม

ระเบียบ             การวัดผลและประเมินผล 
4.2.2  ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการบริการ 

5.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน( Plan-P) พ.ค. 62 นางรัตนา    ด่านไชยเพชร 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติ โครงการ และ
ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

  

2. จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน   

3. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน   

2.  ขั้นด าเนินการ(Do-D) พ.ค. 62 – มี.ค. 63 ครูทุกท่าน 

1. ด าเนินการตามแผนที่วางไว้  
   -จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับงานวิชาการ ทะเบียน
วัดผลและประเมินผล 

  

2. ลงทะเบียนเรียน ม.1 - 6  นายศตวรรษ  เหมทานนท์ 

3. บันทึกข้อมูลนักเรียน DMC , SGS  นายศตวรรษ  เหมทานนท์ 

4. สอบวัดผลระหว่างภาค 1/2562  นางรัตนา    ด่านไชยเพชร 

5. สอบวัดผลปลายภาค 1/2562  นางรัตนา    ด่านไชยเพชร 

6. สอบวัดผลระหว่างภาค 2/2562  นางรัตนา    ด่านไชยเพชร 

7. สอบวัดผลปลายภาค 2/2562  นางรัตนา    ด่านไชยเพชร 

8. สอบ O-NET ม.3  นางรัตนา    ด่านไชยเพชร 

9. สอบ O-NET ม.6  นางรัตนา    ด่านไชยเพชร 

10. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา  2562  นางรัตนา    ด่านไชยเพชร 

3.  ขั้นทบทวน / ตรวจสอบ (Cheak –C) ก.พ. 63 นางรัตนา    ด่านไชยเพชร 

 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน   

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action-A) มี.ค. 63 นางรัตนา    ด่านไชยเพชร 

 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง  พัฒนา 
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5.  ขั้นสรุปรายงาน (Report-R ) เม.ย. 63 นางรัตนา    ด่านไชยเพชร 

 ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน     

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ การใช้

งบประมาณและทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 

ค่าจ้าง 
ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 กิจกรรมสอบวัดผลระหว่าง
ภาค  สอบวัดผลปลายภาค  
สอบแก้ตัว 

        

2 กิจกรรมสอบ O-NET  ม. 3  
ม.6 

12,000       12,000 

3 กิจกรรมงานทะเบียน  
ข้อมูล DMC  , SGS 

        

รวม 12,000       12,000 
7.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครือ่งมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
1.  ครูผู้สอนสามารถด าเนินการ ได้
ถูกต้องตามระเบียบการ วัดผลและ
ประเมินผล 

สังเกตจากการส่ง งานวัดผล
ประเมินผล 

- แบบสรุปการให้ ความ
ร่วมมืองาน วัดผล 

นางรัตนา   ด่าน
ไชยเพชร 

2.  ความพึงพอใจต่องานวิชาการ 
งานทะเบียนและวัดผล 
 

- สอบถามจาก นักเรียน , 
คณะครูใน โรงเรียน , 
ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ
ขอใช้ บริการ 

- แบบสอบถาม  
- แบบสังเกต 

นางรัตนา   ด่าน
ไชยเพชร 

      
ลงชื่อ……………………………………..ผู้เสนอโครงการ 

          ( นางรัตนา    ด่านไชยเพชร  ) 
                          20  มีนาคม  2562 
    ลงชื่อ………………………………..…..….หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
             ( นางรัตนา    ด่านไชยเพชร  ) 
                          20  มีนาคม  2562 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)……………………………….………………บาท  
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..……………………………………………………………………..…...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………. 
      ลงชื่อ………………………………..……ประธานคณะกรรมการ 
      ลงชื่อ………………………………….….กรรมการ 
      ลงชื่อ………………………………….…กรรมการและเลขานุการ 



94 
 

 

 
โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา         
แผนงานฝ่าย             ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ                นางสาวกิตติญา ชัยฤกษ์   นายศตวรรษ เหมทานนท์   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่  1   
สนองกลยุทธ์ สพท. เขต 12 กลยุทธ์ที่  1  ,กลยุทธ์ที่  2 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ.  มาตรฐาน 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ   มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนมีปัญญา มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ โดยจัดการศึกษาโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญ งานแนะแนวเป็นงานให้ข้อมูลสารสนเทศทั้งด้านการศึกษา 
ชีวิตส่วนตัว  สังคม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนค้นพบ ศักยภาพของตนเองและสามารถเลือกวางแผนตัดสินใจจากข้อมูล
สารสนเทศที่มีอยู่ได้  รวมถึงการจัดหาทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

  
2.  วัตถุประสงค์ 
            1. เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและสนองนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
     2. เพ่ือให้โรงเรียนได้จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความ
สนใจ 
     3. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 
     4. เพ่ือสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
     5. เพ่ือให้มีระบบนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
     6. เพ่ือให้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้โครงสร้างหลักสูตร ค าอธิบาย

รายวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล หลักสูตรประชาคมอาเซียนและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ 100 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.2   เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
และสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

 2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ และ สติปัญญา 

 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม / เวลา 
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     รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  
 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)  

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 ช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
 
ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) 
 

กิจกรร
มที่ 

กิจกรรม /  
ขั้นตอนด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

เงิน 
อุดหนุน 

เงินเรียน
ฟรี 15 ปี
อย่างมี
คุณภาพ 

เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ รวม 

ระดม
ทรัพย์ 

ทั่วไป 

1. พัฒนาหลักสูตร 
ขั้นตอนด าเนินงาน 
1.ประชุมวางแผน  ประชุมครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระครั้งที่ 1 เพ่ือวางแผนโครงการ
ร่างโครงการน าเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 - โครงการได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร 
 - เพ่ือก าหนดหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ วางแผนงาน และมอบหมายงาน  
2.ด าเนินงานตามแผน 
  - ประชุมร่วมกัน ถึงการปรังปรุงในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ถึงแนวทางการจัด
หลักสูตรที่ถูกต้อง 
     - แต่ละกลุ่มสาระฯ  ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระฯ 
     - จัดท ารูปเล่มของแต่ละกลุ่มสาระฯ เพ่ือหลอมรวมเป็นของสถานศึกษา 

 

ตุลาคม  
2562  – 
31 
มีนาคม 
2563 

 

 

รวม         
 
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ  2562   (1 ตุลาคม 2562 – 31 มนีาคม 2563) 

กิจกรร
มที่ 

ชื่อกิจกรรม 

งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับ 
ผิดชอบ 

เงิน 
อุดหนุน 

เงินเรียน
ฟรี 15 ปี
อย่างมี
คุณภาพ 

เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ รวม 

ระดม
ทรัพย์ 

ทั่วไป 

 3.การตรวจสอบผลการด าเนินการ 
  - ติดตามผลการใช้หลักสูตร 
4.การปรับปรุงแก้ไข 
  - ประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ จัดท าสรุปผลการด าเนินการเพื่อ 
เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือใช้ส าหรับการจัดโครงการดังกล่าวต่อไป 
     - น าเสนอผลการจัดโครงการต่อทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ปกครอง 
และชุมชน 

เมษายน - 
กันยายน 
2563 
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กิจกรร
มที่ 

ชื่อกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับ 
ผิดชอบ          

 
หมายเหตุ - เงินระดมทรัพย์หรือเงินบ ารุงการศึกษาท่ีเก็บเพ่ือจัดการศึกษา  ถือเป็นรายได้ของสถานศึกษา 
  - งบประมาณอ่ืน ๆ กรุณาระบุประเภทด้วย 
5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  
        1.  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีบูรณาการหลักสูตรอาเซียน  ค่านิยมของคนไทย 12  ประการและสอดแทรกหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 80  ที่มีความสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน  
        2.  ครูน าหลักสูตรไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.  การประเมินโครงการ 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ     วิธีการประเมิน             เครื่องมือที่ใช้ 
- ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน  มี
คุณภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 

1. ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
2. นิเทศการสอน 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน 

1.แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร 
2. สมุดนิเทศการสอน 
3.เกณฑ์การประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
7. การติดตามประเมินผล 

ครั้งที่   1          1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562   ส่งรายงาน    10  พฤศจิกายน  2562 
ครั้งที่   2          1  ตุลาคม 2562 – 31  มีนาคม 2563    ส่งรายงาน    30  เมษายน  2563    

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น     และ
สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
 
   ลงชื่อ……………………………………..ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวกิตติญา ชัยฤกษ์) 
      20  มีนาคม 2562 
 
   ลงชื่อ……………………..………………หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
             (นางรัตนา   ด่านไชยเพชร) 
                20  มีนาคม 2562 
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ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)………………………………..……บาท  
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..………………................................................................บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก……………………………………………………………………………….……………. 
      ลงชื่อ…………….…………………….ประธานคณะกรรมการ 
      ลงชื่อ…………………………….…….กรรมการ 
      ลงชื่อ………………………………..…กรรมการและเลขานุการ 
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โครงการ   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  1 พฤษภาคม 2562 –  30 เมษายน 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   ครูพันธิมา  เชาวลิต   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อ 3 
สนองกลยุทธ์ สพม.       ข้อที่ 4 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.    ข้อที่  3 
 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิดปัญหาให้กับผู้เรียนซึ่ง
อยู่ในวัยที่ก าลังพัฒนาทุกด้านและควรไดรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไปในทิศทางที่ถูก ประกอบกับสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความห่างเหินไม่ได้อยู่ร่วมกัน เนื่องจากภาระหน้าที่การงาน
และการหาเลี้ยงชีพของแต่ละครอบครัว  
    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึด
หลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน
ให้มีทักษะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ได้อย่างมีความสุข 
 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์  ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สมบูรณ์และเกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ถึงผู้เรียนทุกคน 
2.2  เพ่ือให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
 
3.  เป้าหมาย  

3.1  ด้านปริมาณ  
3.1.1  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม    

ถึงผู้เรียนทุกคน ในระดับดี 
       3.1.2  ครูร้อยละ 100 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 

3.2  ด้านคุณภาพ 
การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์  

และนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง 
 

4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม / เวลา 
ที ่ งาน / กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขั้นวางแผน(P )  นางสาวพันธิมา   



99 
 

 

 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

  - ประชุมจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  - ประชุมวางแผน 
ขั้นด าเนินการ(D) 
 - ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา วางแผน 
 -  ปฎิบัติงานตามแผน  
ขั้นประเมิน(C ) 
  -  นิเทศติดตามการด าเนินงานเยี่ยมบ้าน 
     นักเรียน  ประชุม 
   -  ประเมินผล 
มาตรฐาน(A ) 
-  สรุปผลการประเมิน 
 

พ.ค. 2562 
 
 
พ.ค.  2562 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
มี.ค. 2562 
 

เชาวลิต 
นายราเชนทร์   
รักจันทร์ 
นายอดิศักดิ์   
ผสมบุญ 
นายศตวรรษ 
เหมทานนท์ 

 
5.  แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม  (ระบุย่อยรายละเอียดแต่ละหัวข้อกิจกรรม จากข้อที่ 4.) 
ที ่ งาน / กิจกรรม วิธีการ / 

สถานที่ 
เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นวางแผน (P)  
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขต
พ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ. ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
2.  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ 
ในปีที่ผ่านมา  
3.  ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ ในการพัฒนาโครงการฯ 
4.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร  
ขั้นด าเนินการ  (D) 
1. ประชุมคณะท างานเพื่อชี้แจง
โครงการฯและมอบหมายภาระงาน 
2.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
2.1 กิจกรรมระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
2.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2.3 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 
2.4 กิจกรรมคัดกรองข้อมูล

นักเรียน 
- กลุ่มปกติ 
- กลุ่มเสี่ยง 
- กลุ่มท่ีมีปัญหา 

 พ.ค. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวพันธิมา  
เชาวลิต 
นายราเชนทร์   
รักจันทร์ 
นายอดิศักดิ์   
ผสมบุญ 
นายศตวรรษ 
เหมทานนท์ 
 
