
โครงการ       สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 

แผนงาน       ฝายวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียนขอท่ี  1. สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสใหผูเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                                   2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและสงเสรมิ

ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

                                   3. ปลูกฝงคุณธรรม ความสำนึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                                  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนการสอนได

อยางมีคุณภาพ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

มาตรฐานท่ี   1  คุณภาพของผูเรียน 

      ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

                          1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

               2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และแกปญหา 

                    3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

          4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                              

                            6)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

มาตรฐานท่ี   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ                           

                     ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2  มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

                                   2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

                                   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

          ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ

นำไปประยุกตใชในชีวิตได 

ลักษณะโครงการ              โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ    นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ 

ระยะเวลาดำเนินการ  ปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินงาน           โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



1. หลักการและเหตุผล 

           จากผลการดำเนนิงานปการศึกษา 2564 ท่ีผานมาพบวา ในประทศไทยและประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก 

สถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19 ) ยังระบาดรุนแรง หลายระลอกเปนระยะๆ ทำใหการ

จัดการเรียนการสอนไมสามารถจัดตามปกติได สวนใหญสถานศึกษาตาง ๆ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 

รัฐบาลใหมีการใชมาตรการรักษาระยะหางทางสังคมและงดรวมกลุมการทำกิจกรรม  ทำใหมีการใชงบประมาณท่ี

จัดสรร สำหรับโครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการนอยมาก  เนื่องจากสวนใหญไมมีการจัดกิจกรรมการ

แขงขันความเปนเลิศทางวิชาการของนักเรียนท้ังในโรงเรียน เชน กีฬาสี และนอกโรงเรียน เชนการแขงขัน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เปนตน 

           ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 หมวด 4 มาตรา 22  

ไดใหแนวทางการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา

ผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด โดยกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ตามศักยภาพ และหมวด 6 วาดวยการจัดการศึกษาตองเปนเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทาง

รางกาย สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนนิชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นได

อยางมีความสุข และครูผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และเนนผูเรียนเปนสำคัญท่ีสดุ ซึ่งจะ

ทำใหเห็นความสามารถพิเศษของนักเรียนในหลาย ๆ ดาน 

          เพื่อตอบสนองความตองการความแตกตางของนักเรียนเปนโอกาสและสงเสริมศักยภาพของผูเรียนอยาง

เต็มท่ีดังนั้นทางโรงเรียนทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ จึงไดวางแผนการดำเนนิงานโครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง

วิชาการข้ึน 

 

2.  วัตถุประสงค 

     เพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการในทุกกลุมสาระการเรียนรู เปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาความรู 

ความสามารถ และสามารถพัฒนาตนเองได 

 

3.  เปาหมาย 

    3.1 เชิงปริมาณ 

          1. นักเรียนของโรงเรียนทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ ทุกคน ไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

          2. โรงเรียนทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ สงผลงานเขารวมการแขงขันในแตละกลุมสาระการเรียนรูในระดับ

เครือขายพระแมยา ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภาค ระดับชาติและหนวยงานราชการอื่น ๆ 

          3. ครูผูสอนมีผลงานเชิงประจกัษ 

     3.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนและครูไดรับการสงเสริม พัฒนาและมผีลงานสงเขารวมการแขงขันในรายการตาง ๆ  ของ

หนวยงานของรัฐ และหนวยงานอื่น ๆ  

2. นักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางหลากหลาย และเต็มความสามารถท้ังดานรางกาย  

อารมณ สังคม และสติปญญา 

3. ครู นักเรียน โรงเรียน ไดพัฒนาและแสดงความสามารถทางวิชาการใหประจักษ 



4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1 ข้ันเตรียมการ  - นางบุษราภรณ 

 1.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ พ.ค.65 - นางสาวกาญจนา(ชาติ) 

 1.2  ประชุมคณะทำงานท่ีเกี่ยวของ  - หัวหนากลุมสาระ 

 1.3  เตรียมขอมูลท่ีตองใชในการแขงขัน - หวหนางาน 

2 ข้ันดำเนินการ   

 กิจกรรมท่ี 1  

กิจกรรมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับช้ันเรียนและระดับโรงเรียนท้ัง 9 กลุมสาระ      

