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คำนำ 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ปีการศึกษา 2565   ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือ
กำหนดแนวทางการบริหารงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุน
การศึกษาและเงินบำรุงการศึกษา ตามแผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ งานต่างๆ ของโรงเรียนได้สอดคล้อง
และเป็นไปตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ รวมทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล อีก
ทั้งให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 

งานแผนงาน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้การจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
ปีการศึกษา 2565 ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่ายงาน งาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ให้ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าไปใน
ทิศทางเดียวกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน สถานศึกษา ชุมนุม และประเทศชาติสืบไป 
 

  งานแผนงาน ฝ่ายงบประมาณ 
                  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
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 ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 สภาพปัจจุบันและประวัติของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

สภาพชุมชนของอำเภอทุ่งเสลี่ยม 
 “พระศิลาม่ิงขวัญ  แม่ถันเด่นสง่า  สวยล้ำค่าหินอ่อน  เอ้ืออาทรน้ำใจ  รักษาไว้วัฒนธรรม” 
ประเพณีท้องถิ่น  เทศกาลงานกิ๋นข้าวสลาก  เป็นการนำของไปทำบุญที่วัดตามวิธีการดั้งเดิม 
พระประจำอำเภอ คือ  หลวงพ่อศิลา  อยู่ที่วัดทุ่งเสลี่ยม ( ศรีเสลี่ยม ) 
อำเภอทุ่งเสลี่ยม  แบ่งเขตการปกคลองเป็น  5  ตำบล  59   หมู่บ้าน 
 ตำบลกลางดง  มี  15  หมู่บ้าน   

คือ  ชัยอุดม  กลางดง หมู่ 2   กลางดง  หมู ่3  หนองผักบุ้ง  แม่บ่อทอง  หัวฝาย  บึงบอน  ทุเลาใน
ดอนสว่าง  เชิงผา  ห้วยเจริญ  ห้วยต้นผึ้ง  ห้วยหวัแหวน  ใหม่ดอนสว่าง 
 ตำบลทุ่งเสลี่ยม  มี  13  หมู่บ้าน   

คือ  เหมืองนา  ท่าชุม  ทุ่งเสลี่ยม  วังธาร  เทพพนม  ท่าเดื่อ  เด่นดีหมี  เหมือนนาหมู่  8  
ท่าชุมเหนือ  น้ำดิบ  รุกขมูล  โชกม่วง  ภูแก้ว 

ตำบลไทยชนะศึก  มี  11  หมู่บ้าน 
คือ  ท่าต้นธง  แม่ทุเลา  คลองสำราญ  ฝั่งหมิ่น  หนองหมื่นชัย  ธารชะอม  หนองหญ้าปล้อง   

ราษฎร์ร่วมจิต  สำราญราษฎร์  แม่ทุเลาพัฒนา  ท่าต้นธงพัฒนา 
  ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  มี  11  หมู่บ้าน 
 คือ  บ้านใหม่ หมู่ 1 บ้านใหม่ หมู่  2  บ้านใหม่ หมู่  3  สามหลัง หมู่  3  สามหลังหมู่  4 สามหลัง 
หมู่  5 สามหลัง หมู่  6  บ้านใหม่ หมู่  7  บ้านใหม่ไทยเจริญ  บ้านใหม่ – เขาแก้ว  บ้านใหม่ศรีสมบูรณ์   
บ้านใหม่ไทยชนะศึก 
 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล  มี  9  หมู่บ้าน 
 คือ  กมลราษฎร์  ท่าวิเศษ   แสงสว่าง  หนองรังสิต  โค้งเจริญ  ลานตาเมือง  หนองตาเพ็ง  บ้านนา
แพะ บ้านใหม่ชัยเจริญ 

เศรษฐกิจหลัก 
ตำบลกลางดง 
 การทำนา  เป็นการทำนาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  เวลาว่างจากการทำนาก็จะทำไร่ถั่ว  ข้าวโพด  ดอก
ดาวเรือง  และพืชไร่อื่นๆ  รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเองและจำหน่ายภายในพ้ืนที่ 
 ผลไม้ที่สามารถเป็นผลไม้เศรษฐกิจก็คือ  ลำไย  ชาวบ้านนิยมนำมาปลูกในพ้ืนที่ที่เคยปลูกพืชไร่   
มีรสหอมหวาน  เพราะส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงน้ำน้อย   
 



 

ตำบลทุ่งเสลี่ยม 
การทำนา  เป็นการทำนาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  เวลาว่างจากการทำนาชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่ริมน้ำ  

เมื่อน้ำในแม่น้ำแห้งลงจะมีพ้ืนที่หลังจากน้ำลดจะเป็นช่วงฤดูหนาว  พฤศจิกายน – มีนาคม  จะปลูกผักริมน้ำ  
ผักจะได้น้ำที่ซึมจากทรายและตักน้ำรดได้ใกล้  ผักปลอดสารพิษนำไปรับประทานในครอบครัว  และยัง
สามารถสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง  ทำไร่ถั่ว  ข้าวโพด การทำสวนมะม่วง และพืชไร่อ่ืนๆ   

จุดที่มีความเจริญของอำเภอ  มีตลาดสดอยู่ที่บ้านเหมืองนา  แต่เป็นเขตบ้านท่าชุม  อยู่ตรงสามแยก  
ระหว่างทางเส้นหลักกับเส้นทางที่จะไปหมู่บ้านอ่ืนๆ  เช่น  บ้านทุ่งเสลี่ยม ( ศรีเสลี่ยม )  บ้านวังธาร        
บ้านโซกเปื่อย 
ตำบลไทยชนะศึก 
 การทำนา  เป็นการทำนาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  เวลาว่างจากการทำนาก็จะทำไร่ถั่ว  ข้าวโพด   
สวนมะกอกน้ำ  และไร่อื่น  รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเอง และจำหน่ายภายในพื้นท่ี  ผลไม้ 
ที่สามารถเป็นผลไม้เศรษฐกิจ  ก็คือ  ลำไย 
ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  
 การทำนา  เป็นการทำนาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  เวลาว่างจากการทำนาก็จะทำไร่ถั่ว  ข้าวโพด   
ดอกดาวเรือง  และพืชไร่อ่ืน  รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเอง  และจำหน่ายภายในพ้ืนที่ 
ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล   

การทำนา  เป็นการทำนาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  เวลาว่างจากการทำนาก็ทำไร่ถั่ว  ข้าวโพด  และพืช
ไร่อื่นๆ  รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเอง  และจำหน่ายภายในพืชที่ 
ประวัติของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2502  โดยคณะกรรมการอำเภอ  ข้าราชการ
ผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมมือกันจัดการก่อสร้างอาคารเรียน  และขออนุญาตเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาวิสามัญตอนปลาย  
ประจำอำเภอทุ่งเสลี่ยม  การดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนส่วนมากได้รับความช่วยเหลือจากราษฎรเป็น
อาคารเรียนแบบ  2  ชั้น  กว้าง  8  เมตร  ยาว  8  เมตร  ยาว  32  เมตร  มีมุขอยู่ด้านหน้า  หลังคามุง
กระเบื้องซเีมนต์  เสาไม้เต็งรังและไม้แดง  ผ่าไม้กระยาเลย  ขณะที่เปิดทำการสอนนั้นอาคารอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง  แต่ชั้นบนเป็นอาคารเรียนได้  จำนวน  1  ห้องเรียน 
   โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญตอนปลาย  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมวิสามัญศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการศึกษาแบบสหศึกษา  เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เพียงชั้นเดียว  เมื่อ
วันที่  16  มิถุนายน  2502  มีนักเรียน  14  คน  เป็นชาย  9  คน  หญิง  5  คน  มีนายสุวรรณ  เอ่ียมสะอาด  
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  ต่อมาได้รับจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่แบบ  009          
กองการมัธยมศึกษา  เป็นเงิน  250,000  บาท  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  1 มกราคม  2509 และได้รับ
งบประมาณให้สร้างห้องเรียนเพ่ิมเติมอีก  2  ห้องเรียนเป็นเงิน  70,000  บาท  เพ่ือให้เป็นไปตามแปลน  
เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  3  ตุลาคม  2510  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  3  มกราคม  2511 
 



 

 ปี  พ.ศ. 2515 เข้าร่วมโครงการ  คมช.  รุ่นที่  9 
 ปี  พ.ศ. 2519 รวมกับโรงเรียนประถมศึกษา  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยม 
 ปี  พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ได้พัฒนาก้าวหน้าทั้งด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  ด้านวิชาการ
ด้วยดีอย่างต่อเนื่อง 
ที่ตั้ง / ขนาด 
 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ตั้งอยู่เลขที่  219  หมู่  1  เขตเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม   
อำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย  สังกัดพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  38  โทร  055-659217  
โทรสาร  055-659217  ต่อ 12 
 สถานที่ตั้งบนที่ราชพัสดุ  สท. 418  ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  (นส.ล.)  ฉบับที่  4967  
เนื้อท่ี  65  ไร่  3  งาน  38.4  ตารางวา 
อาคารและสถานที่ 
 อาคารเรียน  จำนวน  7  หลัง  ประกอบด้วย 
 อาคาร  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย  ห้องเรียน  จำนวน  6  ห้อง ห้องพักครู 
จำนวน  1  ห้อง 
 อาคาร  2  ประกอบด้วย  ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู  ห้องเกียรติยศ  ห้องศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
ห้องนอนเวร 
 อาคาร  3  ประกอบด้วย  ห้องวิชาการ  ห้องแนะแนว  ห้องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ห้องจริยธรรม  ห้องประชาสัมพันธ์  ห้องพยาบาล  ห้องเรียนจำนวน  2  ห้อง  ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเรียน
เพ่ือการศึกษา  ห้องสวัสดิการโรงเรียน  ห้องบริหารทั่วไป  ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 อาคาร  4  ประกอบด้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย  ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา  ห้องพักครู  ห้องเรียน  จำนวน  12  ห้องเรียน 
 อาคาร  5  ประกอบด้วย  ห้องธุรการ  ห้องประชุม  ห้องพักครู  1  ห้อง   จำนวน  15  ห้องเรียน 
 อาคาร  6  ประกอบด้วย  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  8  ห้อง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  6 ห้อง 
ห้องพักครู  จำนวน  2  ห้อง 
 อาคาร  7  ประกอบด้วย   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  2  ห้อง  ห้องปฏิบัติการภาษาไทย  8  ห้อง  
ห้องพักครู  จำนวน  2  ห้อง  ห้องปฏิบัติการจริยธรรม  2  ห้อง  ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  10  ห้อง 
 อาคารปฏิบัติงานอาชีพ 5  หลัง 
 หอประชุม  2  หลัง 
 หอสมุด   1  หลัง 
 ห้องน้ำ -  ห้องส้วมนักเรียนชาย  4  หลัง  24  ที ่
 ห้องน้ำ – ห้องส้วมนักเรียนหญิง  3  หลัง  18  ที ่



 

   นอกจากนี้ยังมี  โดมอเนกประสงค์ สนามกีฬาฟุตบอล  บาสเกตบอล  ฟุตบอล  ตระกร้อ  
วอลเลย์บอล   บ่อเลี้ยงปลา  แปลงทดลองการเกษตร  และบ้านพักครู  17 หลัง 

 
แผนผังภายในโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

 

 
 
 



 

  1.2 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 ประเภทโรงเรียน  มัธยมศึกษาสหศึกษา 
 อักษรย่อ  ท.ช. 
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 
 

   เป็นรูปเทวดาประทับนั่งบนแผ่นศิลา เทวดา เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองโรงเรียน 
คันศร   หมายถึง  เครื่องมือที่จะนำไปสู่ปัญญา 
 ลูกศร   หมายถึง  ปัญญาที่เฉียบแหลมดุจคมศรพร้อมที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมาย   