 
นางสาวพันธิมา  
เชาวลิต 
นายราเชนทร์   
รักจันทร์ 
นายอดิศักดิ์   
ผสมบุญ 
นายศตวรรษ 
เหมทานนท์ 
ครูประจ าชั้น 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
4 

2.5 จัดท าระบบสารสนเทศระดับ
ห้องเรียน ระดับชั้นเรียนและ
ระดับโรงเรียน 

2.6  จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะ 
      เสี่ยงของนักเรียน (ดูแล 
      ช่วยเหลือตามสภาพปัญหา   ที่ 
      แท้จริง) 
ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   
นิเทศติดตาม การด าเนินงาน และ
คอยอ านวยความสะดวก  ในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ 
ก าหนด 
 
ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  4.4.1  สรุปประเมินโครงการ 
  4.4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  
น าเสนอ ฝ่ายบริหาร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
มี.ค.2563 
 
 
 
 
 
 
 
มี.ค.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ 
การใช้งบประมาณ

และทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 เยี่ยมบ้านนักเรียน   3,000     3,000 

2 ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

  3,000     3,000 
 

รวม 6,000 
7. การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

ด้านปริมาณ 
1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนในระดับดี          

 
สัมภาษณ์ 

 
 

 
แบบสัมภาษณ์ 

 
 

 
นางสาวพันธิมา  
เชาวลิต 
นายราเชนทร์   
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ในกิจกรรมต่อไปนี้ 
 กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 
 กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

- กลุ่มปกติ 
- กลุ่มเสี่ยง 
- กลุ่มท่ีมีปัญหา 

 จัดท าระบบสารสนเทศระดับ
ห้องเรียน ระดับชั้นเรียนและ
ระดับโรงเรียน 

 จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยง
ของนักเรียน (ดูแลช่วยเหลือตาม
สภาพปัญหาที่แท้จริง) 

2.  ครูร้อยละ 100 เยี่ยมบ้านนักเรียน
ทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน ไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ในกิจกรรม
ต่อไปนี้ 
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 
 จัดท าระบบสารสนเทศระดับ

ห้องเรียน ระดับชั้นเรียนและ
ระดับโรงเรียน 

 
ส ารวจ 

 
 
 

ทดสอบ 
 
 
 
 

ประเมินผล 
 
 
 
 

ประเมินผล 
 

 
แบบส ารวจ 

 
 
 

แบบทดสอบ 
 
 
 
 

แบบประเมินผล 
 
 
 
 

แบบประเมินผล 
 
 

รักจันทร์ 
นายอดิศักดิ์   
ผสมบุญ 
นายศตวรรษ 
เหมทานนท์ 
ครูประจ าชั้น 
 

 

ด้านคุณภาพ 
         การด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็น
ระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และนักเรียน
ทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความ
แตกต่างอย่างทั่วถึง 

 
ประเมินผล 

 
แบบประเมินผล 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และนักเรียนทุกคนได้รับ
การช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง 
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ลงชื่อ…………………………………..……..ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวพันธิมา  เชาวลิต) 
      20  มีนาคม 2562 

 
 
    ลงชื่อ……………………………….……..หัวหน้าบริหารกิจการนักเรียน 
               (นางสาวพันธิมา  เชาวลิต) 
               20  มีนาคม 2562 
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)……………………………บาท 
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..………………...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก……………………………………………………………………. 
 
      ลงชื่อ………………………………..……ประธานคณะกรรมการ 
 
      ลงชื่อ……………………………….…….กรรมการ 
 
      ลงชื่อ…………………………………….กรรมการและเลขานุการ 
 
 

แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
 

ที ่
 

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1 ค่ารถ   3,000  
2 ค่าอาหารว่างประชุมผู้ปกครอง   3,000 2  ภาคเรียน 

รวม  6,000  
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โครงการ   เยาวชนวัยใส  ต้านภัยยาเสพติด   
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2562 –  30 มีนาคม 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวพันธิมา เชาวลิต / นายราเชนทร์ รักจันทร์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่   3 
สนองกลยุทธ์ สพท.       ข้อที่   5 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.    ข้อที่   2 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้ก าหนดให้การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และก าหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพ่ือให้ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติดและได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงาน
หลักรับผิดชอบแผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

เด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด  เนื่องจากเป็นวัยที่เอ้ือต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา  สร้างตัวตน  สร้าง
การยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าท าสิ่งท้าทาย นอกจากนี้ นักค้ายาเสพติดต่างมองว่า เยาวชนส่วน
ใหญ่มีเงิน จึงมีความมั่นใจว่าการค้ายาเสพติดกับเยาวชนนั้น จะท าให้มีลูกค้าอยู่สม่ าเสมอ จากสถิติค้ายาเสพติดพบว่า เด็ก
และเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มมีอายุน้อยลง ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องเรียนรู้วิธีป้องกันยาเสพติดใน
เด็กและเยาวชน เพ่ือจะได้สามารถร่วมมือกันปกป้องเด็กและเยาวชน จากปัญหายาเสพติด โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ จึง
ได้จัดโครงการ “เยาวชนวัยใส ต้านภัยยาเสพติด” ขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนก่อนวัยเสี่ยง ได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
 ๒.๒ เพ่ือสร้างเครือข่ายนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพติด 
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนานักเรียน ให้สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

๒.๔ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  อบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  จ านวน  ๘๕  คน 
 ๓.๒  บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  ๑๓  คน   
   
๔. วิธีด าเนินการ 
 ๔.๑  อบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๖  จ านวน  ๘๕  คน  ระยะเวลา  ๑  วัน 
๕.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 พฤษภาคม ๒๕๖๒ –  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
๖.  งบประมาณ  
 - งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จ านวน  7,675  บาท   
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ที ่
กิจกรรม/ค าชี้แจง 

งบประมาณ 
จ าแนกการใช้งบประมาณ 

ในการใช้งบประมาณ  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑ 
 

๒ 
 

๓ 
๔ 
๕ 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม 
จ านวน  107  คน x  25 บาท x 1 มื้อ 
ค่าอาหาร ผู้เข้าอบรม จ านวน  ๘๕  คน   
x   ๕๐ บาท  x  ๑ มื้อ 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุ/จัดท าเอกสาร /สรุปผลโครงการ 
ค่าจ้างเหมาบริการ 

2,675 
 
0 
 

2,000 
 

3,000 

   

 รวม 7,675    
  
๗.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
              ๗.๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
              ๗.๒  กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๔ 
 
๘.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของสารเสพติด 
       ๘.๒  สถานศึกษามีเครือข่ายนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองในการป้องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพติด 
 ๘.๓  นักเรียนมีภูมิคุ้มกันสามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

๘.๔  สถานศึกษา ชุมชน และประเทศชาติ มีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     
 
๙.  ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ (KPI) 
 ๙.๒  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  เข้ารับการอบรม  ร้อยละ ๑๐๐  และมีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของ
สารเสพติด  ร้อยละ  ๘๐ 

๙.๓   บุคลากรทางการศึกษา  และผู้เกี่ยวข้อง  เข้ารับการอบรม  ร้อยละ ๑๐๐  และสามารถให้ค าแนะน าแก่เด็ก
และเยาวชนถึงพิษภัยของสารเสพติด ร้อยละ ๑๐๐   

 
 

 ลงชื่อ…………………………………………..ผู้เสนอโครงการ 
                                ( นางสาวพันธิมา เชาวลิต  ) 
       20 มีนาคม  2562 
 
 
    ลงชื่อ…………………………….……….หัวหน้างานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
              ( นางสาวพันธิมา เชาวลิต  ) 
              20 มีนาคม  2562 
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ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)……………………………บาท 
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..………………...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก……………………………………………………………………. 
 
                 ลงชื่อ…………………….……ประธานคณะกรรมการ 
 
                 ลงชื่อ………………………….กรรมการ 
 
                 ลงชื่อ………………………….กรรมการและเลขานุการ 
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โครงการ   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    มีนาคม  2562  ถึง  เมษายน  2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพันธิมา  เชาวลิต,  นายราเชนทร์  รักจันทร์ , นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ 
    นางสาววาสนา  ภู่ทรัพย์มี 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่  2 
สนองกลยุทธ์ สพม.       ข้อที่  2 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.    ข้อที่  3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กระแสการสื่อสารไร้พรมแดนท าให้สังคมไทยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน   ส่งผลให้
เกิดช่องว่างระหว่างความเจริญทางด้านวัตถุกับความเจริญทางด้านจิตใจ  ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย  ซึ่ง
ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมและค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์  ภารกิจส าคัญที่จะต้องรวมพลังสร้างสรรค์  คือ  การปลูกฝัง
คุณธรรม  จริยธรรมให้แก่นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรม  อันจะส่งผลให้นักเรียนปฏิบัติด้วย
ความยินดีและมีความสุข 
 โรงเรียนเป็นหน่วยงานหลักในการปลูกฝังและสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรมให้กับนักเรียน  เพ่ือให้เป็นคนดี  มี
น้ าใจ  รู้จักช่วยเหลือสังคม  สามารถหลีกเหลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งหลายเป็นการสร้างความรู้สึกนึกคิดหรือสภาพจิต
ที่เป็นกุศลสามารถท าประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้  ทางโรงเรียนจึงจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค ์
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  รู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาและน าหลักค าสอน 
       มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2.2  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิ  ฝึกวินัย  พัฒนาศีลธรรม  ฝึกการอยู่ร่วมกัน มีความกตัญญูกตเวที 
       มีเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
2.3  เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่นับถือ  น าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ 
      ในชวีิตประจ าวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2.4  เพ่ือให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์และกตัญญูกตเวที 
      ต่อผู้มีพระคุณ 

3.  กิจกรรม 
3.1  กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม 

 3.2  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ (สวดมนต์ยาวในวันสุดสัปดาห์และวันส าคัญทางพระพุธศาสนา) 
 3.3  กิจกรรมวันพ่อ  วันแม่และวันครู 
4. เป้าหมาย 

4.1  เชิงปริมาณ 
4.1.1  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม  จริยธรรม 

  4.1.2  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ยาวในวันศุกร์และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
  4.1.3  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในวันพ่อและวันแม่ 
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4.2   เชิงคุณภาพ 
4.2.1  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  รู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาและน าหลักค าสอน 
         มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 4.2.2  นักเรียนมีสมาธิ  มีวินัย  มีศีลธรรม  มีความกตัญญูกตเวที  มีความเมตตากรุณา 
                   เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

4.2.3  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่นับถือ  น าหลักธรรมค าสอน 
         มาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4.2.4  นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มีความรัก 
         กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ       

5.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   
1.  น าเสนอโครงการ มีนาคม  2562 นางสาวพันธิมา  เชาวลิต 
2.  ประชุมครูเพ่ือชี้แจงการด าเนินงาน พฤษภาคม  2562 คุณครูทุกคน 
3.  ติดต่อประสานงานวิทยากร พฤษภาคม  2562 นางสาวพันธิมา  เชาวลิต 

นายราเชนทร์  รักจันทร์ 
นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ 
นาวสาววาสนา  ภู่ทรัพย์มี 

4.  จัดเตรียมเอกสาร/สถานที่การอบรม 
 
 

พฤษภาคม  2562 นางสาวพันธิมา  เชาวลิต 
นายราเชนทร์  รักจันทร์ 
นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ 
นางสาววาสนา  ภู่ทรัพย์มี 
 
 

ขั้นด าเนินการ   
   กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม  จริยธรรม พฤษภาคม  2562- 

มิถุนายน 2562 
นางสาวพันธิมา  เชาวลิต 
นายราเชนทร์  รักจันทร์ 
นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ 
นางสาววาสนา  ภู่ทรัพย์มี 
และคณะครู 

  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ตลอดปีการศึกษา นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ 
นางสาววาสนา  ภู่ทรัพย์มี 
และคณะครู 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  กิจกรรมวันพ่อ  วันแม่และวันครู มิถุนายน2562 