การเรียนรู  

กันยายน 65– 

กุมภาพันธ 66  

- นางบุษราภรณ 

- นางสาวพัชราภรณ 

 กิจกรรมท่ี 2  

กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิชาการ  

ของกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู    

โดยการสงนักเรียนเขารวมการประกวดทักษะวิชาการ   

ท่ีจัดโดยหนวยงานราชการตนสังกัดระดับเครือขาย    

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภาคระดับชาติ         

การทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติข้ันพื้นฐาน 

-  ประชุมผูท่ีเกี่ยวของ 

-  วางแผนและกำหนดกิจกรรม  

-  ฝกซอมและ พัฒนาทักษะ 

-  ดำเนินการแขงขัน 

     -  สรุปผลการแขงขันและรายงานผล 

ตลอดป

การศึกษา 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นางบุษราภรณ   

- นางสาวกาญจนา 

- หัวหนากลุมสาระฯ 

- คณะครูผูรับผิดชอบ 

 กิจกรรมท่ี 3   

กิจกรรมกีฬาสีภายใน 

กรกฎาคม 65 - คณะครูกลุมสาระการ

เรียนรูสุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

- คณะครูผูรับผิดชอบ 

3 ข้ันตรวจสอบ 

- ประเมินโครงการ 

- ติดตามประเมินผลและสรุปรายงาน 

มีนาคม 66 - นางบุษราภรณ 

- นางสาวกาญจนา 

 ข้ันสรุป 

- ประเมินโครงการ 

มีนาคม 66 - นางบุษราภรณ   

- นางสาวกาญจนา 



5. งบประมาณท่ีใช  

        เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค  จำนวน  815,339  บาท    

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใชงบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1  

กิจกรรมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

368,639 

 
   

- คาวัสดุฝกและใชในการแขงขัน    101,380 

- คาวัสดุดำเนินการ    101,379 

- คาพาหนะจางเหมา   82,940  

- คาจางเหมาทำอาหาร คาเบ้ียเล้ียง คาท่ีพักใน 

  การสงนักเรียนเขารวมการแขงขัน 

  
82,940 

 

กิจกรรมท่ี 2  

กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิชาการ 
381,700    

- คาวัสดุฝกและใชในการแขงขัน    80,157 

- คาวัสดุดำเนินการ    801,57 

- คาพาหนะจางเหมา   110,693  

- คาจางเหมาทำอาหาร คาเบ้ียเล้ียง คาท่ีพักใน 

  การสงนักเรียนเขารวมการแขงขัน 

  
110,693  

กิจกรรมท่ี 3  

กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
65,000  35,000 30,000 

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 815,339  422,266 393,073 

 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ       

 

 

 

 

 

 



7.  ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

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 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต 

1. นักเรียน ทุกคน ไดรับการสงเสริมและพัฒนา

อยางเต็มศักยภาพ สงผลงานเขารวมการแขงขัน

ในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

 

สอบถามความพึงพอใจ 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

2. ครูผูสอนมีผลงานเชิงประจักษ   

ผลลัพธ   

1. นักเรียนและครูไดรับการสงเสริม พัฒนาและ 

มีผลงานสงเขารวมการแขงขันในรายการตาง ๆ 

ของหนวยงานของรัฐ และหนวยงานอื่น ๆ  

  

2. ครู นักเรียนไดพัฒนาและแสดงความสามารถ

ทางวิชาการใหประจักษ 

  

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 นักเรียน ครู โรงเรียน และชุมชน เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาในตนเอง 

9.2 นักเรียนไดพฒันาตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ และความถนัดของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลงช่ือ......................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                       ( นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ ) 

 

ลงช่ือ………………………………………………..ผูเสนอโครงการ 

                         ( นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ ) 

              ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 
 

  ลงช่ือ……………………………………………….ผูเห็นชอบโครงการ 

                           ( นายไตรภูมิ  อายวงค ) 

              รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

          ลงช่ือ ……………..………………………………..…ผูเห็นชอบโครงการ 

                          ( นายอมรศักด์ิ เสมสันต ) 

              รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 

 

                                                   ลงช่ือ………………………………………………..ผูอนุมัติโครงการ 

                           ( นายไพบูลย  พวงเงิน )  

                                                   ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 

 

 



โครงการ  พัฒนาระบบงานวิชาการ 

แผนงาน  ฝายวิชาการ  

สนองกลยุทธโรงเรียนขอท่ี 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถ

ทางเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    

     มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

          ประเด็นพิจารณาท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

          ประเด็นพิจารณาท่ี 2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการการบริหารและการจัดการ 

          ประเด็นพิจารณาท่ี 3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

ลักษณะโครงการ               โครงการใหม      โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ               นางสาวภักคีณี  จีนามูล  

ระยะเวลาดำเนินการ      ปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินงาน              โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