แห่งความสำเร็จ 
แผ่นศิลา หมายถึง  ความหนักแน่น  อดทนต่ออุปสรรค 

 ปรัชญาของโรงเรียน การศึกษา  คือรากฐานของการพัฒนา 
 คำขวัญ   ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่ความรู้ 
 คติพจน์   สุวิชชาโน  ภวํ  โหติ 
    ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 
 สีประจำโรงเรียน  เหลือง – แดง 
    สีเหลือง  หมายถึง  คุณธรรม  ความจริง  ความถูกต้อง 
    สีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญ 
    เหลือง – แดง หมายถึง  กล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง 
 เว็บไซด์โรงเรียน  www.tsl.ac.th 
 โทรศัพท์  055-659217 
 โทรสาร   055-659217 ต่อ  12 
 อัตลักษณ์ของโรงเรียน “ประพฤติดี” 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน “โครงงานเด่น” 
 
 
 
 
 
 

http://www.tsl.ac.th/


 

บุคลากร 
 

1. จำนวนนักเรียน 
 

ชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง 

ม.1   150 129 279 8 

ม.2   135 140 275 8 

ม.3   137 145 282 8 

รวม ม.ต้น 422 414 836 24 

ม.4   121 141 262 7 

ม.5   100 123 223 7 

ม.6  118 128 246 7 

รวม ม.ปลาย  339 392 731 21 

รวมทั้งสิ้น 761 806 1,567 45 

 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21  มิถุนายน  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. จำนวนข้าราชการครู 
 

ตำแหน่ง 
จำนวน 

ชาย หญิง รวม 

ผู้อำนวยการ 1 - 1 

รองผู้อำนวยการ 3 - 3 

คร ู 30 47 77 

ครบูรรณารักษ์ - 1 1 

ครูแนะแนว - 1 1 

พนักงานราชการ - 2 2 

ครูจ้างสอน  5 6 12 

ครูชาวต่างชาติภาษาอังกฤษ 1 1 2 

ครูชาวต่างชาติภาษาจีน - - - 

ครูพ่ีเลี้ยงนักเรียนเรียนร่วม 1 - 1 

รวม 41 58 99 

 
3.  ลูกจ้างประจำ 
  

ตำแหน่ง 
จำนวน 

ชาย หญิง รวม 

พนักงานขับรถ 2 - 2 

รวมทั้งสิ้น 2 - 2 

 
 



 

 
4. ลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง 
จำนวน 

ชาย หญิง รวม 

นักการภารโรง - 1 1 

ลูกจ้างชั่วคราว 6 6 12 

ยาม 2 - 2 

รวมทั้งสิ้น 8 7 15 

    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
“พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง  รองนายยกรัฐมนตรี” 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 เป็นแผนเชิงยุทธศาสตร์สู่การจัดการทำแผนปฏิบัติการ 
(Action  Plan) เพ่ือเป็นแนวทางในการเดินหน้าจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย  ตั้งแต่ระดับ
ก่อนปฐมวัย  ปฐมวัย  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา  จนถึงอุดมศึกษา  และวัยทำงาน  โดยจะ
ทำงานแบบบูรณาการทัง้ภายในกระทรวงศึกษาธิการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กระทรวง
สาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงแรงงาน  เป็นต้น 
 “แผนการศึกษาชาติ 2560 – 2579 สร้างเด็กรุ่นใหม่ ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0” 
“นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รมว.ศึกษาธิการ” 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2560 – 2579 มีความสำคัญมากสำหรับการปฏิรูปการศึกษาไทย 
ในปัจจุบัน 

- แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นหัวใจสำคัญเสมือน ไบเบิ้ล ในการทำงานร่วมกัน 
- ปรับแผนการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องและรองรับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
- เน้นจัดการศึกษาครอบคลุมทุกช่วงวัยตามรัฐธรรมนูญ 
- มี  6  ยุทธศาสตร์หักในการทำงาน 
- ผสานความร่วมมือ – เน้นฝึกปฏิบัติงานเพื่อสร้างกลุ่มนำขับเคลื่อนประเทศ 

วิสัยทัศน์ 
 คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21 
วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี  มีคุณลักษณะ  ทักษะ  และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และยุทธศาสตร์ชาติ 
- เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รู้จักรักสามัคคีและ

ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เพ่ือนำประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ

ลดลง 
 



 

 
เป้าหมายความสำเร็จ 
 ด้านการจัดการศึกษา 

1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
2. ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ 
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
ด้านผู้เรียน 
3RS 

1. การอ่านออก Reading 
2. การเขียน  Writing 
3. การคิดเลขเป็น Arithenmatics 

 8Cs 
1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา 

( Critical Thinking and Problem solving) 
2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

( Creativity and Innovation ) 
3. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม  ต่างกระบวนทัศน์ 

( Cross – cultural Understanding ) 
4. ทักษะด้านความร่วมมือ  การทำงานเป็นทีม  และภาวะนำ 

( Collabortion, Teamwork and leadership) 
5. ทักษะด้านการสื่อสาร  สารสนเทศ  และการรู้เท่าทันสื่อ 

( Communication, Information and Media Literacy) 
6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  และเทคโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 

( Computing and ICT Literacy) 
7. ทักษะอาชีพ  และทักษะการเรียนรู้ 

( Career and Learning Skills) 
8. ความมีเมตตา  กรุณา  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม 

( Compassion) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ( พ.ศ.2560 – 2579 ) 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ 6 ข้อ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตและพัฒนากำลังคน  การวิจัยและนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  พัฒนาปริทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
ทิศทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจหลัก  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ 
ในการบริหารงาน ปีงบประมาณ 2563 – 2565 ดังนี้ 
ปรัชญา  หรือคติพจน์  หรือคำขวัญ  
       ปรชัญาของโรงเรียน           การศึกษา   คือ  รากฐานของการพัฒนา  
                คำขวัญ             “ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่ความรู้” 
                คติพจน์           สวุิชชาโน  ภวํ  โหติ 

  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน   
 “ประพฤติดี” 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน   
 “โครงงานเด่น” 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสามารถความถนัดของนักเรียนด้วยการเรียนรู้แบบ
โครงงาน และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู ้เรียนมีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานสากล   
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
 5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 



 

เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์                  
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. โรงเรียนมีหลักสูตรศึกษาเพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล   
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
 5. ผู้เรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข 
 6. โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ 

1. สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี 

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
3. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

 ในการดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ระบุ  โรงเรียนยังได้ใช้นวัตกรรมที่ชื่อว่า “สร้างคนดี มีพ้ืนฐานความ
พอเพียง และทักษะอาชีพบนมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐานสู่สากล” โดยมี 6 เส้นทาง ดังนี้ 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 
โครงการและงบประมาณ 

  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ โรงเรียน 

ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เพื่อใช้บริหารและจัดการศึกษาและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ซึ่งต้องดูแลนักเรียนให้มีการพัฒนาทุกด้าน 
 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเป้าหมาย  
นโยบาย  ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย  
กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดยได้
กำหนดโครงการ  กิจกรรมในการดำเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประมาณการงบประมาณ ปีการศึกษา 2565 

 

ประเภทของเงิน ระดับชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนเงินรายหัว ยอดเงินจัดสรร 

1. เงินอุดหนุนรายหัว ม.ต้น 836 
                         

3,500  2,926,000         

  ม.ปลาย 731 3,800                          2,777,800 

รวมอุดหนุนรายหัวฯ    5,703,800 

2. เงินอุดหนุนรายหัว ม.ต้น 836 880          735,680 

(แบบมีวัตถปุระสงค์) ม.ปลาย 731 950 694,450 

รวม(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)    1,430,130 

                   รวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้น 7,133,930 
3. เงินรายได้
สถานศึกษา      150,000 
4. เงินรับบริจาคจ้างครู
สอน   1,567 1,400                          2,193,800      
5. เงินเหลือจ่าย       2,500,000 

รวมทั้งสิ้น     11,977,730 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

 

งบประมาณทัง้สิ้น รายจ่าย งบดำเนินงาน 

11,977,730  ค่าใช้จ่ายประจำ    1. ฝ่ายวิชาการ     709,855 

    1. ค่าสาธารณูปโภค         1,950,000     ค่ากิจกรรมพัฒนาฯ 2,294,000 

    2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 150,000   - ค่ายวิชาการ 1,656,700 

    3. ค่าบำรุงรักษารถส่วนกลาง 150,000    - ลส.ยุว. บำเพ็ญ 167,200 

    4. ครูไปราชการ 300,000    - ทัศนศึกษา 470,100 

    5. ค่าวัสดุทำความสะอาด 180,000 รวม(วิชาการ) 3,003,855 

    6. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร(ธุรการ) 50,000 2. ฝ่ายงานท่ัวไป 155,906 

    7. ค่าซ่อมบำรุงพัสด ุ 200,000 รายได้สถานศึกษา 40,000 

    8.ค่าถ่ายเอกสาร(วิชาการ) 150,000 รวม(งานทั่วไป) 195,960 

  รวม 3,130,000 3. ฝ่ายกิจการนักเรียน 256,594 
   งบบุคลากร         ค่ายคุณธรรม 313,400 

   1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 1,600,000 รวม(กิจการ) 569,994 

   2. ค่าจ้างครูฯ 2,193,800 4. ฝ่ายบุคคล 84,000 

  รวม 3,793,800 5.ฝ่ายงบประมาณ 25,220 

   งบลงทุน             - ICT 66,130 

  1.ค่าครุภัณฑ์ 938,755 รวม(ฝ่ายงบฯ) 91,350 

  รวม 938,755 
6.โครงการ ผอ. 
(รายหัว) 60,070 

      โครงการ ผอ.(รายได้ฯ) 110,000 

      รวม(ผอ.) 170,070 
      รวมงบดำเนินงาน 4,197,175 

 รวม 7,862,555 รวมยอด 11,977,730 

 
 
 



 
 

 

รายการแผนงาน / โครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
1.สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. แนะแนวการศึกษา อาชีพ ชีวิต
และสังคม 

ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน
ทางด้านการศึกษาอาชีพ ชีวิต
และสังคมอย่างทั่วถึง 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตนเองสามารถเลือก
สถานศึกษาและมีแนว
ทางการดำเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

ปีการศึกษา 2565 156,800 น.ส.ละเอียด 

2. พัฒนานักเรียนพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการจัดการเรียนรู้และ
ฝึกทักษะการอ่าน การเขียนของ
นักเรียนเรียนร่วม 

นักเรียนเรียนร่วม จำนวน 37 
คน 

ปีการศึกษา 2565 8,300 น.ส.สุวรรณภา 

3. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นักเรียนมีทักษะในการจัดการ
บริหารงาน  แก้ปัญหา   ด้วย
ระบบประชาธิปไตย  ส่งเสริม
ลักษณะผู้นำและผู้ตาม ที่ดีใน
สังคม นักเรียนรู้จักการทำงาน
เป็นทีม  มีความคิดสร้างสรรค์
งานเพ่ือส่วนรวม   

นักเรียนพัฒนางานและภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 

ปีการศึกษา 2565 26,500 นางนิรามัย 

4. จัดจ้างบุคลากรเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

โรงเรียนมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพอย่างเพียงพอจัดการ 

ครูและบุคลากรของโรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 

ปีการศึกษา 2565 3,793,1800 นางส่องหล้า 



 
 

 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
  เรียนการสอนและปฏิบัติงานได้

ตามกำหนด 
    

5. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของนักเรียน มีเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับการ
ดูแลรักษาพยาบาลนักเรียน
เบื้องต้น 

นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 
 

ปีการศึกษา 2565 28,600 นางภิรัญญา 

6. การป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิค-19 

นักเรียน คณะครูและบุคลากร
ในโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ มี
ความรู้และมีอุปกรณใ์นการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิค-19 อย่าง
เพียงพอ 

นักเรียน คณะครูและบุคลากร
ในโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ ์

ปีการศึกษา 2565 3,000 นางภิรัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายการแผนงาน / โครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 

2.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นักเรียนและครูได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาและมีผลงานส่ง
เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ
ต่างๆของหน่วยงานของรัฐ
และหน่วยงานอื่น 

ปีการศึกษา 2565 815,339 นางบุษราภรณ์ 

2. พัฒนาระบบงานวิชาการ วัสดุครุภัณฑ์มีเพียงพอและอยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ร้อยละ 86 

ครูในกลุ่มบริหารวิชาการ
ดำเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ปีการศึกษา 2565 25,000 น.ส.ภักคีณี 

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ได้สารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนอย่าง
ครบถ้วนทุกคน เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
เหมาะสมกับผู้เรียน 
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ปกครองและท้องถิ่น 
 

โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนอย่าง
ครบถ้วนทุกคน 

ปีการศึกษา 2565 5,000 นายวชิรภัทร 



 
 

 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

โรงเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนผลการสอบO-net 
นักเรียนติด 0 ร มส. 