สิงหาคม2562 
ธันวาคม2562 

นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ 
นางสาววาสนา  ภู่ทรัพย์มี 
และคณะครู 

5.  ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2563 นางสาวพันธิมา  เชาวลิต 
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นายราเชนทร์  รักจันทร์ 
นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ 
นางสาววาสนา  ภู่ทรัพย์มี 

6.  รายงานผล / สรุปโครงการ มีนาคม 2563 นางสาวพันธิมา  เชาวลิต 
นายราเชนทร์  รักจันทร์ 
นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ 
นางสาววาสนา  ภู่ทรัพย์มี 

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที่ 
ค าชี้แจง/รายการ การใช้

งบประมาณและ
ทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 

6,350 6,000 3,000     15,350 

2 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ   1,000     1,000 
3 กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ 

และวันครู 
  874     874 

รวม 6,350 6,000 4,874     17,224 
7.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
1.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม   
รู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
และน าหลักค าสอนมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ประเมินจากการ
ปฏิบัติจริง 

แบบประเมินกิจกรรม 
 

นางสาวพันธิมา  เชาวลิต 
นายราเชนทร์  รักจันทร์ 
นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ 
นางสาววาสนา  ภู่ทรัพย์มี 

2.  นักเรียนมีสมาธิ  มีวินัย  มี
ศีลธรรม  มีความกตัญญูกตเวที  
มีความเมตตากรุณา 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวมและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

สังเกต แบบสังเกต นางสาวพันธิมา  เชาวลิต 
นายราเชนทร์  รักจันทร์ 
นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ 
นางสาววาสนา  ภู่ทรัพย์ม ี

3.  นักเรียนสามารถปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาที่นับถือ  น าหลักธรรมค า
สอนมาใช้ 
เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

สังเกต แบบสังเกต นางสาวพันธิมา  เชาวลิต 
นายราเชนทร์  รักจันทร์ 
นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ 
นางสาววาสนา  ภู่ทรัพย์ม ี



109 
 

 

4.  นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  มีความรัก 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี  
 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

นางสาวพันธิมา  เชาวลิต 
นายราเชนทร์  รักจันทร์ 
นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ 
นางสาววาสนา  ภู่ทรัพย์มี 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  รู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาและน าหลักค าสอน 
         มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 8.2  นักเรียนมีสมาธิ  มีวินัย  มีศีลธรรม  มีความกตัญญูกตเวที  มีความเมตตากรุณา 
                   เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

8.3  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่นับถือ  น าหลักธรรมค าสอน 
         มาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
8.4  นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มีความรัก 
         กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ       

 
      
ลงชื่อ………………………………………..………..ผู้เสนอโครงการ 

                ( นางสาวพันธิมา  เชาวลิต  ) 
                             20  มีนาคม  2562 
 
 
    ลงชื่อ…………………………………..….หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
                   ( นางสาวพันธิมา  เชาวลิต  ) 
                              20  มีนาคม  2562 
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)……………………………….………………บาท  
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..……………………………………………………………………..…...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………. 
 
      ลงชื่อ………………………………..……ประธานคณะกรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………….….กรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………….…กรรมการและเลขานุการ 
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โครงการ     ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่     
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2562 –  มีนาคม 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กิจกรรมนอกหลักสูตร  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายจารึก  สุทิน ,นางชินา  ฮอดซ์สัน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่  3 
สนองกลยุทธ์ สพท. เขต 12   ข้อที่  5 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่   3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
         เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะกา ร
พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์   ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล   รวมถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน  ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  และให้ มีความรอบรู้ที่
เหมาะสม  ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร  มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  ทั้งด้านวัตถุ   สังคม  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างด ี

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิตสินค้าและ
บ ริ ก า ร ทุ ก ช นิ ด เ พ่ื อ เลี้ ย ง สั ง ค ม นั้ น  ๆ    ได้ โ ด ย ไม่ ต้ อ ง พ่ึ ง พ า ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ  ที่ เ ร า ไม่ ได้ เป็ น เจ้ า ข อ ง 
           เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่าง
ประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ   และที่ส าคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ  เสรีภาพ ไม่
พันธนาการอยู่กับสิ่งใด  หากกล่าวโดยสรุป คือ หันกลับมายึดเส้นทางสายกลาง ในการด ารงชีวิต 
  โดยสรุปแล้วปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวคิดและหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตเพ่ือน าไปสู่ความ
พอเพียง  เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของคนไทย  สังคมไทย เพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์  
เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง   ทั้งด้าน
วัตถุ  ด้านสังคม  ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม   ถ้าใช้หลักความพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวิต ก็จะสามารถอยู่ได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ปรับตัวและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้ 
            โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์เป็นสถานที่ผลิตพลเมืองให้มีคุณภาพ  เป็นแหล่งการเรียนรู้   เป็นสถานที่พัฒนา
ผู้เรียนในด้านสติปัญญา  ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์ และด้านสังคม  ในสังคมปัจจุบันมีความเจริญและพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีมากมาย   การพัฒนาด้านจิตใจ  คุณธรรมและจริยธรรมยังมีน้อย ดังนั้น  

โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอพียง เพ่ือเป็นการสร้างแนวคิดพร้อมกับปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน  นักเรียนสามารถเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะท าให้ผลการเรียนดีขึ้น และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติที่ว่านักเรียน
เป็นผู้ที่   ดี   เก่ง   มีสุข  และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้หลักการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน าแนวคิดตามตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  โดยผ่านกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนและ

โรงเรียนเป็นผู้ก าหนดร่วมกัน 
2.3  เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 
2.4  เพ่ือให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลาย 
 

3.  กิจกรรม 
3.1  กิจกรรมแสวงหาความรู้คู่ความคิด 

 3.2  กิจกรรมลงมือท าตามความรู้ สู่การปฏิบัติ 
 3.3  กิจกรรมขยายความรู้สู่ครอบครัวและชุมชน  
 
4.  เป้าหมาย   
 4.1  เชิงปริมาณ   

4.1.1 บอร์ดให้ความรู้จ านวน  5  บอร์ดและสมุดภาพความรู้จ านวน  12  เล่ม 
4.1.2 นักเรียนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์จ านวน  92  คน 
4.1.3 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจ านวน  5  จุด 

4.2  เชิงคุณภาพ   
4.2.1  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปลูกผัก  ท าปุ๋ย            

ขยายอีเอ็มและท าจุลินทรีย์ชีวภาพ 
4.2.2  นักเรียนสามารถปลูกผัก  ท าปุ๋ย  ขยายอีเอ็มและท าจุลินทรีย์ชีวภาพ 
4.2.3  นักเรียนน าความรู้ไปเผยแพร่ในครอบครัว  ชุมชนและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 

5.  ขั้นตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม / เวลา 
ที่ งาน / กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1  (ข้ันวางแผน P ) 

1.  จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
 
มีนาคม 2562 

 
ครูจารึก  สุทิน 

 

2.  ประชุมและวางแผนการด าเนินงานตาม   
     โครงการ 

พฤษภาคม 
2562 

ครูจารึก  สุทิน  
และคณะครู 

2 (ข้ันด าเนินการ D ) 
กิจกรรมแสวงหาความรู้คู่ความคิด 

พฤษภาคม 
2562 

ครูชินา 
ฮอดซ์สัน 

 

กิจกรรมลงมือท าตามความรู้ สู่การปฏิบัติ มิถุนายน 2562 
ถึงกุมภาพันธ์ 
2563 

ครูจารึก  สุทิน  
และคณะครู 

กิจกรรมขยายความรู้สู่ครอบครัวและชุมชน  
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3 (ข้ันตรวจสอบ C ) 
นิเทศการด าเนินงาน 
ด าเนินการตามกระบวนการ 

กันยายน 2562 
มกราคม2563 

ครจูารึก  สุทิน  

4 (ข้ันสรุปผล A ) 
สรุปและประเมินผล รายงานกลุ่มงาน               
ที่เก่ียวข้องตามล าดับขั้น 

 
มีนาคม2563 

 
ครูจารึก  สุทิน 

 

 
6.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที่ 
ค าชี้แจง/รายการ การใช้

งบประมาณและทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 กิจกรรมแสวงหาความรู้และ
สร้างความรู้ 

- - - - - - - - 

2 กิจกรรมลงมือท าตามความรู้  - - - 5,250 - - - 5,250 
3 กิจกรรมน าความรู้สู่ครอบครัว  

และชุมชน  
- - - - - - - - 

รวม - - - 5,250 - - - 5,250 
 
7.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
1.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปลูกผัก  
ท าปุ๋ย   ขยายอีเอ็มและท าจุลินทรีย์
ชีวภาพ 

บันทึกกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม ครูชินา 
ครูจารึก   
 

2.  นักเรียนสามารถปลูกผัก  ท าปุ๋ย  
ขยายอีเอ็มและท าจุลินทรีย์ชีวภาพ 

บันทึกกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม ครูจารึก   
ครูชินา 

3.  นักเรียนน าความรู้ไปเผยแพร่ใน
ครอบครัว  ชุมชนและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

บันทึกกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม ครูจารึก   
ครูชินา 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8.2 นักเรียนสามารถก าหนดกิจกรรมและปฏิบัติได้ 
8.3 นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในครอบครัวและชุมชน 
 

   ลงชื่อ……………………………………..ผู้เสนอโครงการ 
              (นายจารึก    สุทิน) 
    20  มีนาคม  2562      
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   ลงชื่อ……………………..………………หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
          (นางรัตนา   ด่านไชยเพชร) 
        20  มีนาคม  2562 
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)…………………………บาท  
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..………………...................................................บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก…………………………………………………………………………………. 
 
      ลงชื่อ…………….…………………….ประธานคณะกรรมการ 
 
      ลงชื่อ…………………………….…….กรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………..…กรรมการและเลขานุการ 
 
 

แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
 

กิจกรรมแสวงหาความรู้คู่ความคิด 

1 ไวท์นิลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ผืน 300 1,500  
กิจกรรมลงมือท าตามความรู้ สู่การปฏิบัติ 

1 EM 10  ลิตร 30 300  
2 กากน้ าตาล 5  ลิตร 30 150  
3 ช้อนปลูก 10 ด้าม 20 200  
4 ดินปลูก 20  กระสอบ 20 400  
5 จอบ 10  ด้าม 200 2,000  
6 มูลสัตว์ 10  กระสอบ 50 500  
7 น้ าตางทรายแดง 10  กิโลกรัม 20 200  

รวมเงิน 5,250  
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โครงการ    พัฒนางานการเงิน -บัญชี  
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน         1 พฤษภาคม 2562 –   30 เมษายน 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม       นางชินา  ฮอดจ์สัน / นายอดิศักดิ์ ผสมบุญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์  ข้อที่ 4 
สนองกลยุทธ์ สพท.เขต12    ข้อที่ 4 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ. มาตรฐาน 2  ข้อ 6 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล  
  ตามท่ีงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ ด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณเงินประเภทต่างๆ 
ทั้งจากการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เงินรายได้สถานศึกษา 
และ เงิน กยศ.  จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
ตลอดจนการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น โดยใช้
หลักการบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน การบัญชีของโรงเรียน ซึ่งจะช่วย
ในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านด้านการเงินและการบัญชี ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นให้ด าเนินตามกล
ยุทธ์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  โรงเรียนเทพราชพิทยา
สรรค์ จึงได้จัดท าโครงการงานพัฒนางานการเงิน-บัญชี ขึ้นเพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้การเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบของ      ทาง
ราชการ 
 2.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีข้อมูลสาระ         
สนเทศสามารถตรวจสอบได้ และใช้ประกอบในการวางแผนงานต่อไป 
3. กิจกรรม 
 3.1 จัดระเบียบเอกสารด้านการเงินและบัญชี ให้เรียบร้อย สามารถรื้อค้นได้สะดวก 
4. เป้าหมาย 
 4.1 ด้านปริมาณ 
  4.1.1 เอกสารการเงินบัญชี มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบถูกต้อง ร้อยละ 100  
 4.2 ด้านคุณภาพ 