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

1.  หลักการและเหตุผล 

 จากผลการดำเนินงานปการศึกษา 2564 พบวา วัสดุครุภัณฑ มีเพียงพอและอยูในสภาพท่ีใชงานได

รอยละ 90 ครูในฝายวิชาการดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

โรงเรียนเปนสถานท่ีใหการศึกษาแกนักเรียน งานบริหารวิชาการถือเปนหัวใจของการจัดการเรียน 

การสอนในโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษา ท้ังดานกระบวนการเรียนการสอน การจัดโครงสรางและการ

บริหารงานอยางเปนระบบครบวงจร เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษา จัดระบบสารสนเทศอยาง

ครบถวน มีระบบการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการทำงานมีความจำเปนตองมีการจัดหา และ

ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีจำเปนตองใชในกระบวนการทำงาน เพือ่อำนวยตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

วัสดุ-ครุภัณฑ เปนองคประกอบสำคัญอยางหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการ 

จัดหาวัสดุ ซอมแซมบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑใหมีสภาพท่ีพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

เพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับ พระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 23 (5)  สงเสริม

สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการเรียน  การสอน และอำนวยความสะดวก 

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีความรู ความเขาใจ รวมท้ังใชการวิจัย เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู 

ครูผูสอนและนักเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 

  



2.  วัตถุประสงค 

 1. ผลผลิต (output) วัสดุครุภัณฑ ใชในการบริหารจัดการฝายวิชาการ มีการจัดหา ไดรับการ

ซอมแซม 

 2. ผลลัพธ (outcome) มีวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดีมีคุณภาพเพียงพอ ในการใชการพัฒนาระบบงานในฝาย

วิชาการ 

 

3.  เปาหมาย 

    3.1  เชิงปริมาณ 

 1. วัสดุครุภัณฑ มีเพียงพอและอยูในสภาพท่ีใชงานไดรอยละ 87  

    3.2  เชิงคุณภาพ 

1. การปฏิบัติงานของครูในฝายวิชาการดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1 ข้ันเตรียมการ   

 1.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ เม.ย. 65 - นางสาวภักคีณี  

2 ข้ันดำเนินการ   

 กิจกรรมท่ี 1  

กิจกรรมจัดซ้ือและซอมแซมวัสดุและครุภัณฑสำนักงาน

ตามท่ีมีการสำรวจ 

ตลอดป

การศึกษา 

- กลุมบริหารวิชาการ 

 กิจกรรมท่ี 2  

กิจกรรมพัฒนาระบบการเรียนรู  

ของกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 9 กลุมสาระการเรียนรู 

- ประชุมครูแตละกลุมสาระการเรียนรู รวมวางระบบ 

- วิเคราะหหลักสูตร 

- วิเคราะหผูเรียนรายบุคคล 

- ออกแบบการเรียนรู  ผลิตส่ือ 

- จัดการเรยีนรู  

ตลอดป

การศึกษา  

 

 

 

 

 

 

- ครูทุกกลุมสาระฯ 

 



 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

 กิจกรรมท่ี 2 (ตอ) 

กิจกรรมพัฒนาระบบการเรียนรู  

- จัดการเรียนรู  

- นิเทศแลกเปล่ียนเรียนรู 

- วัดผลประเมินผลการเรียนรู 

- แกไขปญหา พัฒนา วิจัยในช้ันเรียน 

ตลอดป

การศึกษา  

 

 

 

 

- ครูทุกกลุมสาระฯ 

 

3 ข้ันตรวจสอบ 

- ประเมินโครงการ 

- รายงานผลการดำเนินการและปรับปรงุแกไขปญหา 

  ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ 

- ประเมินความพึงพอใจ 

มีนาคม 66 - นางสาวภักคีณี   

 

4 ข้ันสรุป 

สรุปผลโครงการจัดทำเอกสารเขาเลมรายงาน 

มีนาคม 66 - นางสาวภักคีณี   

 

 

5.  งบประมาณท่ีใช    เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 25,000 บาท    
 

6.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1  

กิจกรรมจัดซ้ือและซอมแซมวัสดุ

สำนักงานตามท่ีมีการสำรวจ 

20,000   

 

20,000 

 

กิจกรรมท่ี 2  

กิจกรรมพัฒนาระบบการเรียนรู  

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณท่ีเกี่ยวของ 

- ทำรูปเลมเอกสาร 

5,000 

 