ครูได้พัฒนาตนเองมีความ
พร้อมในการสอน 

ปีการศึกษา 2565 55,000 นางกัณฑิมาพร 

5. ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

ครูทุกคนมีความรู้เรื่องการทำ
วิจัยในชั้นเรียน 

ครูใช้กระบวนการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปีการศึกษา 2565 2,000 น.ส.วันวิสาข ์

6. พัฒนาระบบงานทะเบียน เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวและ
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุก
คน ครูทุกคนในโปรแกรม SGS 

โรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบและเป็นปัจจุบัน 

ปีการศึกษา 2565 20,000 น.ส.กัลยารัตน ์

7. รับนักเรียน มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และ 4 เข้ามาศึกษาต่อ
ร้อยละ 86 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ 4 เข้ามาศึกษาต่อ 
 

ปีการศึกษา 2565 34,390 น.ส.กาญจนา
(วงศ์) 

8. นิเทศการสอน ครูทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การนิเทศการสอน 

ครูได้พัฒนาตนเองมีความ
พร้อมในการสอน 

ปีการศึกษา 2565 1,000 นางบุษราภรณ์ 

9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สถานศึกษามีโครงสร้างการ
บริหารและการจัดการที่เป็น
ระบบมีประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาดำเนินงานประกัน
คุณภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปีการศึกษา 2565 17,000 น.ส.กาญจนา 
ชาติไทย 

 



 
 

 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
10. ห้องสมุดมีชีวิต จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุด 

มากขึ้น 
นักเรียนมีความรู้ มีความสุข
กับการใช้บริการ สะดวก
รวดเร็วและประทับใจ 

ปีการศึกษา 2565 35,400 น.ส.นุชนาถ 

11. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนครบตามหลักสูตร 

ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญ 5 
ประการ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ มีสุขนิสัย 
สุภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

ปีการศึกษา 2565 663,300 นายนเรศ 

12. พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ครูทุกคน และนักเรียนทุกคน ปีการศึกษา 2565  นางบุษราภรณ์ 

12.1 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

นักเรียนทุกคน ปีการศึกษา 2565 65,600 น.ส.วฤนดา 

12.2 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

นักเรียนทุกคน ปีการศึกษา 2565 60,800 นายฤทธิชัย 

12.3 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

นักเรียนทุกคน ปีการศึกษา 2565 176,861 นายมานพ 

12.4 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

นักเรียนทุกคน ปีการศึกษา 2565 56,000 นายปวีณต์วิชา 

12.5 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 
 

นักเรียนทุกคน ปีการศึกษา 2565 50,500 น.ส.ดวงฤทัย 



 
 

 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
12.6 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนดีขึ้น 
นักเรียนทุกคน ปีการศึกษา 2565 154,470 นายณัฐกิตติ์ 

12.7 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

นักเรียนทุกคน ปีการศึกษา 2565 161,295 นายสามารถ 

12.8 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การ
ภาษาต่างประเทศ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

นักเรียนทุกคน ปีการศึกษา 2565 100,800 นางทัศนีย์ 

13. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นักเรียนเรียนรู้ตามความสนใจ 
เรียนรู้อย่างมีขั้นตอนเรียนรู้จาก
การปฎิบัติจริงเกิดทักษะการคิด
และความร่วมมือ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 
1,2และ3 เข้าร่วมกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ทุก
คน 

ปีการศึกษา 2565 45,000 นายนเรศ 

14. โรงเรียนมาตรฐานสากล หลักสูตรมีการสอดคล้องกับ
หลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์
เป้าหมายของการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

ปีการศึกษา 2565 2,000 นายวชิรภัทร 

15. พัฒนาบุคลากรวิชาการ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพเทียบเคียงระดับสากล 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพเทียบเคียง
ระดับสากล ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

ปีการศึกษา 2565 10,000 น.ส.พัชราภรณ์ 

 
 



 
 

 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
16. OPEN HOUSE ความพึงพอใจนักเรียน

ผู้ปกครองครูหน่วยงานที่เข้าร่วม 
นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กร
ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้า
ร่วมกิจกรรมร่วมงาน 2,000 
คน 

ปีการศึกษา 2565 60,000 น.ส.พัชราพรณ์ 

17. พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริม
ความรู้สู่ห้องเรียนพิเศษ 

นักเรียนในโครงการพัฒนา
ทักษะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เสริมความรู้สู่
ห้องเรียนพิเศษร้อยละ 87 

นักเรียนในโครงการพัฒนา
ทักษะคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เสริมความรู้สู่ห้องเรียนพิเศษ 

ปีการศึกษา 2565 90,000 นายมานพ 

18. ห้องสมุดดิจิทัล 4.0 ห้องสืบคน้ด้วยเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์มีอุปกรณ์และ
ความพร้อมในการทำงานร้อยละ 
87 

นักเรียนได้ศึกษาและ 
ค้นคว้าความรู้จากห้องเรียน
สืบค้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2565 100,000 น.ส.นุชนาถ 

19. ส่งเสริมพัฒนาห้องปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

นักเรียนและครูได้ใช้งาน
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 87 
เปอร์เซ็นต์ 

นักเรียนและครูโรงเรียน 
ทุ่งเสลี่มชนูปถัมภ์มีความพึง
พอใจในการใช้บริการ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
อยู่ในระดับ ดี 

ปีการศึกษา 2565 66,130 นายชานน 

 
 



 
 

 

รายการแผนงาน / โครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
3.ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

1.นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.นักเรียนมีความประพฤติ
ดี มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริตและ
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
ของโรงเรียน ชุมชนและ
ประเทศชาติ 

นักเรียนทุกคน ปีการศึกษา 2565 355,350 นางรักเกียรต ิ

2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนโรงเรียน 
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุกคน 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

นักเรียนทุกคน 
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 

ปีการศึกษา 2565 106,484 น.ส.จารุวรรณ 

3. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียน
การสอน 

พัฒนาครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุก
คน 
 

ครูมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการ
ส่งเสริมสนับสนุน 

ปีการศึกษา 2565 32,000 นางรักเกียรติ 



 
 

 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
  และพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

   

4. เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

ผู้บริหาร  ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
ได้รับองศ์ความรู้และมี
กระบวนการทำงานที่
คำนึงถึงความซื่อสัตย์
สุจริต  ความโปร่งใส  และ
ต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบเพิ่มขึ้น 

ผู้บริหาร  ครูและ
บุคลากรในโรงเรียน 

ปีการศึกษา  2565 2,000  น.ส.ภัทรารัตน ์

 

 

 

 

 



 
 

 

รายการแผนงาน / โครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 

4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูและบุคลากรเข้ารับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ร้อยละ 86 ขึ้นไป 

ครูและบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถ
เพ่ิมข้ึนและนำมา
พัฒนางานในหน้าที่
รับผิดชอบ 

ปีการศึกษา 2565 300,000 นางส่องหล้า 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

รายการแผนงาน / โครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
5.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบงานแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนมีแผนปฏิบัติงาน
ทำให้การดำเนิน การใช้
ทรัพยากรของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน 

ปีการศึกษา 2565 14,220 นางณัฐกานต ์

2. บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ มีฐานข้อมูลงานพัสดุและ
สินทรัพย์ถูกจัดเป็น
ระเบียบและสืบค้นง่าย 

ครูและบุคลากรมี
ข้อมูลงานพัสดุเป็น
ระบบเรียบร้อย 

ปีการศึกษา 2565 13,000 น.ส.มาริสา 

3. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัด
การศึกษา 

การบริหารจัดการโรงเรียนมี
การพัฒนาท่ีตอบสนองความ
ต้องการของครูส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาต่อคณุภาพ
การศึกษาของนักเรียน 

นักเรียนความพึงพอใจ
ของบุคลากรและชุมชน 

ปีการศึกษา 2565 210,070 นายไพบูลย์ 

4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการ กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียนมีแผนปฏิบัติงาน
โครงการ กิจกรรม 
 
 

กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนมีระบบ 

ปีการศึกษา 2565 20,000 นายสุเทพ 



 
 

 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
   บริหารและการจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ 
   

5. ความปลอดภัยในสถานศึกษา นักเรียนโรงเรียนทุ่ง 
เสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุกคน
ได้รับการดูแลความ
ปลอดภัยและสวัสดีภาพ
อย่างทั่วถึง 

นักเรียนโรงเรียนทุ่ง 
เสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุกคน 

ปีการศึกษา 2565 6,000 นายไพโรจน ์

6. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นักเรียนโรงเรียนทุ่ง 
เสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุกคนมี
ความรู้  ตระหนักถึง
ความสำคัญของการ
ป้องกันตนเองจากสารเสพ
ติด  และไม่เกี่ยวข้องกับ
สารเสพติดและอบายมุข 

นักเรียนโรงเรียนทุ่ง 
เสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุกคน 

ปีการศึกษา 2565 18,060 นายบัญญตั ิ

7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
และภาคีเครือข่าย 

องค์กรและชุมชน  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ  87 เข้ามามี
บทบาทและมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
 

ผู้ปกครอง  องค์กร
และชุมชน 

ปีการศึกษา 2565 4,000 นายฤทธิชัย 



 
 

 

8. พัฒนาการบริหารจัดการงานบุคคล งานบุคคล งานสารบรรณ
มีวัสดุ อุปกรณ์ที่พร้อมใช้
งานและเอ้ือประโยชน์แก่
บุคลากรในสถานศึกษา
และบุคคลที่มาติดต่อ 

งานบุคคลมีข้อมูล
สารสนเทศที่ใช้อ้างอิง 
และเป็นข้อมูลเพ่ือการ
วางแผนด้าน
อัตรากำลัง  ระบบงาน
สารบรรณมีความ
คล่องตัว สามารถ
จัดการเอกสารรับ-ส่ง
ได้สะดวกรวดเร็ว 

ปีการศึกษา 2565 84,000 นางมณีวรรณ 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 



 
 

 

รายการแผนงาน / โครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 

6.พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดสภาพแวดล้อมและการบริหารส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ความพึงพอใจของนักเรียน
คณะครูและใช้บริการ
ห้องเรียน 

นักเรียน คณะครูและ
บุคลากร ได้รับความ
พึงพอใจ 

ปีการศึกษา 2565 155,906 นายชาตรี 

2. พัฒนาและปรับปรุงงานโภชนาการ โรงอาหารโรงเรียน ได้รับ
การพัฒนาและปรับปรุง 

นักเรียนและครูทุกคน
ได้รับอาหารที่มีคุณค่า
และ มีประโยชน์ทาง
โภชนาการ 

ปีการศึกษา 2565 40,000 นายวัชระ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีสู่การปฏิบัติ 
 

4.1 การแปลงแผนปฏิบัติราชการประจำปีสู่การปฏิบัติ 
 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สู่การปฏิบัติ โยเฉพาะการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการขังเคลื่อนแผนปฎิบัติการ 
 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ได้กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2565 เพ่ือการ
ดำเนินงานตามภารกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น และยุทธศาสตร์ตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ดังนี้ 
 งบประมาณดำเนินการโรงเรยีนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จำแนกเป็น 

1. งบประมาณตามความจำเป็นพ้ืนฐาน  แบ่งเป็น  งบประจำและงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1) งบประจำ  เพ่ือใช้บริหารจัดการโรงเรียน ทั้งนี้  พิจารณาจัดสรรตามฐานข้อมูลการใช้ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รายการค่าสาธารณูปโภค และจัดสรรตาม
ภาระงานตามการจำเป็นในการพัฒนา 