4.2.1 การเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณและระเบียบของทางราชการ
และการปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
 
 
5. กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ 16 – 31 พ.ค. 62 ฝ่ายบริหาร 
2 แต่งตั้งคณะท างาน 16 – 31 พ.ค. 62 ฝ่ายบริหาร 
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3 ด าเนินงานตามโครงการ   
 3.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุในโครงการ 1 มิ.ย.62 - 31 มี.ค.63 งานบริหารงบประมาณ 
 3.2 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 1 มิ.ย.62 - 31 มี.ค.63 นางชินา  ฮอดจ์สัน/นายอดิศักดิ์ ผสมบุญ 
 3.3 ด าเนินงานตามขั้นตอน 1 มิ.ย.62- 31 มี.ค.63 นางชินา  ฮอดจ์สัน/นายอดิศักดิ์ ผสมบุญ 
4 ประเมินผล 1 – 28 ก.พ. 63 นางชินา  ฮอดจ์สัน/นายอดิศักดิ์ ผสมบุญ 
5 สรุป รายงานผล 1 – 28 มี.ค. 63 นางชินา  ฮอดจ์สัน/นายอดิศักดิ์ ผสมบุญ 

6. งบประมาณและทรัพยากร 

ที่ 
ค าชี้แจง/รายการ การ
ใช้งบประมาณและ

ทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 

ค่าจ้าง 
ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 จัดระเบียบเอกสารด้าน
การเงินและบัญชี  

     6,000  6,000 

รวม      6,000  6,000 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 การเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไป
ตามหลักการบริหารงบประมาณ และ
ระเบียบของทางราชการงบประมาณ และ
ระเบียบของทางราชการ 
7.2 การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 

 
 

   
ลงชื่อ……………..…………….......ผู้เสนอโครงการ 

             (นางชินา  ฮอดจ์สัน) 
       20  มีนาคม  62 
 
 
    ลงชื่อ………………………………………..หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
         (นายจารึก  สุทิน) 
                     20  มีนาคม  62 
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ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)……………………………บาท 
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..………………...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก……………………………………………………………………. 
 
      ลงชื่อ……………………….……ประธานคณะกรรมการ 

      ลงชื่อ………………………….….กรรมการ 

      ลงชื่อ……………………….…….กรรมการและเลขานุการ 

       

แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
งานการเงิน -บัญชี 

 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1 6,000 1 ตู้ 6,000 6,000  
รวม 6,000  
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กิจกรรม  กิจกรรมพัฒนางานธุรการ-สารบรรณ 
ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 พฤษภาคม 2562 –   30 เมษายน 2563  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานธุรการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพัชรี  ยอดรักษ์ ,  นางสาวสาวิตรี  แซ่ลิ้ม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ............5......................  
สนองกลยุทธ์ สพม. เขต 12  ข้อที่ ............6.......... 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ......... 2...........  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ด้วยงานสารบรรณเป็นงานหลักที่ด าเนินการจัดการในเรื่องการรับ – การส่งหนังสือราชการของโรงเรียน  
เพ่ือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่
เสมอ  ดังนั้น  เพ่ือให้งานสารบรรณของโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์  มีการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยตามระบบการด าเนินงานสารบรรณ  จึงจัดพัฒนางานสารบรรณข้ึน 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้มีการบริหารและพัฒนางานธุรการ-งานสารบรรณท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือให้งานธุรการ-งานสารบรรณของโรงเรียนมีระบบ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

3.  กิจกรรม 
3.1 แฟ้มเอกสารหนังสือเข้าเป็นปัจจุบัน 
3.2 ทะเบียนคุมเลขที่หนังสือเข้า- ออก 
3.3 งานเป็นไปตามระบบถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 
3.4. บุคลากรหรือผู้ได้รับบริการมีความพึงพอใจ 

4. เป้าหมาย 
4.1 เชิงปริมาณ 
           - ร้อยละ 90  ของงานธุรการ เป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
           - ร้อยละ100  ของงานธุรการให้แก่คณะครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.2  เชิงคุณภาพ 

1. แฟ้มจัดเก็บหนังสือเข้า – ออก  ข้อมูลงานธุรการ-งานสารบรรณ เป็นระบบค้นหาง่าย  
2. ทะเบียนคุมหนังสือเข้า - ออกท่ีถูกต้องตรวจสอบได้ 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเอกสารตรงตามเวลา เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
4. บุคลากรภายในหน่วยงานและบุคลากรภายนอกที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจ 

5.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน( Plan-P) 15-30 พ.ค. 62 นางพัชรี  ยอดรักษ์ 

นางสาวสาวิตรี  แซ่ลิ้ม 

 - ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ   
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 - ประชุมวางแผน   

 - จัดท าโครงการ /กิจกรรม / เสนอเพ่ือพิจารณา    

2.  ขั้นด าเนินการ(Do-D) ตลอดปี นางพัชรี  ยอดรักษ์ 

นางสาวสาวิตรี  แซ่ลิ้ม 
 - จัดท าระบบงานธุรการ-งานสารบรรณ เอกสาร

ต่างๆ 
  

 - ด าเนินงานธุรการ-งานสารบรรณ  
-ลงทะเบียนหนังสือเข้าและจัดพิมพ์หนังสือออก 
-พิมพ์งานที่ได้รับหมอหมายจากฝ่าย/งานต่างๆ 
-บริการงานด้านอ่ืนๆ 
 

  

3.  ขั้นทบทวน / ตรวจสอบ (Cheak –C) ตลอดปี นางพัชรี  ยอดรักษ์ 

นางสาวสาวิตรี  แซ่ลิ้ม 

 - ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารงานธุรการ 
-งานสารบรรณ 

  

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action-A) ตลอดปี นางพัชรี  ยอดรักษ์ 

นางสาวสาวิตรี  แซ่ลิ้ม 

 - งานธุรการ-งานสารบรรณ จัดได้เป็นระบบ
สะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 

  

 -จัดพิมพ์งานหนังสือเข้าออกทันตามก าหนดเวลา   

 - ให้บริการงานด้านต่างๆแก่บุคลากรภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

 

 

  

5.  ขั้นสรุปรายงาน (Report-R ) 10 มี.ค. – เม.ย. 63 นางพัชรี  ยอดรักษ์ 

นางสาวสาวิตรี  แซ่ลิ้ม 

 -สรุปผลการท ากิจกรรม   

 -น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาครั้งต่อไป   

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ การใช้

งบประมาณและทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 

ค่าจ้าง 
ตอบ 
แทน 

ใช้
สอย 

วัส
ดุ 

สาธา
ฯ 

ครุภั
ณฑ์ 

ที่ดินฯ 
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1 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร      /   
2 แฟ้มเสนอเช็น    /     
3 หมึกHP Laser     /     
4 หมึกเติม(เน้นด า)    /     
5 แฟ้มเอกสาร    /     
6 แสตมป์    /     
7 ซองครุฑ  ขนาด  A4 ขยายข้าง    /     
8 ซองจดหมายราชการ (ซองขาว)    /     
9 หมึกเติมแท่นประทับสีน้ าเงิน    /     
10 ตรายางลงรับ    /     
11 ตรายางเสนอเซ็น    /     
12 ตารางส าเนาถูกต้อง    /     
13 ทะเบียนรับเอกสาร    /     
14 ทะเบียนส่งเอกสาร    /     
15 กระดาษ A4    /     
16 กระดาษปกสี(คละสี)    /     
17 ลวดหนีบกระดาษ    /     
18 ค่าปรับซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

และอ่ืนๆ 
 /       

รวม        6,000 
 
 
7.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ร้อยละ 90  ของงานสาร
บรรณ ด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

เอกสารการด าเนินงานตาม
โครงการ 
สอบถามข้อมูลจากบุคลากร
ภายในโรงเรียนและผู้ได้รับบริการ 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 
 

   นางพัชรี  ยอดรักษ์ 
นางสาวสาวิตรี  แซ่ลิ้ม 

2. ร้อยละ100  ของงานสาร
บรรณบริการ งานสารบรรณ
ให้แก่คณะครูและ          
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารการด าเนินงานตาม
โครงการ 
สอบถามข้อมูลจากบุคลากร
ภายในโรงเรียนและผู้ได้รับบริการ 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 
 

   นางพัชรี  ยอดรักษ์ 
นางสาวสาวิตรี  แซ่ลิ้ม 

3. ทะเบียนคุม แฟ้มจัดเก็บ
หนังสือเข้า – ออก  เป็นระบบ
ค้นหาง่าย  
ถูกต้องตรวจสอบได้ 

เอกสารการด าเนินงานตาม
โครงการ 
สอบถามข้อมูลจากบุคลากร
ภายในโรงเรียนและผู้ได้รับบริการ 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 
 

   นางพัชรี  ยอดรักษ์ 
นางสาวสาวิตรี  แซ่ลิ้ม 
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4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ
เอกสารตรงตามเวลา และ 
บุคลากรภายนอกท่ีได้รับ
บริการมีความพึงพอใจ 

เอกสารการด าเนินงานตาม
โครงการ 
สอบถามข้อมูลจากบุคลากร
ภายในโรงเรียนและผู้ได้รับบริการ 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 
 

   นางพัชรี  ยอดรักษ์ 
นางสาวสาวิตรี  แซ่ลิ้ม 

      
 
ลงชื่อ…………………………………….ผู้เสนอโครงการ 

              (นางพัชรี  ยอดรักษ์) 
     20  มีนาคม  2562 
                          
     

ลงชื่อ………………………………..…..….หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
                 (นางสิริรัฐ  แก้วคง ) 
              20  มีนาคม  2562 
                          
 
 
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)……………………………….………………บาท  
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..……………………………………………………………………..…...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      ลงชื่อ………………………………..……ประธานคณะกรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………….….กรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………….…กรรมการและเลขานุการ 
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แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 หลัง 6,000 6,000  

2 แฟ้มเสนอเช็น 1   เบิกในงบจัด
กิจกรรมการเรียน

การสอน 
3 หมึกHP Laser  4   
4 หมึกเติม(เน้นด า) 6   
5 แฟ้มเอกสาร 6   
6 แสตมป์ 100   
7 ซองครุฑ  ขนาด  A4 ขยายข้าง 1   
8 ซองจดหมายราชการ (ซองขาว) 1   
9 หมึกเติมแท่นประทับสีน้ าเงิน 1   
10 ตรายางลงรับ 1   
11 ตรายางเสนอเซ็น 1   
12 ตรายางส าเนาถูกต้อง 1   
13 ทะเบียนรับเอกสาร 1   
14 ทะเบียนส่งเอกสาร 1   
15 กระดาษ A4 10   
16 กระดาษปกสี(คละสี) 1   
17 ลวดหนีบกระดาษ 6   
18 ค่าปรับซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอ่ืนๆ    

รวม 6,000  
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โครงการ     พัฒนางานแผนงาน 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  มีนาคม  2562  ถึง  เมษายน  2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานแผนงาน  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายจารึก    สุทิน  และนางสิริรัฐ  แก้วคง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่  6 
สนองกลยุทธ์ สพม. เขต 12   ข้อที่  6   
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 จากมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   ข้อที่  
2.2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา และจากนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  12   
กลยุทธ์ข้อท่ี  6  ที่มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โรงเรียนจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและกลยุทธ์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  12  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณขึ้น เพ่ือ
ก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมและสามารถจัดท าโครงการ/ 
      กิจกรรมได้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  กลยุทธ์และเป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้อง  

     2.2  เพ่ือให้มีแผนปฏิบัติราชประจ าปีใช้ในการบริหารจัดการประจ าปีการศึกษา  2562   
2.3  เพ่ือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ  ถูกต้อง 
      ตามระเบียบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน  ชุมชนและประเทศชาติ 

   2.4  เพื่อก ากับ  ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  การใช้งบประมาณและน าผลการด าเนินงาน 
                ของสถานศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อในปีการศึกษาถัดไป 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
 3.1.1  บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม 