 5,000 

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 25,000  5,000 20,000 



7.  ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

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  5,000  10,000  5,000  

 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต   

- วัสดุครุภัณฑ มีเพียงพอและอยูในสภาพท่ีใช

งานไดรอยละ 87 

- สำรวจวัสดุครุภัณฑ - แบบสำรวจ 

ผลลัพธ   

- ครใูนฝายวิชาการดำเนินไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

- นิเทศการปฏิบัติงาน

ของครูในฝายวิชาการ 

- แบบสอบถาม 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

      1. วัสดุครุภัณฑ มีเพียงพอและอยูในสภาพท่ีใชงานไดรอยละ 87 

        2. ครูในกลุมบริหารงานวิชาการดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ลงช่ือ)............................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

         ( นางสาวภักคีณี  จีนามูล ) 

 

 

(ลงช่ือ)............................................................ผูเสนอโครงการ 

                        ( นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ ) 

               ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

 

  (ลงช่ือ)...........................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                         ( นายไตรภูมิ  อายวงค ) 

              รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

          (ลงช่ือ)...........................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                       ( นายอมรศักด์ิ  เสมสันต  ) 

              รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 

 

                                                    (ลงช่ือ)..........................................................ผูอนุมัติโครงการ 

                          ( นายไพบูลย  พวงเงิน )  

                                                    ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ  



โครงการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

แผนงาน   ฝายวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน 

ขอท่ี 1 สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสใหผูเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ขอท่ี 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถทางเทคโนโลย ี

เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุมเปาหมาย 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม      โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ     นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ   
ระยะเวลาดำเนินการ   ปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินงาน  โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากผลการดำเนินงานปการศึกษา 2564 พบวา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในดาน

ความหลากหลายของหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนและสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถ่ินและรูเทาทัน

การเปล่ียนแปลงและเขาถึงความรูเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสม ซึ่งมีระดับความพึงพอใจตอหลักสูตร

สถานศึกษาอยูในระดับรอยละ 85 ของผูเรียน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็ม

ตามศักยภาพ หลักสูตรสถานศึกษามีความสำคัญ สถานศึกษามีบทบาทสำคัญในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตาม

หลักการและเปาหมายของการจัดการศึกษาของชาติ และดำเนินการนำหลักสูตรสูการปฏิบัติในการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน อยางมีประสิทธิภาพ มีการติดตามผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่องเปนระยะ ๆ เพื่อนำผลจากการ

ติดตามมาใชเปนขอมูลพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ  

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  จึงเปนกระบวนการสำคัญอยางหนึ่งท่ีมีบทบาทตอการพัฒนาหลักสูตร 

เปนการพิจารณาตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรวามีคุณคาเหมาะสมหรือไม  และตรวจสอบ ประสิทธิภาพใน

การดำเนินงาน ฉะนั้นการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  จึงควรประเมินอยางรอบดานซึ่งจะชวยทำใหไดขอมูล               

ท่ีชวยใหผู ท่ีมีสวนรับผิดชอบตอหลักสูตรใชเปนแนวทางในการตัดสินท่ีจะปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร                     

ตอไป จากการศึกษาวิธีการประเมินหลักสูตรพบวา มีรูปแบบการประเมินหลักสูตรหลายรูปแบบดวยกัน                 

โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ ไดเลือกใชรูปแบบการประเมินเชิงระบบ (System Approach Model) มาเปน

แนวทางในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในครั้งนี้ เพราะเห็นวารูปแบบการประเมินดังกลาว สามารถประเมิน

ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรไดครอบคลุมทุกดาน นำไปสูคำตอบวา หลักสูตรมีความเหมาะสมเพียงใด                    

การดำเนินงานเปนไปตามความมุงหมายท่ีวางไวหรือไม มีปญหาและอุปสรรค และขอผิดพลาดในดานใด                     

เพื่อสามารถตัดสินใจไดวาควรมีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรในดานใด เพื่อใหเปนหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ

ตอไป 



2.  วัตถุประสงค 

 - เพื่อประเมินจุดมุงหมาย กระบวนการ และผลลัพธของการสราง การใชและการประเมินหลักสูตร 

3.  เปาหมาย     

     3.1  เชิงปริมาณ 

 1. ไดสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอยางครบถวน เพื่อใชในการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับผูเรียนตอบสนองตอความตองการของผูปกครองและทองถ่ิน 

3.2  เชิงคุณภาพ 

  1. ไดสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอยางครบถวน เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรใหเหมาะสมกับผูเรียน ตอบสนองตอความตองการของผูปกครองและทองถ่ิน 