2) งบพัฒนาคุณภาพ  ใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามกลยุทธ์  จุดเน้น  โครงการกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ  โดยมีทุกกลุ่มในโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการในการดำเนินงาน 

2. งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ์  ดำเนินการตามแนวการบริหารจัดการที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  โดยใช้ดำเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น  โครงการ/กิจกรรมในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาศักยภาพนักเรียน  การส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาครู  
และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  และเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

4.2 ปัจจัยความสำเร็จ 
 1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ 
งานและการทำงานแบบมีส่วนรวมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ 

3. เชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมมาภิบาล 

4.3 การนำแผนสู่การปฏิบัติ 
1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  จุดเน้นการพัฒนา  ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

ของยุทธศาสตร์ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
         2. จัดโครงสร้าง  กระบวนการทำงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน อย่างจัดเจน 
         3.  วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน  และเป้าหมายตามนโยบาย  เพ่ือกำหนดกิจกรรมและจัดทำ
แผนปฏิบัติการให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 



 
 

 

 4.  ดำเนินงาน  กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 
 5.  ติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผล  เพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดย
ติดตามความก้าวหน้าประจำปี  การประเมินผลระยะครึ่งปี  และการประเมินผล  เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 6.  สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ  โดยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสู่ 
สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ทั้งนี้  การบริหารงบประมาณให้คำนึงความคุ้มค่า  คุ้มทุน  ประหยัด  และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
สูงสุด  สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์  กลยุทธ์  จุดเน้น  ของหน่วยงานบังคับบัญชา  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ 
และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การคลัง 
4.4  การติดตามและประเมินผล 
 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กำหนดกำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นรายไตรมาสเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
ตามแผน  ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน  เพ่ือหาแนวทางแก้ไข  ปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

โครงการ   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

แผนงานฝ่าย  วิชาการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่  1. สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                 2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทาง

เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

                                 3. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

                                    4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่   1  คุณภาพของผู้เรียน 

                 ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

                                                             1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

                                           2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 

                                           3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

           4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                              

                                                 6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

                                        มาตรฐานที่   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ                        

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

                                                2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

                                               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี 

                           มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

                         ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 

นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 



 
 

 

ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่    โครงการตอ่เนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ    นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์และคณะ 

ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา 2565 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

           จากผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมาพบว่า ในประทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก สถานการณ์การ

ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า (โควิด -19 ) ยังระบาดรุนแรง หลายระลอกเป็นระยะๆ ทำให้การจดัการเรียนการสอนไมส่ามารถ

จัดตามปกติได้ ส่วนใหญส่ถานศึกษาต่าง ๆ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รัฐบาลใหม้ีการใช้มาตรการรักษาระยะห่างทาง

สังคมและ งดรวมกลุ่มการทำกิจกรรม  ทำให้มีการใช้งบประมาณทีจ่ัดสรร สำหรับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

น้อยมาก  เนื่องจากส่วนใหญไ่ม่มกีารจัดกจิกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนทั้งในโรงเรียน เช่น กีฬา

สี และนอกโรงเรียน เช่นการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นตน้ 

           ตาม พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 หมวด 4 มาตรา 22  ได้ให้แนว

ทางการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรยีนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรยีนมีความสำคญั

ที่สุด โดยกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ และหมวด 6 ว่า

ด้วยการจดัการศึกษาต้องเป็นเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นไดอ้ย่างมีความสุข และครูผูส้อนต้องจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่หลากหลาย และเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญทีสุ่ด ซึ่งจะทำใหเ้หน็ความสามารถพิเศษของนักเรยีนในหลาย ๆ ด้าน 

          เพื่อตอบสนองความต้องการความแตกต่างของนักเรียนเปน็โอกาสและส่งเสรมิศักยภาพของผู้เรยีนอย่างเต็มที่ดังนั้น

ทางโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จงึได้วางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค ์

     เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้เปิดโอกาสใหผู้้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
สามารถพัฒนาตนเองได ้

 

3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุกคน ไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเตม็ศักยภาพ 

- โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับเครือข่ายพระแม่ยา่ 

ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภาค ระดับชาติและหน่วยงานราชการอื่น ๆ 



 
 

 

- ครผูู้สอนมผีลงานเชิงประจักษ ์

3.2 เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนและครูได้รับการส่งเสรมิ พัฒนาและมีผลงานส่งเข้าร่วมการแข่งขันในรายการตา่ง ๆ  ของหน่วยงานของรัฐ 

และหน่วยงานอ่ืน ๆ  

- นักเรียนไดร้ับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างหลากหลาย และเต็มความสามารถท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์ 

สังคม และสติปญัญา 

- ครู นักเรยีน โรงเรียน ได้พัฒนาและแสดงความสามารถทางวิชาการให้ประจักษ ์

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ   

 1.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมตั ิ พ.ค.2565 - นางบุษราภรณ์   

 1.2  ประชุมคณะทำงานท่ีเกี่ยวข้อง  - นางสาวกาญจนา(ชาติ) 

 1.3  เตรียมข้อมลูที่ต้องใช้ในการแข่งขัน - หัวหน้ากลุ่มสาระ 

- ห้วหน้างาน 

2 ขั้นดำเนินการ   

 กิจกรรมที่ 1  

กิจกรรมการแข่งขันศลิปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียนทั้ง 9 กลุ่มสาระ      การเรียนรู้  

กันยายน 65– 

กุมภาพันธ์ 66  

- นางบุษราภรณ ์

- นางสาวพัชราภรณ ์

 กิจกรรมที่ 2  

กิจกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศทางด้านวิชาการ  

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้    โดยการส่ง

นักเรียนเข้าร่วมการประกวดทักษะวิชาการ   ที่จัดโดยหน่วยงาน

ราชการต้นสังกัดระดับเครือข่าย    ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ตลอดปี

การศึกษา 65 

 

 

 

- นางบุษราภรณ์   

- นางสาวกาญจนา 

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

- คณะครผูู้รับผิดชอบ 



 
 

 

ระดับภาคระดับชาติ         การทดสอบทางการศึกษาใน

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

-  ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-  วางแผนและกำหนดกิจกรรม  

-  ฝึกซ้อมและ พัฒนาทักษะ 

-  ดำเนินการแข่งขัน 

     -  สรุปผลการแข่งขันและรายงานผล 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมที่ 3   

กิจกรรมกฬีาสีภายใน 

กรกฎาคม 65 - คณะครูกลุ่มสาระการ

เรียนรูสุ้ขศึกษาและ 

พลศึกษา 

- คณะครผูู้รับผิดชอบ 

 ขั้นสรุป   

 - ประเมินโครงการ มีนาคม 66 - นางบุษราภรณ์   

- นางสาวกาญจนา (ชาติ) 

 

5. งบประมาณที่ใช้  

    เงินอุดหนุนรายหัวแบบมีวัตถุประสงค์  815,339  บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการ 

และกจิกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  

กิจกรรมการแข่งขันศลิปหัตถกรรมนักเรียน 

368,639 

 

   

- ค่าวัสดุฝึกและใช้ในการแข่งขัน    101,380 

- ค่าวัสดุดำเนินการ    101,379 

- ค่าพาหนะจ้างเหมา   82,940  

- ค่าจา้งเหมาทำอาหาร ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าที่พักใน 

  การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 

  
82,940 

 

กิจกรรมที่ 2  

กิจกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศทางด้านวิชาการ 
381,700    

- ค่าวัสดุฝึกและใช้ในการแข่งขัน    80,157 

- ค่าวัสดุดำเนินการ    801,57 

- ค่าพาหนะจ้างเหมา   110,693  

- ค่าจา้งเหมาทำอาหาร ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าที่พักใน 

  การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 

  
110,693  

กิจกรรมที่ 3  

กิจกรรมกฬีาสีภายใน 
65,000  35,000 30,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 815,339 10,000 422,266 393,073 

 



 
 

 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ       

 

 

 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 

(1 ต.ค. 65-31ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 

(1 เม.ย. 66-30 มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 

(1 ก.ค. 66-30 ก.ย. 66) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

489,200  142,670  142,690  40,800  

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ผลผลิต 

1. นักเรียน ทุกคน ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาอย่างเต็ม

ศักยภาพ ส่งผลงานเข้าร่วมการแขง่ขันในแต่ละกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้

 

สอบถามความพึงพอใจ 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

2. ครูผูส้อนมผีลงานเชิงประจักษ ์   

ผลลัพธ ์   

1. นักเรียนและครูได้รับการส่งเสรมิ พัฒนาและ มผีลงาน

สง่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการตา่ง ๆ ของหน่วยงาน

ของรัฐ และหน่วยงานอ่ืน ๆ  

  

2. ครู นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถทาง

วิชาการให้ประจักษ ์

  

 

 ยอด 10,000 สีแดงเขยีนไวเ้พื่อจะถามว่าปี

ที่แลว้ตัง้ไวท้  าไม? ไม่ไดบ้วกไวใ้นยอดรวม

ค่ะ 



 
 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียน ครู โรงเรียน และชุมชน เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคณุค่าในตนเอง 

9.2 นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ และความถนัดของตนเอง 

 

 

(ลงช่ือ)                                 ผู้รับผดิชอบโครงการ 

           (นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์) 

 

(ลงช่ือ)              ผู้เสนอโครงการ 

                        (นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์) 

                     ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

          ลงช่ือ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                         (นายไตรภูมิ    อ้ายวงค์) 

                      รองผู้อำนวยการโรงเรยีน ฝ่ายวิชาการ 

 

          ลงช่ือ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

                        (นายอมรศักดิ์  เสมสันต์ ) 

                    รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายงบประมาณ 

 

            ลงช่ือ                                   ผู้อนุมัติโครงการ 

                                     ( นายไพบูลย์  พวงเงิน )  

                     ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ ์

 
 



 
 

 

โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
แผนงานฝ่าย  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ .....2....เรื่อง พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวดวงฤทัย   สาวิสา และคณะฯ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
สถานดำเนินงาน โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  

1.  หลักการและเหตุผล 
จากผลการดำเนินงานปี 2564 ที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ติดตามการใช้หลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวัดผล
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม พัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ รักการเล่นกีฬา 
และนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อการดำรงสุขภาพ  การสร้างเสริม
สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน   สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
พัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน  พล
ศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา  เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและกีฬา 

สาระที่เป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบด้วย การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย 
การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ความปลอดภัย
ในชีวิต  

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ     
จึงเห็นควรจัดโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถดำรงสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืนได้    

2.2   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ เจตคต ิคุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ 



 
 

 

2.3  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและ
กีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม สติปัญญา  

2.4  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
3.  เป้าหมาย     
     3.1  เชิงปริมาณ 
          1)  จัดกิจกรรมหลักตามจุดเน้นไม่น้อยกว่า  6  กิจกรรม 
  2)  ร้อยละ 90  นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
  3)  ร้อยละ 90  ครูการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ 
  4)  ร้อยละ 90  นักเรียนมีสื่อและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่เพียงพอ 
  5)  ร้อยละ 90  ครูใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  6)  ร้อยละ 100  นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  7)  ร้อยละ  100  ครูได้รับการนิเทศอย่างกัลยาณมิตร 

3.2  เชิงคุณภาพ 
  1)  นักเร ียนทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาสู ่ความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพของ            
แต่ละบุคคล 
  2)  ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนคุณภาพ 
  3)  ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

 
 กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ   
 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

เม.ย. – พ.ค. 2565 น.ส.ดวงฤทัย  สาวิสา 
 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ขั้นดำเนินการ   



 
 

 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศภายในกลุ่มสาระฯ 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระฯ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชา 
กิจกรรมที่ 5 การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
กิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 
กิจกรรมที่ 7 การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียน 
โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมกลุ่มสาระฯ 
กิจกรรมที่ 8 การส่งเสริมการออกกำลังกาย 
กิจกรรมที่ 9 การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 10 การแข่งขันกีฬาภายนอก 
กิจกรรมที่ 11 การซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องทาง
พลศึกษาและกีฬา 
กิจกรรมที่ 12 เปิดโลกวิชาการ (Open House) 