  3.1.2  โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา  2562     
  3.1.3  โรงเรียนมีรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา  2562   

3.2   เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  โรงเรียนมีการใช้จ่ายเงินที่เป็นระบบและถูกต้องตามระเบียบ 

  3.2.2  โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ 
3.2.3  โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามโครงการ/กิจกรรม 
         ให้เหมาะสมและเกิดผลประโยชน์ 
 

4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม / เวลา 
ที ่ งาน / กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 
2 

วางแผนการด าเนินงาน 
ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

ก.พ. 2562 
มี.ค. 2562 

นายจารึก 
ครูทุกคน 
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3 
4 
5 

ประจ าปีการศึกษา   2562 
เสนอขออนุมัติโครงการ 
รวบรวมข้อมูลและจัดท ารูปเล่ม 
ประเมินผลและสรุปโครงการ 
 

 
มี.ค. 2562 
เม.ย.2562 
ก.พ. 2563 
 

 
ครูทุกคน 
นายจารึก 
ครูทุกคน 
 

5.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที่ 
ค าชี้แจง/รายการ 
การใช้งบประมาณ

และทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1. พัฒนางานแผนงาน    1,000     
รวม    1,000     

6.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

1.  โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีการศึกษา  2562   
2.  โรงเรียนมีรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา  
2562 
3.  โรงเรียนมีการใช้จ่ายเงินที่เป็น
ระบบ  ถูกต้องตามระเบียบ 
4.  โรงเรียนใช้ข้อมูลสารสนเทศ
บริหารจัดการงบประมาณที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
5.  โรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุง
แผนปฏิบัติการและการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ/กิจกรรมให้เหมาะสม
และเกิดผลประโยชน์ 

1. การส ารวจการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ราชการ ประจ าปี
การศึกษา 2562 
2.การตอบแบบ
รายงานการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 2562 
 

1. แบบส ารวจการจัดท า
แผนปฏิบัติการราชการ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
2.แบบรายงานการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีการศึกษา 
2562 
3.แบบบันทึกการใช้จ่ายเงิน
ตามโครงการ 
4.แบบขออนุญาตการใช้เงิน
ตามโครงการ 

นายจารึก     
สุทิน 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมและสามารถจัดท าโครงการ/ 
      กิจกรรมได้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  กลยุทธ์และเป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้อง  
8.2  โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชประจ าปีใช้ในการบริหารจัดการประจ าปีการศึกษา  2562   
8.3  โรงเรียนมีแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 

 8.4  โรงเรียนมีการ  ก ากับ  ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  การใช้งบประมาณและน าผล 
       การด าเนินงานของสถานศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อในปีการศึกษาถัดไป 
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   ลงชื่อ……………………………………..ผู้เสนอโครงการ 
              (นายจารึก    สุทิน) 
     20  มีนาคม  2562 
 
   ลงชื่อ……………………..………………หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
             (นายจารึก    สุทิน) 
       20  มีนาคม  2562 
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)………………………….…………บาท  
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..………………................................................................บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก………………………………………………………………………….………………. 
 
      ลงชื่อ…………….…………………….ประธานคณะกรรมการ 
 
      ลงชื่อ…………………………….…….กรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………..…กรรมการและเลขานุการ 
         

แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
 

ที ่
 

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1 ค่าเข้าเล่มเอกสาร 10 เล่ม 100 500  
2 ค่ากระดาษ 5  ดรีม 100 500  

รวม(หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000  
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โครงการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 เมษายน 2562 –  31  มีนาคม 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิตติมา  วชิระพงษ์ , นางพัชรี  ยอดรักษ์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ............4,5,6.. 
สนองกลยุทธ์ สพม. เขต 12  ข้อที่ ..........3,6... 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่  ...........2...  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของโรงเรียน กล
ยุทธ์ที่  4  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มีความเหมาะสมกับท้องถิ่น  จัด
สภาพแวดล้อมและปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้สะอาด  ปลอดภัย  มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลยุทธ์ที่  
5  พัฒนาและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้  สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มี    การตรวจสอบกลยุทธ์ที่  6  นิเทศติดตามครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

กลุ่มบริหารงานบุคคลตระหนักถึงความส าคัญและเล็งเห็นถึงประโยชน์อันจะเกิดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา จึงจัด
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตรมมาตรฐานการศึกษา 
2.2 เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กร

ที่เก่ียวข้อง 

3. กิจกรรม 
 3.1 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร 

3.2 กิจกรรมโอนย้าย/แต่งตั้ง/เกษียณอายุราชการ/การเลื่อนขั้นเงินเดือน/การเลื่อนวิทยฐานะและอ่ืนๆ 
3.3 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
3.4 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงงานบริหารบุคลและอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. เป้าหมายและผลผลิต   
4.1 เชิงปริมาณ   
      ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 
4.2 เชิงคุณภาพ  

      4.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนามาปรับใช้ในการท างานอย่างมีคุณภาพ  
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      4.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับพัฒนาการบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      4.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 
5.  กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน( Plan-P) พ.ค-มิ.ย..62 นางจิตติมา วชิระพงษ์ 

 - ประชุม วางแผน จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ  นางพัชรี ยอดรักษ์ 

2.  ขั้นด าเนินการ(Do-D) พ.ค-มิ.ย..62 นางจิตติมา วชิระพงษ์ 

   นางพัชรี ยอดรักษ์ 

 - จัดเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ   

 - ปฏิบัติงานตามแผน  
กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร 
กิจกรรมโอนย้าย/แต่งตั้ง/เกษียณอายุราชการ/การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน/การเลื่อนวิทยฐานะและอ่ืนๆ 
กิจกรรมพัฒนางานบริหารบุคลและอ่ืนๆตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
กิจกรรมศึกษาดูงาน 

พ.ค.62-มี.ค..63 นางจิตติมา วชิระพงษ์ 

นางพัชรี ยอดรักษ์ 

 

 

3.  ขั้นทบทวน / ตรวจสอบ (Cheak –C) พ.ค.62-มี.ค..63 นางจิตติมา วชิระพงษ์ 

 -นิเทศการจัดกิจกรรม  นางพัชรี ยอดรักษ์ 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action-A) พ.ค.62-มี.ค..63 นางจิตติมา วชิระพงษ์ 

 -น าผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนา  นางพัชรี ยอดรักษ์ 

 - ประเมินผลการจัดท าโครงการ/กิจกรรม   

5.  ขั้นสรุปรายงาน (Report-R )         มี.ค..63 นางจิตติมา วชิระพงษ์ 

 - ประเมินผลการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  นางพัชรี ยอดรักษ์ 

 - สรุปผลการประเมิน   

 
6.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ 
การใช้งบประมาณ

และทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 

ค่าจ้าง 
ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 กิจกรรมอบรมพัฒนา         
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บุคลากร 
2 กิจกรรมโอนย้าย/

แต่งตั้ง/เกษียณอายุ
ราชการ/การเลื่อนขั้น
เงินเดือน/การเลื่อน
วิทยฐานะและอ่ืนๆ 

       5,000 

3 กิจกรรมพัฒนา
บริหารงานบุคคล 

       5,000 

4 กิจกรรมศึกษาดูงาน         
รวม        10,000 

 
 7.การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
 1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนามาปรับ
ใช้ในการท างานอย่างมีคุณภาพ 

1.สังเกต 
2.สอบถาม 

 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

นางจิตติมา วชิระพงษ์ 

2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับพัฒนาการบริหาร
จัดการโดยมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.สังเกต 
2.สอบถาม 

 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 

นางจิตติมา วชิระพงษ์ 

3.  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สอบถาม 

 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 

     
ลงชื่อ……………….………………………..ผู้เสนอโครงการ 

        (นางจิตติมา  วชิระพงษ์ ) 
          20  มีนาคม 2562 
 
        ลงชื่อ………………………………..…..….หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

  (นางจิตติมา  วชิระพงษ์)  
      20  มีนาคม 2562  
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ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)……………………………….………………บาท  
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..……………………………………………………………………..…...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………. 
 
      ลงชื่อ………………………………..……ประธานคณะกรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………….….กรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………….…กรรมการและเลขานุการ 
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โครงการ   ตอบแทนใช้สอยการเดินทางไปราชการ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน        1 พฤษภาคม 2562 –   30 เมษายน 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม      นางชินา  ฮอดจ์สัน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์  ข้อที่ 5 
สนองกลยุทธ์ สพท.เขต12    ข้อที่ 6 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ.  มาตรฐานที่ 2  ข้อที่ 4 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตามหมวด  7  ครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าการ
อย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือรองรับ
การประเมินภายนอก  โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 
ในสถานศึกษานั้น  จ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือเป็นการเปิดมุมมอง  
และโลกทัศน์ ในแบบต่าง ๆ  เพ่ือจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญและก าลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน  เพ่ือจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินโครงการตอบแทนใช้
สอยเดินทางไปราชการ ขึ้นเพ่ือให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรม กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการร่วมกันพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไปในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรม กับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่จัดการ
พัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
 2.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุม/สัมมนา และ ฝึกอบรม มาปรับใช้กับการการปฏิบัติงาน
ภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
3 กิจกรรม 
 3.1 การเดินทางไปราชการเพ่ือประชุม อบรม สัมมนา และ ฝึกอบรม กับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนางานตามสายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
  4.1.1 ครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และ ฝึกอบรม กับหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนางานตามสายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 
 4.2 เชิงคุณภาพ  

4.2.1 ครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรม กับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่
จัดการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา และสามารถน ามาปรับใช้กับการการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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5. กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ 16-31 พ.ค. 62 ฝ่ายบริหาร 
2 แต่งตั้งคณะท างาน 16 – 31 พ.ค. 62 ฝ่ายบริหาร 
3 ด าเนินงานตามโครงการ   
 3.1 ส ารวจการจัดกิจกรรมในหน่วยงานต่าง ๆ 1 พ.ค. 62 - 31 มี.ค.63 ฝ่ายบริหารงาน

บุคคลากร 
 3.2 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 1 พ.ค. 62 - 31 มี.ค.63 นางชินา  ฮอดจ์สัน 
 3.3 ด าเนินงานตามขั้นตอน 1 พ.ค. 62 - 31 มี.ค.63 นางชินา  ฮอดจ์สัน 
4 ประเมินผล 1 – 28 ก.พ. 63 นางชินา  ฮอดจ์สัน 
5 สรุป รายงานผล 1 – 28 มี.ค. 63 นางชินา  ฮอดจ์สัน 

 
6. งบประมาณและทรัพยากร 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ การใช้

งบประมาณและ
ทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 

ค่าจ้าง 
ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 เดินทางไปราชการครู
และบุคคลากรทางการ
ศึกษา 

  50,000     50,000 

รวม   50,000     50,000 
 
 
 
 
 
7. การประเมินผลและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 ครูได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม  
7.2 การปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบรายงานการเดินทาง 
2. แบบประเมินโครงการ 
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ลงชื่อ……………..……………....................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางชินา  ฮอดจ์สัน) 
          20  มีนาคม 2562 
 
    ลงชื่อ………………………………………..หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
        (นายจารึก  สุทิน) 
                    20  มีนาคม 2562 

 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)……………………………บาท 
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..………………...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก……………………………………………………………………. 
 
      ลงชื่อ……………………..….……ประธานคณะกรรมการ 

      ลงชื่อ………………………..…….กรรมการ 

      ลงชื่อ…………………………..….กรรมการและเลขานุการ 
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โครงการ  งานสัมพันธ์ชุมชน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 16 พฤษภาคม 2562 –   29  มีนาคม 2563  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสิริรัฐ  แก้วคง,  นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์     กลยุทธ์ที่ 4  
สนองกลยุทธ์สพม. 12 กลยุทธ์ที่ 4  
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ.  มาตรฐานที่ 3    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล   

โรงเรียนเป็นสถานที่ ที่ให้ความรู้และบริการชุมชนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีและความร่วมมือ เจตคติที่ดีโรงเรียน
และชุมต้องสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน โรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและให้ชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ชุมชนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน เพ่ือสร้าง
เครือข่ายในการร่วมมือจัดการการศึกษา 
2.  วัตถุประสงค์   

1.เพื่อสร้างความร่วมมือความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและชุมชน ในอันที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.เพ่ือให้ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
3.เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลและสื่อสารระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
4.เพื่อรวมกลุ่มสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่า 

3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ   

3.1.1. จัดท าเอกสารเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียนเดือนละ1ครั้ง 
3.1.2. จัดประชุมผู้น าชุมผู้ปกครองนักเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้ง 
3.1.3. เมื่อชุมชนมีกิจกรรมบุคลากรในโรงเรียนจะต้องเข้าร่วม 
3.1.4. ประสานความร่วมมือจัดหางบประมาณเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
3.1.5. จัดตั้งชมรมสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่า1ชมรม 

 3.2  เชิงคุณภาพ   
3.2.1. ชุมชนมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
3.2.2 โรงเรียน บ้าน วัด มีความสามัคคีเข้าใจร่วมมือซึ่งกันและกัน 
3.2.3.โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 

4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม / เวลา 
ที ่ งาน / กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 
 
 

ขั้นวางแผน(P. ) 
  - ประชุมจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  - ประชุมวางแผน 

 พ.ค. 62 
 
 

นางสิริรัฐ แก้วคง 
นายอดิศักด์ผสมบุญ 
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2 
 
 
 
 
3 
 
 
4 

ขั้นด าเนินการ(D.) 
 - ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา วางแผน 
 -  ปฎิบัติงานตามแผน  

- จัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  

   ขั้นประเมิน(C. ) 
  -  นิเทศติดตามการด าเนินงาน 
   -  ประเมินผล 
มาตรฐาน(A. ) 
-  สรุปผลการประเมิน 
 

  มิ.ย. 61 
พ.ค.62-
มี.ค.63 
 
 
4-8 ก.พ.
62 
 
 
25-29 
มี.ค.62 

 
  นางสิริรัฐ แก้วคง 

นายอดิศักด์ผสมบุญ 
 
 

   นางสิริรัฐ แก้วคง 
นายอดิศักด์ผสมบุญ 

 
 
   นางสิริรัฐ แก้วคง 

นายอดิศักด์ผสมบุญ 
5.  แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม  (ระบุย่อยรายละเอียดแต่ละหัวข้อกิจกรรม จากข้อที่ 4.) 
ที ่ งาน / กิจกรรม วิธีการ / 

สถานที่ 
เวลา ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 

ประชุมวางแผน(P. ) 
ขั้นด าเนินการ(D.) 
จัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา 
ได้แก่ 

- จัดการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

- จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
- จัดการประชุมเครือข่าย

ผู้ปกครอง 
- จัดการประชุมศิษย์เก่า 
- จัดท าสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียน 
- มอบหมายให้ครูเข้าร่วมกิจกรรม

ต่างๆของชุมชน 
- เชิญชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรม 

ขั้นประเมิน(C. ) 
1นิเทศติดตามการด าเนินงาน 
2.ประเมินผล โดยใช้การสังเกต ,
แบบสอบถาม ,แบบส ารวจ ,แบบ
ประเมิน 
ขั้นปรับปรุง/หรือตั้งมาตรฐาน(A. ) 
1.สรุปผลการประเมิน 
2. เปรียบเทียบกับกิจกรรมครั้งก่อน 
3.น าผลการประเมินไปปรับปรุงและ

 
โรงเรียนเทพ
ราชพิทยา
สรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ้ืนที่ในชุมชน 

 พ.ค. 62 
  มิ.ย. 62 
 
พ.ค.62-มี.ค.
63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-8 ก.พ.63 
 
 
 
 
 
25-29 มี.ค.
63 

นางสิริรัฐ แก้วคง 
นายอดิศักด์  ผสม

บุญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นางสิริรัฐ แก้วคง 
นายอดิศักด์  ผสม

บุญ 
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 พัฒนาครั้งต่อไป  
6.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ 
การใช้งบประมาณ

และทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 ค่าของขวัญปีใหม่ฯ        0 
2 ค่าพวงหรีด , ของ

ช าร่วย 
       0 

3 ค่าจัดท าวารสาร
ประชาสัมพันธ์ 

       1000 

 รวม        1000 
7.การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
1. ชุมชนมีความเข้าใจ และให้
ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียน 
2 โรงเรียน บ้าน วัด มีความสามัคคี
เข้าใจร่วมมือซึ่งกันและกัน 
.3.โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

สอบถามความคิดเห็น 
ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

คณะกรรมการ 

 
       8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สถานศึกษา  บุคคลและองค์กรในชุมชน  มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

 
 

ลงชื่อ……………..……………….…………....ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสิริรัฐ  แก้วคง) 
                    20  มีนาคม  2562 
 
 
    ลงชื่อ……………………………………………..หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                  (นางสิริรัฐ  แก้วคง) 
                      20 มีนาคม  2562 
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ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)………………………บาท 
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..………………...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก……………………………………………………………………. 
 
      ลงชื่อ…………………………..……ประธานคณะกรรมการ 
 
      ลงชื่อ…………………………….….กรรมการ 
 
      ลงชื่อ……………………….……….กรรมการและเลขานุการ 
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โครงการ  ปรับปรุงภูมิทัศน์,ซ่อมแซมอาคารฯเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง  (เคยท ามาแล้ว) 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา 2562 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสิริรัฐ  แก้วคง  นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4 
สนองกลยุทธ์ สพม. เขต 12  ข้อที ่5 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พศ 2542  ก าหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีให้การศึกษาแก่นักเรียน  
เพ่ืออบรมบ่มนิสัยเป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่ภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน  
ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน  ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  หรืออาคารจะต้องมีการซ่อมแซม  
ให้พรัอมใช้งานเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ มีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีสวนหย่อม  งานอาคารสถานที่
จึงจ าเป็นต้องซ่อมแซม  พัฒนาปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน  เกิดความปลอดภัยสูงสุด  เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีบรรยากาศที่เอ้ือกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.2  เพ่ือให้นักเรียน  ครู  มีสถานที่เพียงพอ  พร้อมรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่ มสาระทั้งใน

ห้องเรียน  และนอกห้องเรียนอย่างมีความสุข 
2.3  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบน้ าดื่ม  น้ าใช้  ที่ช ารุดทรุดโทรมหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงให้มีความปลอดภัยและพร้อม

ใช้งานอยู่เสมอ 
2.4  เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแบอย่างที่ดีต่อผู้ปกครองและชุมชน 

3.  กิจกรรม 
3.1  กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสวนหย่อม 

 3.2  กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้า  ประปา  อาคาร 
 3.3  กิจกรรมปรับปรุงสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (จุดบริการน้ าดื่ม ) 
            3.4  กิจกรรมจัดหาวัสดุและอุปกรณ์การท าความสะอาด 
4. เป้าหมาย 

4.1  เชิงปริมาณ 
4.1.1  มีสวนหย่อมหรือพัฒนาบริเวณพ้ืนที่มีอยู่ 

  4.1.2  ซ่อมแซมไฟฟ้า  ประปา  อาคารตามความช ารุด 
  4.1.3  ปรับปรุงให้มีการบริการน้ าดื่ม 
                        4.1.4  จัดหาวัสดุและอุปกรณ์การท าความสะอาด                 

4.2   เชิงคุณภาพ 
4.2.1  มีสวนหย่อมหรือพัฒนาบริเวณพ้ืนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  
4.2.2  ซ่อมแซมไฟฟ้า  ประปา  อาคารพร้อมงานได้ตามปกติและปลอดภัย 

                        4.2.3  มีที่บริการน้ าดื่มเพียงพอให้กับนักเรียนและบุคลากร 
                        4.2.4  มีวัสดุและอุปกรณ์การท าความสะอาดอย่างเพียงพอให้กับนักเรียนและบุคลากร 
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5.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน( Plan-P)   

 ประชุมวางแผน 

1.1 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสวนหย่อม 

21พค.62 –28กพ.63 นางสิริรัฐ  แก้วคง      
นายอดิศักดิ์  ผสมบุญ   

 1.2 ซ่อมแซมไฟฟ้า  ประปา  อาคารตามความช ารุด 21พค.62 -28กพ.63 

 1.3 กิจกรรมปรับปรุงสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (จุดบริการน้ า
ดื่ม ) 

21พค.62 -28กพ.63  

 1.4 กิจกรรมจัดหาวัสดุและอุปกรณ์การท าความสะอาด 21พค.62 -28กพ.63 

2.  ขั้นด าเนินการ(Do-D)  

 ปรับปรุงพัฒนาสวนหย่อม 22พค.62 - 28กพ.63 

 ซ่อมแซมไฟฟ้า  ประปา  อาคาร 24พค.62 -28กพ.63 

 ปรับปรุงสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (จุดบริการน้ าดื่ม ) 28พค.62 -28กพ.63 

 จัดหาวัสดุและอุปกรณ์การท าความสะอาด 21พค.62 -28กพ.63 

3.  ขั้นทบทวน / ตรวจสอบ (Cheak –C)  

 ปรับปรุงพัฒนาสวนหย่อม พค.62 - กพ.63 

 ซ่อมแซมไฟฟ้า  ประปา  อาคาร พค.62 - กพ.63 

 ปรับปรุงสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (จุดบริการน้ าดื่ม ) พค.62 - กพ.63 

 จัดหาวัสดุและอุปกรณ์การท าความสะอาด พค.62 - กพ.63 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action-A)  

 รวม 4 กิจกรรม พค.62 - กพ.63 

   

5.  ขั้นสรุปรายงาน (Report-R )  

 รวม 4 กิจกรรม  กพ.63 

   

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ 
การใช้งบประมาณ

และทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 

ค่าจ้าง 
ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดิน
ฯ 
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1 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสวนหย่อม       7,650 บาท  
2 กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้า ประปา  อาคาร      6,860 บาท 
3 กิจกรรมปรับปรุงสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (จุด

บริการน้ าดื่ม ) 
     9,350 บาท 

4 กิจกรรมจัดหาวัสดุ
และอุปกรณ์การท า
ความสะอาด 

       11,245 บาท 

รวม        40,105 บาท 
7.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
1. มีสวนหย่อมหรือพัฒนาบริเวณ
พ้ืนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน   
 