 
พ.ค.65 – มี.ค.66     
 
พ.ค.65 – ก.พ.66     
มิ.ย.65 – ส.ค.65 
 
เม.ย.65 – ก.พ.66 
 
ก.ค.65 – ก.พ.66 
พ.ค.65 – มี.ค.66 
พ.ค.65 – ก.ย.65 

 
พ.ค.65 – ก.พ.66 
ก.ค.65 – ก.ย.65 
ต.ค.65 – ธ.ค.65 
มิ.ย.65 – ก.พ.66 
 
ม.ค.65 – ก.พ.66 

 
นางปณตพร 
 
น.ส.ดวงฤทัย 
นายไพโรจน์ 
 
น.ส.สุดารัตน ์
 
นายสุเทพ 
น.ส.ดวงฤทัย 

น.ส.สุจิตรา 

 
น.ส.สุดารัตน ์
นายสุเทพ 
นายไพโรจน์ 
น.ส.ดวงฤทัย 
 
น.ส.ดวงฤทัย 

3. ขั้นปรับปรุง   
 รายงานผลการดำเนินการและปรับปรุงแก้ไขปัญหา

ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ก.พ.66 – มี.ค.66 น.ส.ดวงฤทัยและ

น.ส.สดุารตัน ์

 
5.  งบประมาณที่ใช้ 

งบประมาณท่ีใช้จากกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  จำนวน 80,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
-  ยกระดับการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

500 - 500 - 

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศภายในกลุ่มสาระฯ 
- เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และสนับสนุนให้ครูแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างกัลยาณมิตร 

500 - 500 - 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากร 
- เพ่ือให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา ได้ศึกษาดูงาน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

15,000 

 

 15,000 

  

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
- ใช้ส่งเสริมให้ครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้            
ที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะในการดำเนินชีวิต
อย่างน้อย 1  รายวิชาที่สอน 

- - - - 

กิจกรรมที่ 5 การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
- ครูทุกคนใช้จัดทำรายงานการวิจัยในชั้นเรียนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ  1  เรื่อง 

- - - - 

กิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน 
- พัฒนาความรู้ความสามารถด้านทักษะทางกีฬาและ
พลศึกษาตามความถนัดให้กับนักเรียน 

1,500 

(งบวิชาการ) 

- - - 

กิจกรรมที่ 7 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
- พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีอุปกรณ์ใช้อย่างเหมาะและ
เพียงพอ 

50,000 - - 

วัสดุ 19,500  

30,500 

ครุภัณฑ ์ 



 
 

 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 8 การส่งเสริมการออกกำลังกาย 
- ส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้เรียนดูแลสุขภาพตนเองที่
แข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ 

- - - - 

กิจกรรมที่ 9 การแข่งขันกีฬาภายใน 
- ใช้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและการ
แข่งขันกีฬาในสถานศึกษา เพ่ือสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

15,000 
(งบวิชาการ 

65,000 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

- 15,000 
 

- 

กิจกรรมที่ 10 การแข่งขันกีฬาภายนอก 
- ใช้เป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านความถนัดทางกีฬาของ
นักเรียนโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

40,000 
(งบความเป็น

เลิศ) 
 

- - - 

กิจกรรมที่ 11 การซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องทาง
พลศึกษาและกีฬา 
- ใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุง 
พัฒนาสื่อ เพ่ือให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- - - - 

กิจกรรมที่ 12 เปิดโลกวิชาการ (Open House) 
- ใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถทักษะทางกีฬา 

3,000 
(งบวิชาการ) - - - 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 81,000  31,000 50,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 



 
 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

(1ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64 ) 
ไตรมาสที่ 2 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 
ไตรมาสที่ 3 

(1 เม.ย. 65-30 มิ.ย. 65 ) 
ไตรมาสที่ 4 

( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - - - 50,000 - 30,000 - 

8.การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต   
1. ร้อยละ 90 นักเรียนโรงเรียน                
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 
2. ร้อยละ 90 ครูวางแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ 
3. ร้อยละ  90  นักเรียนมีสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนที่เพียงพอ 
4. ร้อยละ  90 ครูใช้กระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจดัการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
5. ร้อยละ 100  นักเรียนได้รับการพัฒนา
เตม็ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
6. ร้อยละ  100 ครูได้รับการนิเทศอย่าง
กัลยาณมิตร 
7. ร้อยละ 100 นักเรียนมีพัฒนาด้าน
สุขภาพพลานามัยเต็มตามศักยภาพอย่าง
สมบูรณ์ 

- ทดสอบความรู้                    
- ผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติ 
 
- ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
- สอบถามความพึงพอใจของครู
และนักเรียน 

- ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 

 

- สอบถามความพึงพอใจของครู
และนักเรียน 
- สอบถามความพึงพอใจของครู 
 

- แบบทดสอบสมรรถภาพ 

-  แบบทดสอบ 
-  แบบทดสอบระดับชาติ 
 
- แบบประเมิน 
 
- แบบสอบถาม 
 
-  แบบสอบถาม 
 
 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์   
1. นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ 
2. ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนคุณภาพ 
3. ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

- สอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 

 

   



 
 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ร้อยละ 95 ได้รับความรู้จากกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
3. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

 
(ลงชื่อ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ          

             (นางสาวดวงฤทัย  สาวิสา) 
                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

   
 

(ลงชื่อ).....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                         (นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์) 

     ผู้ชว่ยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
         (ลงชื่อ) .....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                            (นายไตรภูมิ   อ้ายวงค์) 
                    รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ 
 

        (ลงชื่อ) ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นายอมรศักดิ์  เสมสันต์ ) 
                   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายงบประมาณ 

 
        (ลงชื่อ) ..................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

                                     ( นายไพบูลย์  พวงเงิน )  
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โครงการ  โรงเรียนมาตรฐานสากล 
แผนงานฝ่าย วิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

ข้อที ่2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

ข้อที ่5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
ประเด็นพิจารณาที่ 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณาที่ 3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ประเด็นพิจารณาที่ 2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ประเด็นพิจารณาที่ 3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ประเด็นพิจารณาที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีการศึกษา 2565 
สถานดำเนินงาน  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลกการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน

(ASEAN Community) ในปี พ.ศ.2558 ของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศในภูมิภาค  ซึ่งรวมประเทศไทยด้วยนั้น                
มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ  เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างสภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนใน
ภูมิภาค ยกระดับรายได้ความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อวางรากฐานความมั่นคงให้กับอาเซียน สามารถสร้าง
โอกาสและรับมือกับความท้าทายในทุกด้านของโลก ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มอำนาจ
การต่อรองและเพ่ิมขีดวามสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนได้ ขณะที่ในสังคมโลกได้เกิดความเปลี่ยนแปลง



 
 

 

ในหลายมิติทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยี ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะมี
ผลกระทบทั้งในทางตรงและทางอ้อมกับทิศทางการพัฒนาคนไทย  

ดังนั้น กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จึงมองเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการที่                
จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะชีวิต มีทักษะการคิด และการแก้ปัญหา พร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
และก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างภาคภูมิใจ จึงจัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ซึ่งมีกิจกรรม                
ในโครงการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

    2. เพ่ือพัฒนาและจัดการเรียนรู้สาระเพ่ิมเติม รายวิชา IS ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
    3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
    4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะดำเนินชีวิตในฐานะประชากรที่มีคุณภาพของอาเซียนและประชาคมโลก 

3.  เป้าหมาย     
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    2. เพ่ือพัฒนาและจัดการเรียนรู้สาระเพ่ิมเติม รายวิชา IS ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
    4. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะดาเนินชีวิตในฐานะประชากรที่มีคุณภาพของอาเซียนและประชาคม
โลก 
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
       2. โรงเรียนจัดการเรียนรู้สาระเพ่ิมเติม รายวิชา IS ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       3. นักเรียนสามารถเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียน และพัฒนาตนเองได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

1.1  เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
1.2  ผอ.แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน 
1.3  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ 

ก.ค. 2565 
ก.ค. 2565 
ก.ค. 2565 
ก.ค. 2565 

ผู้ช่วยผู้อานวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการ
ดำเนินการ 

2. ขั้นดำเนินการ 
2.1 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 
2.2 จัดอบรมครูที่สอน วิชา IS 

  ก.ค. – ส.ค. 2565 คณะกรรมการ

ดำเนินการ 

3. ขั้นตรวจสอบ 
3.1 ประเมินความรู้ด้านวิชาการของผู้เรียน 
3.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
3.3เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 

ก.ค. 65 – มี.ค. 66 

 

คณะกรรมการ

ประเมินผล 

 

4. ขั้นปรับปรุง 
4.1 คณะกรรมการ สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
4.2 รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารโรงเรียนรับทราบ 

ก.ค. 65 – มี.ค. 66 

 

คณะกรรมการ

ประเมินผล 

 
 
 

5.  งบประมาณที่ใช้      งบอุดหนุน  2,000 บาท    
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายการและและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ขั้นเตรียมการ     
    1.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ     
    1.2  ผอ.แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน     
    1.3  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 
และวิชาการ 

 
   

2. ขั้นดำเนินการ 2,000    
   2.1  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้
มาตรฐานสากลและพัฒนาครูที่สอนรายวิชา IS 

 
  2,000 



 
 

 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายการและและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
3. ขั้นตรวจสอบ     
   3.1  ติดตามประเมินผล     
   3.2  รายงานผล     
4. ขั้นปรับปรุง     

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น 2,000   2,000 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65 ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 65-30 มิ.ย. 65 ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 2,000 - - - - - 

 
8.การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล เครื่องมือ 
1.หลักสูตรมีสอดคล้องกับหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

- สำรวจความคิดเห็น 
- สำรวจความจำเป็น 

- แบบสำรวจความคิดเห็น 
- แบบสำรวจความจำเป็น 

2. การจัดการเรียนรู้สาระเพ่ิมเติม รายวิชา 
IS ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- สำรวจผลการจัด 
- สาระเพ่ิมเติมรายวิชา IS 

- แบบสำรวจผลการจัดสาระ
เพ่ิมเติมวิชา IS 
 

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์เป้าหมายของการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
- ทดสอบ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบทดสอบ 

4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะการดำเนินชีวิตใน
ฐานะประชากรที่มีคุณภาพของอาเซียน
และประชาคมโลก 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
- ทดสอบ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบทดสอบ 

 

 

 



 
 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    9.1 โรงเรียนมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
    9.2 โรงเรียนจัดการเรียนรู ้สาระเพิ ่มเติม รายวิชา IS ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    9.3 นักเรียนสามารถเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียน และพัฒนาตนเองได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 
 

 ลงชื่อ                                  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (นายวชิรภัทร   ศรีอุดวงศ์) 

           หวัหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 
                                 (นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์) 
                               ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 

       ลงชื่อ .....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นายไตรภูมิ      อ้ายวงค์) 

                           รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ 
 
 

  ลงชื่อ .....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    ( นายอมรศักดิ์   เสมสันต์ ) 
          รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายงบประมาณ 
 

 

    ลงชื่อ .....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                 ( นายไพบูลย์  พวงเงิน )  
              ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 
 



 
 

 

โครงการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนงานฝ่าย วิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

ข้อที ่1 สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ข้อที ่2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี 

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีการศึกษา 2565 
สถานดำเนินงาน  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู ้เรียนได้ร ับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ หลักสูตร

สถานศึกษา             มีความสำคัญ สถานศึกษามีบทบาทสำคัญในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
หลักการและเป้าหมายของการจัดการศึกษาของชาติ และดำเนินการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติในการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน                           อย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ เพื่อนำผลจากการติดตามมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ  