แบบประเมินโครงการ แบบสังเกตความพึงพอใจ ครูสิริรัฐ  แก้วคง 
ครูอดิศักดิ์  ผสมบุญ 

2.  ไฟฟ้า  ประปา  อาคารพร้อม
งานได้ตามปกติและปลอดภัย 
 

แบบประเมินโครงการ ตรวจสอบจุดต่างๆ ครูสิริรัฐ  แก้วคง 
ครูอดิศักดิ์  ผสมบุญ 

3. มีที่บริการน้ าดื่มเพียงพอให้กับ
นักเรียนและบุคลากร  
 

แบบประเมินโครงการ แบบสังเกตความพึงพอใจ ครูสิริรัฐ  แก้วคง 
ครูอดิศักดิ์  ผสมบุญ 

4.มีวัสดุและอุปกรณ์การท าความ
สะอาดอย่างเพียงพอให้กับนักเรียน
และบุคลากร 

แบบประเมินโครงการ ตรวจสอบจุดต่างๆ ครูสิริรัฐ  แก้วคง 
ครูอดิศักดิ์  ผสมบุญ 

      
ลงชื่อ……………………………………..ผู้เสนอโครงการ 

             (   นางสิริรัฐ  แก้วคง  ) 
                       20    มีนาคม  2562 
    ลงชื่อ………………………………..…..….หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
                  (  นางสิริรัฐ  แก้วคง ) 
                         20    มีนาคม  2562 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)……………………………….………………บาท  
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..……………………………………………………………………..…...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………. 
      ลงชื่อ………………………………..……ประธานคณะกรรมการ 
      ลงชื่อ………………………………….….กรรมการ 
      ลงชื่อ………………………………….…กรรมการและเลขานุการ 
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แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1 หิน(สีขาว) 20 70 1,400  
2 หินเกร็ด 1รถ 3,000 3,000  
3 อิฐตกแต่ง 100ก้อน 12 1,200  
4 ต้นไม้ เข็ม  หรือชาดัด 300 ต้น 3 900  
5 ปูน 5 กระสอบ 150 750  
6 อิฐแดงหรืออิฐบล๊อค 100ก้อน 4 400  
7 ท่อประปาขนาด 4 หุน  6 หุน 10เส้น 50 500  
8 ข้อต่อตรง  งอ  สามทาง 20 อัน 10 200  
9 ก๊อกน้ า 4 หุน  6 หุน 10 อัน 120 1,200  
10 สายไฟ 1 ม้วน 400 400  
11 สวิตส์, ปลั๊กไฟ 10 ชุด 150 1,500  
12 กลอน  มือจับ     20 ชุด 50 1,000  
13 ลูกกุญแจพร้อมตัวยู 10 ชุด 90 900  
14 พัดลมโคจร 2 ตัว    
15 กาวยาท่อประปา 3 20 60  
16 เครื่องท าน้ าเย็น 1  เครื่อง 4,500 4,500  
17 ตะแกรงตาข่ายรั้ว 1 ชุด 2,500 2,500  
18 แก้วน้ าพลาสติก 1 โหล 250 250  
19 อิฐบล็อค 20 แผ่น 4 200  
20 ปูน 2 กระสอบ 2 300  
21 ทราย 1 รถ 1,600 1,600  
22 ไม้กวาดดอกหญ้า 30ด้าม 60 1,800  
23 ไม้กวาดก้านมะพร้าว 10ด้าม 70 700  
24 ไม้กวาดยากไย่ 10ด้าม 90 900  
25 ไม้ม็อบถูพ้ืน 6 ชุด 650 3,900  
26 น้ ายาล้างห้องน้ า 2 โหล 720 1,440  
27 ถุงด าขนาด 18X24 5  ห่อ 50 250  
28 น้ ามันตัดหญ้า 15 ลิตร 30 450  
29 เสาธงไม้ 10 อัน 80 800  
30 เชือกฟาง 5 ม้วน 35 175  
31 ลวดผูกผ้า 1กิโลกรัม 80 80  
32 กรรไกรยาว 8-10นิ้ว 3อัน 100 300  
33 คีมตัดลวด 3อัน 150 450  

รวม  40,105   
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โครงการ  พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ (งานอนามัยและโภชนาการโรงเรียน ) 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน    พฤษภาคม 2562 - มีนาคม  2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานอนามัยและโภชนาการโรงเรียน  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางจิตติมา  วชิระพงษ์  ,นางสาววาสนา  ภู่ทรัพย์มี 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  3  
สนองกลยุทธ์ สพม. เขต 12   ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

การมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ถือเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรกของคนไทย  
แต่ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและการสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งนี้สาเหตุ
เนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาวะที่ไม่ถูกต้องของบุคคลตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม ซึ่ง
นับวันแนวโน้มของปัญหาเหล่านี้มีความรุนแรงขึ้น 

ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งด้วยการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่มเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่คุกคาม
ต่อสุขภาพได้โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพดีขึ้นเพ่ือมุ่งเน้นให้แสดงออก
ที่เหมาะสมของตนเพ่ือหลีกเลี่ยงในสถานการณ์  ที่ไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อผู้เรียน เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและเข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวรวมทั้งการความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อ
การมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1ผลผลิต ( output ) 
 1  .เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
     2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     3.  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
      4  เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
      5.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
 6. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  
                     กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
 
2.2  ผลลัพธ์ ( outcome )   

-  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่  จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ   
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1.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกก าลังกายอย่าง              
สม่ าเสมอ          

2.  ผู้เรียนร้อยละ 90  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
3.  ผู้เรียนร้อยละ   90 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง ตนเองจากสภาวะที่

เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาทางเพศ  
                     4 . ผู้เรียนร้อยละ 90  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  

5 . ผู้เรียนร้อยละ 90  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน  
        6 . ผู้เรียนร้อยละ 90   สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์   กีฬา/
นันทนาการ  

3.2  เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกก าลังกายอย่าง

สม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  รวมทั้งสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์   กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ  ตลอดจนผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีงานตามที่สถานศึกษาก าหนด ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย 
ลักษณะจิตทางสังคมที่ดี 

 
4.  ขั้นตอนการด าเนิน กิจกรรม / เวลา/ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.กิจกรรมการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรม อย.น้อย 

  

ขั้นเตรียมงาน ( PLAN)   
  1.  น าเสนอโครงการ    พฤษภาคม  2562 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
  2.  วางแผนการด าเนินงานตามเกณฑ์
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

  พฤษภาคม  2562 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 

ขั้นด าเนินการ  (DO)   
-แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามเกณฑ์
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรม อย.น้อย 

พ.ค.2562-มี.ค.2563 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 

ขั้นติดตามผล (CHECK )   
- ด าเนินงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย ตรวจ
ความพร้อมเอกสารทั้ง 10  แฟ้ม 

พ.ค.2562-มี.ค.2563 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 

ขั้นรายงานผล  (ACTION)   
สรุป และประเมินผลการด าเนินกิจกรรม มี.ค.2563 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
2.กิจกรรมพัฒนาการจ าหน่ายอาหารและ
โภชนาการในโรงเรียน การบริการน้ าดื่มท่ี
สะอาด 
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ขั้นเตรียมงาน ( PLAN)   
  1.  น าเสนอโครงการ    พฤษภาคม  2562 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
  2.  ประชุมแม่ค้า ปรึกษาหารือการจ าหน่าย
อาหารที่มีคุณภาพและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน 

  พฤษภาคม  2562 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 

ขั้นด าเนินการ  (DO)   
- แม่ค้าจ าหน่ายอาหาร พ.ค.2562-มี.ค.2563 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
ขั้นติดตามผล (CHECK )   
- ติดตามประเมินความพึงพอใจจากครู 
นักเรียน 

พ.ค.2562-มี.ค.2563 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 

ขั้นรายงานผล  (ACTION)   
สรุปจากการประเมินความพึงพอใจ มี.ค.2563 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
3.กิจกรรมพัฒนาการบริการงานอนามัย
โรงเรียนและการส่งต่อโรงพยาบาล 

  

ขั้นเตรียมงาน ( PLAN)   
  1.  น าเสนอโครงการ    พฤษภาคม  2562 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
  2.  วางแผนการบริการงานอนามัย   พฤษภาคม  2562 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
ขั้นด าเนินการ  (DO)   
- บริการงานอนามัย พ.ค.2562-มี.ค.2563 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
ขั้นติดตามผล (CHECK )   
- ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
บริการ 

พ.ค.2562-มี.ค.2563 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 

ขั้นรายงานผล  (ACTION)   
-สรุปประเมินผลการด าเนินงาน มี.ค.2563 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 
 
5.  งบประมาณและทรัพยากร 

 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1 กิจกรรมการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรม อย.
น้อย 

  1,000.00  

2 กิจกรรมพัฒนาการจ าหน่ายอาหารและ
โภชนาการในโรงเรียน การบริการน้ าดื่มท่ี
สะอาด 

    

3 กิจกรรมพัฒนาการบริการงานอนามัย
โรงเรียนและการส่งต่อโรงพยาบาล 

    

รวม 1,000.00  
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6.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
1.กิจกรรมการด าเนินงานตาม
หลักเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
และกิจกรรม อย.น้อยส่งเสริม
สุขภาพ 

   

ผลผลิต (Output)    
มีกิจกรรมการด าเนินงานตาม
หลักเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
และกิจกรรม อย.น้อยส่งเสริม
สุขภาพ 

ประเมิน 
 

แบบประเมิน นางจิตติมา  
วชิระพงษ์ 

ผลลัพธ์ (Outcome)    
เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและ
กิจกรรม อย.น้อยส่งเสริมสุขภาพที่
มีคุณภาพ 

ประเมิน 
 

แบบประเมิน นางจิตติมา  
วชิระพงษ์ 

2.กิจกรรมพัฒนาการจ าหน่าย
อาหารและโภชนาการในโรงเรียน 
การบริการน้ าดื่มที่สะอาด 

   

ผลผลิต (Output)    
   มีกิจกรรมพัฒนาการจ าหน่าย
อาหารและโภชนาการในโรงเรียน 
การบริการน้ าดื่มที่สะอาด 

ประเมิน แบบประเมิน นางจิตติมา 
วชิระพงษ์ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ (Outcome)    
  เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาการ
จ าหน่ายอาหารและโภชนาการใน
โรงเรียน การบริการน้ าดื่มที่สะอาด 

ประเมิน 
 

แบบประเมิน นางจิตติมา  
วชิระพงษ์ 

3.กิจกรรมพัฒนาการบริการงาน
อนามัยโรงเรียนและการส่งต่อ
โรงพยาบาลบริการงานอนามัย
โรงเรียน 

   

ผลผลิต (Output)    
มีการบริการงานอนามัยโรงเรียน
และการส่งต่อโรงพยาบาลบริการ
งานอนามัยโรงเรียน 

ประเมิน 
 

แบบประเมิน นางจิตติมา  
วชิระพงษ์ 

ผลลัพธ์ (Outcome)    
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เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาการ
บริการงานอนามัยโรงเรียนและการ
ส่งต่อโรงพยาบาลบริการงาน
อนามัยโรงเรียน 

ประเมิน 
 

แบบประเมิน นางจิตติมา  
วชิระพงษ์ 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย 
2.  โรงเรียนน ามาใช้ในการวางแผน ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท าเป็นโครงงานสุขภาพหรือ

โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในโรงเรียนต่อไป   
 
    ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
                              ( นางจิตติมา  วชิระพงษ์) 
                        20  มีนาคม 2562 
 
    ลงชื่อ……………………………………..หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
                (  นางสิริรัฐ   แก้วคง  ) 
                    20  มีนาคม 2562 
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)จ านวน  5,000  บาท  
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..………………...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก……………………………………………………………………. 
      ลงชื่อ………………………….……ประธานคณะกรรมการ 
 
      ลงชื่อ……………………………….กรรมการ 
 
      ลงชื่อ…………………………..…กรรมการและเลขานุการ 
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โครงการ  นิเทศภายใน 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ   21  พฤษภาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัตนา    ด่านไชยเพชร 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1  ,  2 
สนองกลยุทธ์ สพม. เขต 12  ข้อที่ 1  ,  2 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่  1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ ไมว่าจะเป็นวิธีการสอน หลักสูตร เทคโนโลยี 
ตลอดจนบุคลากร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจส าคัญของการด าเนินงาน   ใน
โรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลส าเร็จตาม
จุดหมายของหลักสูตรดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นั้น จะต้อง
อาศัยกระบวนการ 3 อย่าง คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และกระบวนการเรียนการสอน ทั้ง 3 อย่างนี้
เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรม   
ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก
ง และมีความสุขไดนั้นกระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนา
โรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา  

การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาโรงเรียน  2 
ประการ คือ 

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้ความช่วยเหลือแกครู ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิสูงขึ้น ปัจจุบันโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ ยังไมสามารถพัฒนาโรงเรียนให้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาไดทุกด้าน ซึ่งโรงเรียนร่วมกันวิเคราะห์พบว่าผู้ เรียนยังต้องไดรับการพัฒนา ด้านความรู
ความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตร ส่งผลให้คุณภาพของโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ยูในระดับที่ยังไมเป็นที่น่าพอใจ
ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนจึงไดจัดท าโครงการการ
นิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรูความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะไดส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามจุดหมายของหลักสูตร  
ตลอดจนการพัฒนางานด้านต่างๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและนักเรียน 
ครูผู้สอนมีคุณภาพไดมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจึงไดจัดท าโครงการนิเทศภายในขึ้น 
   
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1   เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
น าไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนได 

2.2  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับให้สูงขึ้น 
2.3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ 

 
3.  กิจกรรม 
     3.1  กิจกรรมนิเทศภายในระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (21 พฤษภาคม 2562 – 30  กันยายน 2562) 
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     3.2  กิจกรรมนิเทศภายในระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (1 พฤศจิกายน 2562 – 30 มีนาคม 2563) 
4. เป้าหมาย 

4.1  เชิงปริมาณ 
4.1.1   มีการประชุมก่อนเปิดและปิดเรียนภาคเรียนทุกภาคเรียน 
4.1.2  สังเกตการสอน ทุกชั้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง /เดือน/คน 

 
 4.2   เชิงคุณภาพ 

4.2.1  ครูมีความรู ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
น าไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 75 ขึ้นไป 

4.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกชั้นเรียนระดับสถานศึกษามีระดับผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 75 ขึ้นไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 
5.  กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน( Plan-P) พ.ค. – มิ.ย. 62 นางรัตนา   ด่านไชย
เพชร 

 1.  .ประชุมวางแผน 
ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงความส าคัญและความ
จ าเป็นในการจัดท าโครงการนิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือ
สร้างเข้าใจให้ตรงกัน 

  

 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน   

2.  ขั้นด าเนินการ(Do-D) มิ.ย.62 – มี.ค. 63 ครูประจ ากลุ่มสาระทั้ง 
8 กลุ่มสาระ 

 1.  ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ จัดท าโครงการ
และก าหนดกิจกรรมการนิเทศ และก าหนดแผนการนิเทศ 

  

 2.  สร้างเครื่องมือการนิเทศ ได้แก่ แบบบันทึกต่างๆ และ
ปฏิทินการปฏิบัติงานนิเทศภายใน 

  

 3.  นิเทศตามปฏิทินปฏิบัติการนิเทศภายใน   

3.  ขั้นทบทวน / ตรวจสอบ (Cheak –C) ม.ค. 63 นางรัตนา   ด่านไชย
เพชร 

 - ติดตามการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง   

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action-A) มี.ค. 63 นางรัตนา   ด่านไชย
เพชร 

 - ประเมินผลการนิเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง   
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5.  ขั้นสรุปรายงาน (Report-R ) มี.ค. 63 นางรัตนา   ด่านไชย
เพชร 

 - สรุปผลการด าเนินการนิเทศภายใน   

 - น าข้อเสนอแนะจากการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

  

6.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ 
การใช้งบประมาณ

และทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 

ค่าจ้าง 
ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
สาธา

ฯ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 กิจกรรมนิเทศภายใน
ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2562 
(16 พฤษภาคม 2562 
– 30  กันยายน 
2562 

        

2 กิจกรรมนิเทศภายใน
ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2562 
(1 พฤศจิกายน 2562 
– 30 มีนาคม 2563 

        

รวม         
7.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

1.  ร้อยละของครูที่มีความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและน าไปใช้ปรับปรุง 
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียน
การสอน 

-  สังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
-  

แบบนิเทศ คณะกรรมการนิเทศ 

2.  ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากร ที่มีต่อการด าเนิน
โครงการนิเทศภายใน 

ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบสอบถามประเมินความ
พึงพอใจการเข้าร่วม

กิจกรรม 

นางรัตนา   ด่านไชย
เพชร 
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ลงชื่อ…………………………..………………..ผู้เสนอโครงการ 
          ( นางรัตนา    ด่านไชยเพชร  ) 
                           20  มีนาคม  2562 
 

     
ลงชื่อ…………………………..………………..หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

          ( นางรัตนา    ด่านไชยเพชร  ) 
                           20  มีนาคม  2562 
 
 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ( ร้อยละ 70)……………………………….………………บาท  
(      ) งบบริหาร(ร้อยละ 20) ……………………..……………………………………………………………………..…...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      ลงชื่อ………………………………..……ประธานคณะกรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………….….กรรมการ 
 
      ลงชื่อ………………………………….…กรรมการและเลขานุการ 
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โครงการ   งานปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสาธารณูปโภค 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน        1 พฤษภาคม 2562 –   30 เมษายน 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม     นางชินา  ฮอดจ์สัน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์  ข้อที่ 4 
สนองกลยุทธ์ สพท.เขต12    ข้อที่ 5 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ.  มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 5 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน ในปีการศึกษา 2562 มีความ
จ าเป็นในการใช้ทรัพยากรด้านสาธารณูปโภค เพ่ือให้กิจกรรมต่าง ๆ สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์
สูงสุดและคุ้มค่า คุ้มค่า จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีงบประมาณจ่ายค่าสาธารณูปโภค   คือ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่า
โทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าอินเตอร์เน็ต เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 
จึงได้จัดท าโครงการงานปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีสภาพที่เอ้ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า  
 
3. กิจกรรม 
 3.1 กิจกรรมการจัดการบริหารงบประมาณรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
 
4. เป้าหมาย 

4.1 เชิงปริมาณ 
 4.1.1 นักเรียน ครูและบุคคลากร ได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคร้อยละ 100 
4.2 เชิงคุณภาพ 

4.2.1 ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีสภาพที่เอ้ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า 
 

5. กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ 16 – 31 พ.ค. 62 นางชินา  ฮอดจ์สัน 
2 แต่งตั้งคณะท างาน 16 – 31 พ.ค. 62 นางชินา  ฮอดจ์สัน 
3 ด าเนินงานตามโครงการ   
 3.1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 1 มิ.ย.62 - 31 มี.ค.63 นางชินา  ฮอดจ์สัน 
 3.2 ด าเนินงานตามขั้นตอน 1 มิ.ย.62 - 31 มี.ค.63 นางชินา  ฮอดจ์สัน 
 3.3 จ่ายค่าสาธารณูปโภค 1 พ.ค.62– 30 เม.ย.63 นางชินา  ฮอดจ์สัน 
4 ประเมินผล 1 – 28 ก.พ. 63 นางชินา  ฮอดจ์สัน 
5 สรุป รายงานผล 1 – 28 มี.ค. 63 นางชินา  ฮอดจ์สัน 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ 
การใช้งบประมาณ

และทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน 

ค่าจ้าง 
ตอบ 
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 ค่าสาธารณูปโภค     120,000   120,000 
รวม     120,000   120,000 

 
7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมี
สภาพที่เอ้ือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
และคุ้มค่า  

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 

 
ลงชื่อ……………..……………....ผูเ้สนอโครงการ 

            (นางชินา  ฮอดจ์สัน) 
               20  มีนาคม  62 
 
    ลงชื่อ………………………………..หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
     (นายจารึก  สุทิน) 
                   20  มีนาคม  62 

 
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
(      ) อนุมัติโครงการ  (     ) งบจัดการศึกษา/งบวิชาการ ( ร้อยละ 70)……………………………บาท 
(      ) งบบริหาร (ร้อยละ 20) ……………………..………………...........บาท 
(      )  ทบทวนโครงการ  เนื่องจาก……………………………………………………………………. 
 
 
      ลงชื่อ…………….……ประธานคณะกรรมการ 

      ลงชื่อ………………….กรรมการ 

      ลงชื่อ………………….กรรมการและเลขานุการ 
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แบบเสนอรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
งานสาธารณูปโภค 

 
ที ่

 
รายการ 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ผลการพิจารณา) 

1 ค่าไฟฟ้า   81,830  
2 ค่าน้ ามัน   7,200  
3 ค่าน้ าดื่ม   5,000  
4 ค่าโทรศัพท์   3,600  
5 ค่าอินเทอร์เน็ต   8,860  
6 ค่าส่ง EMS   300  
7 ค่าเช่าพื้นที่เว็บโรงเรียน   3,210  
8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   30,000  

รวมเป็นเงิน 120,000  
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โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามจุดเน้น (โครงการของส านักงานผู้อ านวยการ) 

1. ชื่อโครงการ    :  ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 

2.  หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่

กุลบุตร – กุลธิดา  เพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่  
ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เพราะ
จะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง
ของนักเรียน  ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพ่ือหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ  มากกว่าอยู่ที่บ้าน จึงต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ  การจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่ดี  เหมาะสม  และลดภาวะที่เป็นพิษ  เพ่ือพัฒนาร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา
ของนักเรียนให้ดีที่สุด   

ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อม  การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ  การปรับภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้  
โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ  นักเรียน  ครู  ผู้ปกครองและผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
หรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน  สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทานและ
พร้อมใช้งาน  โรงเรียนจึงต้องด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าวเพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ  ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขพร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย  
มีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  และอ่ืนๆ  ซึ่งจ าเป็นจะต้องซ่อมแซม  พัฒนา  ปรับปรุงให้พร้อมใช้
งาน  เกิดความปลอดภัยสูงสุด  เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือส่งผลให้
โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 

3.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.2 เพ่ือให้คณะครู นักเรียน และชุมชน มีสถานที่ อุปกรณ์ที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมต่างๆ    พร้อมทั้งใช้จัด

กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  เรียนอย่างมีความสุข 
3.3 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  ที่ช ารุดทรุดโทรมหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงให้มีความปลอดภัยสูงสุด  

และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อชุมชน 

4. เป้าหมายของโครงการ  : 

     ด้านปริมาณ 
 คณะครู  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงห้องเรียน แหล่งเรียนรู้  สภาพแวดล้อมในโรงเรียน  บริเวณ
โรงเรียนให้สะอาดเรียบร้อย  สวยงาม  เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
    ด้านคุณภาพ 
 สถานศึกษาได้รับการพัฒนา  ปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานโดยปลอดภัยและมี
สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
5. วิธีด าเนินการ   : 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ 
2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
4 ด าเนินการตามกิจกรรม 

 -  ปรับปรุงอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
    -  ดูแลรักษาทาสี  ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
    -  ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม 
6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล 
7 น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูวิเคราะห์      วิ
พากย์ให้ข้อเสนอแนะ 

  
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
 
งานอาคารสถานที ่
 
 
 
 
ผู้บริหารโรงเรียน 

กิจกรรมที ่2  ติดตั้งกล้องวงจรปิดและสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ 
2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
4  ด าเนินการตามกิจกรรม 

  -  ส ารวจสภาพห้องเรียน 
     -  ติดตั้งกล้องวงจรปิดและสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ 
5  ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม 
6  สรุปวิเคราะห์รายงานผล 
7  น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูวิเคราะห์      วิ
พากย์ให้ข้อเสนอแนะ 
 

 
 
 

 
 
 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
 
งานอาคารสถานที่และ
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
ผู้บริหารโรงเรียน 
 

6.  ระยะด าเนินการ  : 

 ปีงบประมาณ   2561 

7. สถานที่ด าเนินการ  : 

 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 

8. งบประมาณ   : 
            งบประมาณของโรงเรียน                                                จ านวน     40,000  บาท 
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รายละเอียดกิจกรรมการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและงบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะงบประมาณทีใ่ช้ 

สถานที่ 
ค่าตอบแท

น 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ครุภัณ
ฑ์ 

อ่ืน
ๆ 

กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ห้องเรียนและแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 
กิจกรรมที่  2  ปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ 
 

20,000 
 
 
20,000 
 

  20,000 
 
 
20,000 

 

  
โรงเรียนเทพ
ราชพิทยา
สรรค ์

                 รวม 40,000     40,000    -  
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกกิจกรรม 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.  สถานศึกษาได้รับการพัฒนา ด้านสภาพแวดล้อม  และด้านแหล่งเรียนรู้  ท าให้นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
3.  สถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน 
4.  นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข  มีสุขภาพแข็งแรง ร่าเริง  แจ่มใส 

   
                                             ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 

                                    (นายจารึก  สุทิน) 
                                      ต าแหน่ง  ครู 

        ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ     
                                  (นางรัตนา  ด่านไชยเพชร) 
                                         ต าแหน่ง  ครู     

                                         ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                             (  นายสมเจตน์  ไชยเมือง) 
                                            ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 
 
 
 