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  จึงเป็นกระบวนการสำคัญอย่างหนึ่งที่มีบทบาทต่อการพัฒนา
หลักสูตร เป็นการพิจารณาตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรว่ามีคุณค่าเหมาะสมหรือไม่  และตรวจสอบ 
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ฉะนั้นการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  จึงควรประเมินอย่างรอบด้านซึ่งจะ
ช่วยทำให้ได้ข้อมูล               ที่ช่วยให้ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อหลักสูตรใช้เป็นแนวทางในการตัดสินที่จะ
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร                     ต่อไป จากการศึกษาวิธีการประเมินหลักสูตรพบว่า มีรูปแบบ
การประเมินหลักสูตรหลายรูปแบบด้วยกัน                 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ได้เลือกใช้รูปแบบการ
ประเมินเชิงระบบ (System Approach Model) มาเป็นแนวทางในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในครั้งนี้ 
เพราะเห็นว่ารูปแบบการประเมินดังกล่าว สามารถประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรได้ครอบคลุมทุกด้าน 
นำไปสู่คำตอบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมเพียงใด                    การดำเนินงานเป็นไปตามความมุ่งหมายที่
วางไว้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรค และข้อผิดพลาดในด้านใด                     เพ่ือสามารถตัดสินใจได้ว่าควร
มีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรในด้านใด เพ่ือให้เป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพต่อไป 



 
 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือประเมินจุดมุ่งหมาย กระบวนการ และผลลัพธ์ของการสร้าง การใช้และการประเมินหลักสูตร 

3.  เป้าหมาย     

     3.1  เชิงปริมาณ 
- ได้สารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอย่างครบถ้วน เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกครองและท้องถิ่น 

3.2  เชิงคุณภาพ 
 - ได้สารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอย่างครบถ้วน เพื่อใช้ในการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกครองและท้องถิ่น 
 - ได้สารสนเทศในการปรับปรุงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การ

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการวัดและประเมินที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
  - ทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และได้ข้อคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้องอันจะนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรต่อไป  

 
4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

1.1  เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
1.2  ผอ.แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน 
1.3  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ 

เม.ย.65 
พ.ค.65 

นายวชิรภัทร 
ศรีอุดวงศ์ 

2. ขั้นดำเนินการ 
2.1 การประเมินหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
2.2 ดำเนินการประเมินและพัฒนาหลักสูตร  ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
           -  แต่งตั้งคณะทำงาน 
           -  สำรวจความต้องการ 
           -  ปรับโครงสร้างหลกัสูตร 
           - ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร 
2.3  การนำหลักสูตรไปใช้ 

 
เม.ย.65–พ.ค.65 

 
เม.ย.65–พ.ค.65 

 
 
 
 
 

พ.ค.65 

- คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ/ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ /
ครูทุกคน 
- คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
หลักสูตร /วิชาการ 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
- ครูทุกคน 

 



 
 

 

 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นตรวจสอบ 

3.1  ติดตามประเมินผล 
3.2  รายงานผล 

 
พ.ค.65–มี.ค.66 

ฝ่ายบริหาร /
วิชาการ /หัวหน้า
กลุ่มสาระฯ 

4. ขั้นปรับปรุง 
4.1  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

สิ้นปีการศึกษา 65 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

 
 

5.  งบประมาณที่ใช้      งบอุดหนุน  20,000 บาท    
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายการและและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. ขั้นเตรียมการ     
    1.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ     
    1.2  ผอ.แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน     
    1.3  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 
และวิชาการ 

 
   

2. ขั้นดำเนินการ 5,000    
   2.1  ประเมินหลักสูตร     
   2.2  ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแต่ละ
กลุ่มสาระ 

 
  5,000 

3. ขั้นตรวจสอบ     
   3.1  ติดตามประเมินผล     
   3.2  รายงานผล     
4. ขั้นปรับปรุง     

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น 5,000   5,000 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65 ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 65-30 มิ.ย. 65 ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - - 5,000 - 

 
8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. ได้สารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียนอย่างครบถ้วน 

เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้ปกครองและท้องถิ่น 

  

ผลลัพธ์ 
1.  ผลการประเมินจุดมุ่งหมาย 
กระบวนการ และผลลัพธ์ ของการประเมิน
หลักสูตรมีการปฏิบัติและความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
- สอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 
- เอกสารหลักสูตร 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ได้เอกสารหลักสูตรของโรงเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกครอง
และท้องถิ่น 

9.2 เอกสารหลักสูตรมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 ลงชื่อ                                  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (นายวชิรภัทร   ศรีอุดวงศ์) 

           หวัหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 
                                 (นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์) 
                               ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 

       ลงชื่อ .....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นายไตรภูมิ      อ้ายวงค์) 

             รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ 
 
 

  ลงชื่อ .....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    ( นายอมรศักดิ์ เสมสันต์ ) 
          รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายงบประมาณ 
 

 

    ลงชื่อ .....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                 ( นายไพบูลย์  พวงเงิน )  
              ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

โครงการ  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน 

แผนงาน  ฝ่ายวิชาการ  

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ

ทางเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  

       ประเด็นพิจารณาที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ               นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง และคณะกรรมการวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินการ      ปีการศึกษา 2565 

สถานทีด่ำเนินการ    โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากการดำเนินงานปีการศึกษา 2564 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น นักเรียนติด 0  

ร  มส น้อยลง ครูปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากข้ึน ครูมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 

แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โรงเรียนสามารถ

เทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการและอ่ืนๆตาม

แนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ครูสามารถผลิตสื่อ พัฒนาสื่อ มีสื่อประกอบการสอน มีแหล่งเรียนรู้ทั้ง

ในและนอกโรงเรียน ที่มีคุณภาพ และมีความพร้อมในการสอน ผู้เรียนเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของตนเอง เรียน

อย่างมีความสุข ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 หมวด 4  มาตรา 22  

ได้ให้แนวทางการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า

ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด โดยกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ

เต็มตามศักยภาพ และหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาได้กล่าวถึงผลการประเมิน

ภายนอกของสถานศึกษาใดที่ไม่ได้มาตรฐานที่กำหนดให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ    

ทางการศึกษาจัดทำข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้น

สังกัดและสถานศึกษา จัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและรายงานประจำปีให้



 
 

 

หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 

การวัดผลประเมินผล เป็นกระบวนการที่ดำเนินการควบคู่กับการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล

สารสนเทศของการจัดการเรียนรู้ว่าแต่ละช่วงของการจัดกิจกรรม หรือการเรียนรู้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม    

ที่กำหนดหรือไม่ การสอนหรือการจัดการเรียนรู้เหมาะสมเพียงใด ข้อมูลสารสนเทศจากการวัดผลประเมินผล

จะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนได้ชัดเจน หรือใช้ในการวางแผนต่างๆของการจัดการศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา   

ทุกสถานที่ และต้องจัดการศึกษา  เพ่ือส่งเสริมการเรียนตลอดชีวิต สื่อการเรียนการสอนและแหล่งข้อมูลใน

การค้นหาความรู้  จึงมีความสำคัญมากในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุด โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้เห็นความสำคัญของการจัดสร้างจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่

จะช่วยให้ครูมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและนักเรียนได้เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 

 

2.  วัตถุประสงค์ 

     เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและโรงเรียนให้เพ่ิมขึ้น 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 

2. นักเรียนติด 0  ร  มส  น้อยลง เหลือเพียงร้อยละ 1 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด 

     3. ครูทุกคน ได้จัดสร้างสื่อและอุปกรณ์การสอน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

           พ.ศ.2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551  

         2. ครูมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน   

         3. ครูจัดทำแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  

         4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมิน 

           ตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้ 

           มาตรฐาน ประเมินผลการเรียนการสอนและการนำผลการประเมินมาใช้พัฒนา 



 
 

 

         5. โรงเรียนสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน  

           สถานประกอบการและอ่ืนๆตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

         6. ครูได้พัฒนาตนเอง มีความพร้อมในการสอน 

         7. ผู้เรียนเรียนรู้ดว้ยความสนุก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

         8. งานด้านวิชาการภายในสถานศึกษามีคุณภาพ 

 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ   

 1.1  เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ พ.ค.2565 - นางกัณฑิมาพร 

 1.2  ประชุม ปรึกษาหารือ  ชี้แจง   - นางบุษราภรณ์ 

 1.3  กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน  - หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 1.4  สำรวจสื่อ นวัตกรรมที่มีอยู่   

2 ขั้นดำเนินการ   

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มิ.ย.-ธ.ค. 65 - นางกัณฑิมาพร 

 2.1 จัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  - นางบุษราภรณ์    

 - แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการวิเคราะห์  หาปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 - หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

- คณะครูผู้รับผิดชอบ 

 - ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เสนอแผนการปรับปรุงและพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ 

  

 - ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เสนอแผนการปรับปรุงและพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ 

  

 - รวบรวมแผนการปรับปรุงและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่

เกี่ยวข้อง 

  

 - ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฏิบัติตามแผนที่เสนอไว้   

 - ประเมิน รายงาน สรุป   

 



 
 

 

 

 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 2.2 ค่ายวิชาการ ม.ค.–ก.พ. 66 - หัวหน้ากลุ่มสาระ 

 - ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง   

 - แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการเสนอกิจกรรมการ

เข้าค่ายวิชาการ 

  

 - ดำเนินการจัดกิจกรรมการเข้าค่าย   

 - ประเมิน รายงานและสรุปผล   

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแก้ไขผลการเรียน (0, ร, มส, มผ) 

3.1 การพัฒนาระบบการแก้ปัญหา 0 ร มส โดยจัด

กิจกรรมคลินิกสู่ห้องเรียนคุณภาพ 

ตลอดปี

การศึกษา 65 

- นายมานพ 

 

 - ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   

 - จัดอบรมคุณหมอในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์

สภาพปัญหาและความต้องการในแต่ละด้าน ของบุคลากร

(คุณหมอ) ด้านสื่อ ด้านทักษะความจำเป็น (ยารักษาโรค ) 

ของแต่ละกลุ่มสาระ 

  

 - ดำเนินการแก้ไขปัญหา   

 - ประเมิน รายงาน สรุป   

 3.2 การสอนซ่อมเสริม ตลอดปี - หัวหน้ากลุ่มสาระ 

 - ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง การศึกษา 65 - ครูประจำวิชา 

 - จัดเตรียมเอกสารการสอนซ่อมเสริมของแต่ละกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

  

 - ดำเนินการสอนซ่อมเสริม   

 - ประเมิน  รายงาน และสรุปผล   

 

 



 
 

 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดผลประเมินผล  - นางกัณฑิมาพร 

 - พัฒนา ปรับปรุงระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผลของโรงเรียน 

พ.ค. 65 

 

- วิชาการ 

 - ทำแบบ ปพ.5 ทำแผนการวัดผลและประเมินผล พ.ค. 65  

 - ดำเนินการวัดผล และประเมินผลโดยเน้นประเมินตาม

สภาพจริง 

ตลอดปี

การศึกษา 65 

 

 - อบรมให้ความรู้ครูเก่ียวกับโปรแกรม SGS   

 - รวบรวม และบันทึกผลการเรียน ในโปรแกรม SGS   

 - วิเคราะห์ สรุปและเผยแพร่ผลการวัดประเมิน   

 - พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน   

 - เทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และผลการเรียน   

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอน 

ตลอดปี

การศึกษา 65 

- นายชัยฤทธิ์ 

 - จัดสร้าง จัดซื้อสื่อ นวัตกรรม แบบเรียน   

 - จัดทำทะเบียนสื่อ/แหล่งเรียนรู้   

 - ใช้สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ตามแผนฯ ประกวดสื่อ   

 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมดำเนินการจัดสอบ O-NET และ 

PISA 

- ค่าเตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ PISA 

- ค่าพาหนะสำหรับนำนักเรียนไปสอบ ณ สนามสอบ 

- ค่าอาหารสำหรับนักเรียนที่สอบ 

ก.พ.-มี.ค. 66 - นางกัณฑิมาพร 

3 ขั้นสรุป   

 - ประเมินโครงการ มี.ค. 66 - นางกัณฑิมาพร 

 - ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานจากแผนการจัดการ

เรียนรู้ จากผลการวัดประเมินผล 

 

 

- หัวหน้ากลุ่มสาระ 

 - รายงานผล   



 
 

 

5. งบประมาณที่ใช้ เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน  55,000  บาท 

 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  

กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3,000 1,000 1,000 1,000 

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานที่เก่ียวข้อง     

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ หนังสือที่ใช้สำหรับติว 

สำหรับฝึก สอน สอบ 

 
   

- จัดซื้อของรางวัล     

- จ้างทำไวนิล     

- เข้าเล่มเอกสาร     

- ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร     

กิจกรรมที่ 2  

กิจกรรมแก้ไขผลการเรียน (0, ร, มส, มผ) 
3,000   3,000 

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานที่เก่ียวข้อง     

- กระดาษปกสี     

- กระดาษกาวแลกซีน     

- หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์แบบเติม     

- หมึกสีปริ้นเตอร์สี     

- ซองขาว     

- สันรูดแฟ้ม     

- แฟ้ม 2 นิ้ว     

- หมึกสำหรับตรายาง     

- เข้าเล่มเอกสาร     



 
 

 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 3  

กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดผลประเมินผล 
12,000    

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดสอบ และ

งานวัดผลประเมินผล 

 
  

12,000 

 

- กระดาษปกสี     

- กระดาษกาวแลกซีน     

- กระดาษกาว 2 หน้า     

- ลวดเย็บกระดาษ     

- ลวดเสียบกระดาษ     

- แฟ้ม 2 นิ้ว     
- สันรูดแฟ้ม     
- กาวลาเทกซ์     
- กระดาษคำตอบ     

- หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์แบบเติม     

- หมึกสำหรับตรายาง     

กิจกรรมที 4 กิจกรรมสร้างและพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอน 

2,000   2,000 

- จัดซื้อสื่อ นวัตกรรม แบบเรียน     

- กระดาษเอสี กระดาษการ์ด กระดาษโฟโต้ หมึก     

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมดำเนินการจัดสอบ O-NET 

และ PISA 

35,000 
 

35,000 
 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 55,000 1,000 36,000 18,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

 



 
 

 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(1 ม.ค.66-31 มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(1 เม.ย.65-30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 

(1 ก.ค.65-30 ก.ย. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

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

 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต   

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

นักเรียนติด 0  ร  มส. น้อยลง 

 

- การทดสอบ - แบบทดสอบ 

- รายงานการประเมิน 

- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

2. ครูทุกคน ผลิตสื่อ นวัตกรรมอย่างน้อย คนละ 

2 ชิ้น/ภาคเรียน 

ตรวจสอบทะเบียนสื่อ 

 

ทะเบียนสื่อ 

 

ผลลัพธ์   

1. ครูได้พัฒนาตนเอง มีความพร้อมในการสอน 

 

ตรวจสอบทะเบ ี ยนสื่ อ 

แหล่งเรียนรู้ 

ตรวจสอบทำวิจัยการใช้สื่อ 

นวัตกรรม 

ตรวจแบบประเมินความ

พึงพอใจ 

ทะเบียนสื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

รายงานวิจัยการใช้สื่อ 

แบบประเม ินความพึง

พอใจของนักเรียน 

2. ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยความสนุก มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น 

  

3. งานด้านวิชาการภายในสถานศึกษามีคุณภาพ   

 

 



 
 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   9.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

9.2 นักเรียนติด 0  ร  มส. น้อยลง 
9.3 ครูปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากข้ึน 

9.4 ครูมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน  
9.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

          9.6 โรงเรียนสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถาน
ประกอบการและอ่ืนๆตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

9.7 ครูสามารถผลิตสื่อ พัฒนาสื่อ มีสื่อประกอบการสอน มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน       

ที่มีคุณภาพ และมีความพร้อมในการสอน 

9.8 ผู้เรียนเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของตนเอง เรียนอย่างมีความสุข ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

          9.9 โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

 

 

ลงชื่อ………………………………………………..ผู้รับผิดชอบโครงการ 

          ( นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง ) 

 

 

 

ลงช่ือ………………………………………………..ผู้เสนอโครงการ 

                         ( นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์ ) 

                   ผูช้่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

  ลงชื่อ……………………………………………….ผู้เห็นชอบโครงการ 

                           ( นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์ ) 

                    รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

 



 
 

 

 

        ลงชื่อ ……………..………………………………..…ผู้เห็นชอบโครงการ 

                          ( นายอมรศักดิ์ เสมสันต์ ) 

                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงบประมาณ 

 

 

 

                                                   ลงชื่อ………………………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ 

                           ( นายไพบูลย์  พวงเงิน )  

                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

โครงการ  ห้องสมุดดิจิทัล 4.0 
แผนงาน  ฝ่ายวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
  ข้อ 1 สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี 
         เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
  ข้อ 3 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
         พอเพียง 
  ข้อ 6 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
  
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่      โครงการตอ่เนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนุชนาถ  คำบัง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565-มีนาคม 2566 
สถานดำเนินงาน  โรงเรียนทุง่เสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค “ดิจิทัล 4.0”  ซ่ึงเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยสู่ “Value-Based Economy”  หรือ เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  จึงทำให้มีการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก อีกทั้งโรงเรียนยังเป็นสถานศึกษาท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเพ่ิมพูนทักษะและระดับความคิด
ให้ก้าวทันนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ และสามารถนำไปปฏิบัติให้ใช้งานได้จริง โดยตะหนักถึงการให้บริการและ
เผยแพร่สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ให้เข้ากับเทคโนโลยี
ที่มีอยู่ในปัจจุบันและก้าวทันเทคโนโลยีในอนาคต 
 
 
  อีกทั้งปัจจุบันเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  ทั้งอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง คอมพิวเตอร์ แท๊บแล็ต หรือ สมาร์ทโฟนต่างๆ ที่มีความทันสมัยและมีราคาที่ถูกลง โรงเรียนจึง



 
 

 

ต้องการพัฒนารูปแบบการให้บริการให้เข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ด้วยการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการ
เรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนผ่านแอพพลิเคชั่น เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถเข้าใช้
งาน เรียนรู้และค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว บนอุปกรณ์ต่างๆที่ผู้ใช้งานมีอยู่ได้จากทุกที่ทุก
เวลา 
  ห้องสมุดโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ได้เห็นถึงความสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว จึง
ไดก้ำหนดจัดทำโครงการห้องสมุดดิจิทัล 4.0 ขึน้ เพ่ือจัดทำและพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทีส่ำคัญของ
โรงเรียน สนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลไดส้ะดวกทุกท่ีทุกเวลา และเพ่ือนำผู้เรียนไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และนำไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดทำและพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลให้มีความพร้อมในการให้บริการ 
2.2 เพ่ือจัดหาสื่อ/จัดซื้อสิ่งพิมพ์/หนังสือ/สื่อที่ทันสมัย เหมาะสมให้มีปริมาณเพียงพอต่อการ

ให้บริการ 
2.3 เพ่ือให้บริการสารสนเทศและความรู้อย่างกว้างขวาง  
2.4 เพ่ือให้ห้องสมุดโรงเรียนได้พัฒนาไปสู่มาตรฐานตามศักยภาพ  

          2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
                บนอุปกรณ์ต่างๆที่ผู้ใช้งานมีอยู่ได้จากทุกที่ทุกเวลา 
3.  เป้าหมาย     
     3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1  ร้อยละ 80 ของห้องสมุดดิจิทัล มีอุปกรณ์และความพร้อมในการทำงาน 

3.1.2  ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุดดิจิทัล มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด 
     3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ห้องสมุดดิจิทัล มีระบบการให้บริการสะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ค้นคว้าข้อมูล
ที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว บนอุปกรณ์ต่างๆที่ผู้ใช้งานมีอยู่ได้จากทุกท่ีทุกเวลา 
    3.2.2 สื่อสารสนเทศที่ให้บริการมีคุณค่าและให้ความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ 
4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
 ประชุม วางแผน และเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ เม.ย – พ.ค. 2565 บรรณารักษ์และ

เจ้าหน้าทีห่้องสมุด 
2. ขั้นดำเนินการ   



 
 

 

 2.1  จัดทำและพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลให้มีความ
พร้อมในการให้บริการ 

2.2  จัดหาสื่อ/จัดซื้อสิ่งพิมพ์/หนังสือ/สื่อที่
ทันสมัย เหมาะสมให้มีปริมาณเพียงพอต่อการให้บริการ 

2.3  ให้บริการสารสนเทศ/ความรู้/การอ่านและ
การศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง 

พ.ค.2565 – มี.ค.2566 

(ตลอดปีการศึกษา) 

 

 

บรรณารักษ์และ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
 
 

3. ขั้นตรวจสอบ   

          ประเมินโครงการและสรุปและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

มี.ค.2566 บรรณารักษ์และ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

4. ขั้นปรับปรุง   

 นำผลการดำเนินงาน  ปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
ปรับปรุง/แก้ไข      

มี.ค.2566 บรรณารักษ์และ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

 
5.  งบประมาณที่ใช้ 
 จำนวน 100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถว้น) 
 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดซ้ือสื่อ/หนังสือ สำหรับห้องสมุดดิจิทัล 100,000 - - 100,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 100,000 - - 100,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65 ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 65-30 มิ.ย. 65 ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
-  -  100,000  -  

 
 

 



 
 

 

8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
1.  ร้อยละ 80 ของห้องสมุดดิจิทัล มี
อุปกรณ์และความพร้อมในการทำงาน 
2.  ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าใช้บริการ
หอ้งสมุดดิจิทัล มีความพึงพอใจมากถึงมาก
ที่สุด 

1. สอบถามความพึงพอใจ 
2. สรุปการเข้าใช้บริการห้องสมุด 
3. สรุปสถิติการยืม-คืนสื่อ 
 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.บันทึกสถิติการเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด 
3.บันทึกการยืม-คืนสื่อ 

ผลลัพธ์   
1.  ห้องสมุดดิจิทัล มีระบบการให้บริการ
สะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
ค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว บนอุปกรณ์ต่างๆที่ผู้ใช้งานมีอยู่ได้
จากทุกที่ทุกเวลา 
2.  สื่อสารสนเทศที่ให้บริการมีคุณค่าและ
ให้ความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ 

1. สอบถามความพึงพอใจ 
2. สรุปการเข้าใช้บริการห้องสมุด 
3. สรุปสถิติการยืม-คืนสื่อ 
 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.บันทึกสถิติการเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด 
3.บันทึกการยืม-คืนสื่อ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ห้องสมุดดิจิทลั เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพ่ือให้นักเรียน ครูและ
บุคลากรของโรงเรียนสามารถเข้าใช้งาน เรียนรู้และค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว บนอุปกรณ์
ต่างๆที่ผู้ใช้งานมีอยู่ได้จากทุกที่ทุกเวลาและเพ่ือนำผู้เรียนไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และนำไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ต่อไป 
 
 

(ลงชื่อ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ          
                  
                (นางสาวนุชนาถ  คำบัง) 

                                          บรรณารักษห์้องสมุดโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 

    
(ลงชื่อ).....................................................ผู้เสนอโครงการ 

               (นางบุษราภรณ์ สิทธิวงศ์) 



 
 

 

            ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 

(ลงชื่อ) .....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายไตรภูมิ อ้ายวงค์) 

        รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ 
 
 

 (ลงชื่อ) .....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายอมรศักดิ์  เสมสันต์) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายงบประมาณ 

 

  (ลงชื่อ) ..................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

                             (นายไพบูลย์  พวงเงิน)  
          ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โครงการ พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 เรื่อง พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที ่1  เรื่อง คุณภาพของผู้เรียน 

       ประเด็นพิจารณาที่ 1.2  เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายนเรศ  หนูป่า 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2565  ถึง  มีนาคม 2566 
สถานดำเนินงาน  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรโรงเรียน  ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2565 มุ่งให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการ
ทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้องค์
ความรู้ ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้ทั้ง 9 กลุ่มสาระฯ มาปฏิบัติกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีทักษะในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.   เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร 

      ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

             และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

2.   เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

           ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  

           และมีจิตสาธารณะ 

   3.   เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
 
 
 

3.  เป้าหมาย     

     3.1  เชิงปริมาณ 
 นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครบตามหลักสูตร 
 
 



 
 

 

 
 
 

     3.2  เชิงคุณภาพ 
1.  ผู้เรียนมี สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน

การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยี 

2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี

วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจสิาธารณะ 

           3.  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

           4.  ผู้เรียนมีสุนทรีภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

         5.  เพ่ือพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ในห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

6 

7 

8 

ประชุมวางแผน   

จัดทำแผนปฏิบัติการและเสนอโครงการ 

กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมนักเรียน 

      - กิจกรรมลูกเสือ 

      - กิจกรรมยุวกาชาด 

      - กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

      - กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

      - กิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

กิจกรรมทัศนศึกษา   

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม 

กิจกรรม“พัฒนาการเรียนรู้โดยโครงงาน”     

       -  การจัดแสดงผลงาน (โครงงานนักเรียน)  

 -  รางวัลการประกวด (เกียรติบัตร) 

มีนาคม 2565 

เมษายน 2565 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

นายนเรศและทีมงาน 

นายนเรศและทีมงาน 

นางสาวละเอียด 

 

xxxxxxxxx 

นางขวัญจิต 

นางสาวมาริสา 

นายพินิจ 

นายนเรศ 

นายสมพงษ์ 

นายนเรศ 

นายนเรศและทีมงาน 

นางบุษราภรณ์ 

 

 

 



 
 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ 
                    จำนวนทั้งสิ้น               663,300  บาท 

                      1. เงินอุดหนุน               26,000 บาท 

                      2. งบพัฒนาผู้เรียน      637,300   บาท 
6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 ขั้นเตรียม 

1.1 ประชุมวางแผน   

1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการและเสนอโครงการ 

 

 

 

 

  

2 การดำเนินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 

2.1  จัดกิจกรรมแนะแนว 

2.2  จัดกิจกรรมนักเรียน 

      - กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

      - นักศึกษาวิชาทหาร 20 คน(ช่วยกิจกรรม

ค่ายลูกเสือ) 20 คน x 200 บาท  (4,000 เบิก

จากเงินอุดหนุนรายหัวฝ่ายวิชาการ) 

2.3  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

2.4  กิจกรรมทัศนศึกษา  (นร. 1,567 คน) 

2.5  กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม 

      - ลูกเสือ/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
 

  

 

26,000  

 

 
 

 

 

470,100 

167,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 663,300       

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

กจิกรรม 
ค่าใช้จ่ายของนักเรียนรายบุคคล   

หมายเหตุ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. ค่ายลูกเสือ/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 200  บาท - การเบิกจ่ายตาม

จ านวนนกัเรียนท่ี

เขา้ร่วมกิจกรรม 
2.  ทัศนศึกษานอกสถานที่ 300 บาท 300  บาท 

รวมทั้งสิ้น 500 บาท/คน 300 บาท/คน 

 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
( 1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65 ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
( 1 เม.ย. 65-30 มิ.ย. 65 ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
470,100 - 167,200 - 13,000 - 13,000 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

1. นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครบตามหลักสูตร 

 

1. ตรวจจากรายงานผล

การจัดกิจกรรมและปพ.5     

 

1.แบบรายงานการ

ส่งงาน 

ผลลัพธ์ 

1.  ผู้เรียนมี สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถ    

ในการสื่อสารความสามารถในการคิด ความสามารถในการ

แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถ   

ในการใช้เทคโนโลยี 

2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอพียง 

มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

3.  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

4. ผู้เรียนมีสุนทรีภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

5. มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ในห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

1.สังเกตจากการปฏิบัติ

กิจกรรม 

2.ตรวจจากรายงาน 

ผลการจัดกิจกรรม 

3.ตรวจจาก ปพ.5     

 

1.แบบสังเกต 

2.แบบรายงานการ

ส่งงาน 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครบตามหลักสูตร 

2. ผู้เรียนมี สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี 

3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

4. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

5. ผู้เรียนมีสุนทรีภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

6. มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ในห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 

 



 
 

 

 
(ลงชื่อ)                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ          

                  (นายนเรศ  หนปู่า) 
 

 

(ลงชื่อ)      ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์) 
                    หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 
 

 
(ลงชื่อ)      ผู้เห็นชอบโครงการ 

                    (นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์) 
               รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ 
 

 
  (ลงชื่อ)      ผู้เห็นชอบโครงการ 

    ( นายอมรศักดิ์ เสมสันต์ ) 
              รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายงบประมาณ 
 

 

   (ลงชื่อ)     ผู้อนุมัติโครงการ 

                                    ( นายไพบูลย์  พวงเงิน )  
                ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โครงการ  พัฒนาระบบงานทะเบียน 

แผนงาน  ฝ่ายบริหารวิชาการ  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

 ข้อที่ 1 สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ข้อที ่2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาที่ 3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกัลยรัตน์  แก้วแสนสาย 

ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา 2565 

สถานดำเนินงาน   โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

จากผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2564 พบว่า ระบบงานทะเบียน มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงาน

ทะเบียนที่เป็นระบบ ครอบคลุม ทันสมัย และทันต่อการใช้งาน มีการออกเอกสารงานทะเบียนเป็นไปอย่าง

ถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลาที ่กำหนด ส่งผลให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการบริการ 

จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 และโปรแกรม SGS ซึ ่งเป็น

โปรแกรมเกี่ยวกับงานทะเบียนและวัดผลผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ทำให้งานทะเบียนต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง และจากการปฏิบัติงาน

ทะเบียนประจำปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่ายังมีข้อบกพร่องและปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้มี

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนจึงเป็นแนวทาง



 
 

 

หนึ่งซึ ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการให้เป็นไปตามจุดประสงค์และนโยบายของ

สถานศึกษา ทำให้ผลการดำเนินงานในทุก ๆ ด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอีกด้วย 

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนมีความเป็นระบบ ครอบคลุม ทันสมัย และทันต่อ

การใช้งาน 

2.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารงานทะเบียนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ

ทันเวลาที่กำหนด 

2.3 เพ่ือให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารงานทะเบียนเกิดความสะดวกและทันเวลาที่กำหนด 

 

3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูและนักเรียนเข้าถึงข้อมูลงานทะเบียนได้ทุกคน 

3.1.2 ผู้ปกครองและชุมชนได้รับบริการด้านข้อมูลและเอกสารงานทะเบียนทุกคน 

3.1.3 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียนตามแผนการเรียนทุกคน 

3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ให้บริการข้อมูลและเอกสารงานทะเบียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการบริการ 

 

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ   

 - เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

- ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 

- จัดแบ่งงานและผู้รับผิดชอบ 

- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 

เมษายน 2565 - นางสาวกัลยรัตน์           

- เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

2. ขั้นดำเนินการ   



 
 

 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 1 จัดเก็บข้อมูลระบบ DMC 

- วางแผนการบันทึกข้อมูลนักเรียน 

- ประชุมชี้แจงกระบวนการบันทึกข้อมูล

นักเรียน 

- แบ่งหน้าที่การบันทึกข้อมูลนักเรียน 

- บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

- ยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

- พิมพ์รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

- ติดตามเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

- จัดทำรูปเล่มข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

- ปรับปรุงข้อมูลการย้ายเข้า-ย้ายออก 

ตลอดปีการศึกษา 

2565 

- นายชัยฤทธิ์ 

- เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

 กิจกรรมที่ 2 จัดทำข้อมูลและเอกสารงาน

ทะเบียน 

- ศึกษาโปรแกรม SGS และจัดทำเอกสาร

งานทะเบียน 

- ให้ความรู้กับครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้ 

โปรแกรม SGS เพ่ือบันทึกข้อมูลผลการเรียน 

และแจกเอกสารเผยแพร่งานแก่บุคลากรที่

รับผิดชอบในแต่ละงาน 

- ตรวจสอบเอกสารข้อมูลทะเบียน

นักเรียน  ติดตามและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน 

- จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน 

- ตรวจสอบคุณวุฒิ 

- บันทึกข้อมูลนักเรียนย้ายเข้าและย้าย

ออก 

ตลอดปีการศึกษา 

2565 

- นางสาวกัลยรัตน์           

- เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 



 
 

 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

- ออกเอกสาร ปพ. 1, 2, 3 ,6, 7 และ9 

- จัดระบบการให้บริการข้อมูลแก่นักเรียน         

ครูและชุมชน 

- รายงานผลการจบหลักสูตรตามกำหนด 

3. ขั้นตรวจสอบ   

 - ประเมินโครงการ 

- ติดตามประเมินผลและสรุปรายงาน 

- รายงานผล 

มีนาคม 2566 - นางสาวกัลยรัตน์           

- เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

4. ขั้นปรับปรุง   

 - สะท้อนผล/ปัญหาการปฏิบัติงาน 

- วางแผนปรับปรุง/แก้ไขปัญหา 

มีนาคม 2566 - นางสาวกัลยรัตน์           

- เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

 

5.  งบประมาณที่ใช้     

20,000 บาท    
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดเก็บข้อมูลระบบ DMC 3,000  3,000 

ค่าอาหาร 

 

- บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ม.1 และ ม.4     

กิจกรรมที่ 2 จัดทำข้อมูลและเอกสารงาน

ทะเบียน 

17,000   17,000 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์     

แบบพิมพ์ ปพ.1     

แบบพิมพ์ ปพ.2     

แบบพิมพ์ ปพ.3     



 
 

 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ซองสีน้ำตาลขยายข้าง     

เครื่องปริ้น HP Laser Color jet     

หมึก HP Laser Color jet     

กระดาษ A4     

กระดาษการ์ดขาว     

ตรายาง     

หมึกสำหรับตรายาง     

ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 3 , 10 และ อื่น ๆ     

แฟ้มขนาด A4 เติมไส้ได้     

ถุงพลาสติกขนาด A4     

ปากกาสำหรับเซ็นเอกสาร     

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 20,000  3,000 17,000 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 

(1 ต.ค. 65-31 ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 

(1 เม.ย. 66-30 มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 

(1 ก.ค. 66-30 ก.ย. 66) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

5,000  5,000  5,000  5,000  

 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต   

1. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวและข้อมูล

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกคน ครูทุกคน ใน

โปรแกรม SGS 

- ประเมินจากรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน 

 

- แบบประเมินโครงการ 

 

 



 
 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

2. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และชุมชนมีข้อมูล

ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และรายงานการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

- สังเกตจากรายงานผล

จากโปรแกรม SGS 

- แบบสังเกต 

 

ผลลัพธ์   

1. โรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดเก็บอย่างเป็น

ระบบและเป็นปัจจุบัน 

2. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และชุมชนสามารถ

ใช้บริการและตรวจสอบได้ 

- การสอบถาม 

- ประเมินจากรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน 

- สังเกตจากรายงานผล

จากโปรแกรม SGS 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมินความพึง

พอใจ 

- แบบสังเกต 

 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนสามารถให้บริการข้อมูลด้านการเรียน สะดวก รวดเร็วขึ้น 

9.2 นักเรียนมีโอกาสได้เรียนตามความต้องการ 

 

 

ลงชื่อ                                 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                   ( นางสาวกัลยรัตน์  แก้วแสนสาย ) 

 

 

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

                         ( นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์ ) 

                   ผูช้่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

 

 

  ลงชื่อ……………………………………………….ผู้เห็นชอบโครงการ 

                           ( นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์ ) 

                    รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 



 
 

 

 

 

        ลงชื่อ ……………..………………………………..…ผู้เห็นชอบโครงการ 

                          ( นายอมรศักดิ์ เสมสันต์ ) 

                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงบประมาณ 

 

 

 

                                                   ลงชื่อ………………………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ 

                           ( นายไพบูลย์  พวงเงิน )  

                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