 2. ไดสารสนเทศในการปรับปรุงจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการวัดและประเมินท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 

  3. ทำใหทราบปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการใชหลักสูตรสถานศึกษา และไดขอคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ

อันจะนำไปเปนแนวทางในการจัดทำหลักสูตรตอไป  

 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 

1.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

1.2  ผอ.แตงต้ังคณะกรรมการทำงาน 

1.3  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ 

เม.ย.65 

พ.ค.65 

นายวชิรภัทร 

ศรีอุดวงศ 

2. ข้ันดำเนินการ 

2.1 การประเมินหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช  2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

2.2 ดำเนินการประเมินและพัฒนาหลักสูตร  ทุกกลุมสาระ

การเรียนรู 

           -  แตงต้ังคณะทำงาน 

           -  สำรวจความตองการ 

           -  ปรับโครงสรางหลักสูตร 

           - ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร 

2.3  การนำหลักสูตรไปใช 

 

เม.ย.65–พ.ค.65 

 

เม.ย.65–พ.ค.65 

 

 

 

 

 

พ.ค.65 

- คณะกรรมการ

บริหารวิชาการ/ 

หัวหนากลุมสาระ /

ครูทุกคน 

- คณะกรรมการ

บริหารจัดการ

หลักสูตร /วิชาการ 

 

หัวหนากลุมสาระฯ 

- ครูทุกคน 
 

 

 

 



 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

3. ข้ันตรวจสอบ 

3.1  ติดตามประเมินผล 

3.2  รายงานผล 

 

พ.ค.65–มี.ค.66 

ฝายบริหาร /

วิชาการ /หัวหนา

กลุมสาระฯ 

4. ข้ันปรับปรุง 

4.1  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

ส้ินปการศึกษา 65 กลุมบริหาร

วิชาการ 
 

 

5.  งบประมาณท่ีใช      เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน  5,000 บาท    

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและกจิกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1. ข้ันเตรียมการ     

    1.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ     

    1.2  ผอ.แตงต้ังคณะกรรมการทำงาน     

    1.3  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 

และวิชาการ 

 
   

2. ข้ันดำเนินการ 5,000    

   2.1  ประเมินหลักสูตร     

   2.2  ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแตละ

กลุมสาระ 

 
  5,000 

3. ข้ันตรวจสอบ     

   3.1  ติดตามประเมินผล     

   3.2  รายงานผล     

4. ข้ันปรับปรุง     

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังส้ิน 5,000   5,000 

 

7.  ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

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 เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต 

1. ไดสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียนอยางครบถวน 

เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

ใหเหมาะสมกับผูเรียน ตอบสนองตอความ

ตองการของผูปกครองและทองถ่ิน 

  

ผลลัพธ 

1.  ผลการประเมินจุดมุงหมาย 

กระบวนการ และผลลัพธ ของการประเมิน

หลักสูตรมีการปฏิบัติและความคิดเห็นอยู

ในระดับมาก และผานเกณฑการประเมิน 

 

- สอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 

- เอกสารหลักสูตร 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 ไดเอกสารหลักสูตรของโรงเรียนท่ีเหมาะสมกับผูเรียนตอบสนองตอความตองการของผูปกครองและ

ทองถ่ิน 

9.2 เอกสารหลักสูตรมีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ลงช่ือ…………………………………………….ผูรับผิดชอบโครงการ 

         (นายวชิรภัทร   ศรีอุดวงศ) 

            

 

 

ลงช่ือ……………………………………………….ผูเสนอโครงการ 

                                 (นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ) 

                         ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

 

        ลงช่ือ .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                 (นายไตรภูมิ      อายวงค) 

          รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

 

   ลงช่ือ .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                    ( นายอมรศักด์ิ เสมสันต ) 

          รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 

 

 

    ลงช่ือ .....................................................ผูอนุมัติโครงการ 

                                 ( นายไพบูลย  พวงเงิน )  

                    ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 

 

 

 



 
 

โครงการ  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน 

แผนงาน  ฝายวิชาการ  

สนองกลยุทธโรงเรียนขอท่ี 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถ

ทางเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน  

       ประเด็นพิจารณาท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

       มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  

ลักษณะโครงการ              โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ               นางกัณฑิมาพร  พานมัง่ 

ระยะเวลาดำเนินการ      ปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินการ    โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

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

1.  หลักการและเหตุผล 

จากการดำเนินงานปการศึกษา 2564 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน นักเรียนติด 0  

ร  มส นอยลง ครูปรับเปล่ียนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญมากข้ึน ครูมีความรูเกี่ยวกับระเบียบ 

แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน โรงเรียนสามารถ

เทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการและอื่นๆตาม

แนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ครูสามารถผลิตส่ือ พัฒนาส่ือ มีส่ือประกอบการสอน มีแหลงเรียนรูท้ัง

ในและนอกโรงเรียน ท่ีมีคุณภาพ และมีความพรอมในการสอน ผูเรียนเรียนรูไดเต็มศักยภาพของตนเอง เรียน

อยางมีความสุข ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนโรงเรียนมีส่ือ นวัตกรรม แหลงเรียนรูอยางเพียงพอ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 หมวด 4  มาตรา 22  

ไดใหแนวทางการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา

ผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด โดยกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ

เต็มตามศักยภาพ และหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไดกลาวถึงผลการประเมิน

ภายนอกของสถานศึกษาใดท่ีไมไดมาตรฐานท่ีกำหนดใหสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ    

ทางการศึกษาจัดทำขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด และมาตรา 48 ใหหนวยงานตน

สังกัดและสถานศึกษา จัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและรายงานประจำปให

หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 



 
 

การวัดผลประเมินผล เปนกระบวนการท่ีดำเนินการควบคูกับการจัดการเรียนรูเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล

สารสนเทศของการจัดการเรียนรูวาแตละชวงของการจัดกิจกรรม หรือการเรียนรู ผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม    

ท่ีกำหนดหรือไม การสอนหรือการจัดการเรียนรูเหมาะสมเพียงใด ขอมูลสารสนเทศจากการวัดผลประเมินผล

จะนำไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนไดชัดเจน หรือใชในการวางแผนตางๆของการจัดการศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนการจัดการศึกษาท่ีเนนใหเกิดการเรียนรูไดทุกเวลา   

ทุกสถานท่ี และตองจัดการศึกษา  เพื่อสงเสริมการเรียนตลอดชีวิต ส่ือการเรียนการสอนและแหลงขอมูลใน

การคนหาความรู  จึงมีความสำคัญมากในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ

สูงสุด โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภไดเห็นความสำคัญของการจัดสรางจัดซื้อส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนท่ี

จะชวยใหครูมีความพรอมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและนักเรียนไดเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ 

 

2.  วัตถุประสงค 

     เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและโรงเรียนใหเพิ่มข้ึน 

 

3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ันในแตละกลุมสาระการเรียนรูเพิ่มข้ึนรอยละ 3 

2. นักเรียนติด 0  ร  มส  นอยลง เหลือเพียงรอยละ 1 ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด 

     3. ครูทุกคน ไดจัดสรางส่ือและอุปกรณการสอน 

3.2 เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

           พ.ศ.2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551  

         2. ครูมีความรูเกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน   

         3. ครูจัดทำแผนการวัดผลและประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู  

         4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู ดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนนการประเมิน 

           ตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหได 

           มาตรฐาน ประเมินผลการเรียนการสอนและการนำผลการประเมินมาใชพัฒนา 

         5. โรงเรียนสามารถเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น  

           สถานประกอบการและอื่นๆตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 



 
 

         6. ครูไดพัฒนาตนเอง มีความพรอมในการสอน 

         7. ผูเรียนเรียนรูดวยความสนุก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

         8. งานดานวิชาการภายในสถานศึกษามีคุณภาพ 

 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1 ข้ันเตรียมการ   

 1.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ พ.ค.2565 - นางกัณฑิมาพร 

 1.2  ประชุม ปรึกษาหารือ  ช้ีแจง   - นางบุษราภรณ 

 1.3  กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน  - หัวหนากลุมสาระฯ 

 1.4  สำรวจส่ือ นวัตกรรมท่ีมีอยู   

2 ข้ันดำเนินการ   

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

 2.1 จัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  - นางบุษราภรณ    

 - แตละกลุมสาระการเรียนรูดำเนินการวิเคราะห  หาปจจัย

ท่ีสงผลตอการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 - หัวหนากลุมสาระฯ 

- คณะครูผูรับผิดชอบ 

 - ทุกกลุมสาระการเรียนรูเสนอแผนการปรับปรุงและพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ 

  

 - ทุกกลุมสาระการเรียนรูเสนอแผนการปรับปรุงและพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ 

  

 - รวบรวมแผนการปรับปรุงและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ท่ี

เกี่ยวของ 

  

 - ทุกกลุมสาระการเรียนรูปฏิบัติตามแผนท่ีเสนอไว   

 - ประเมิน รายงาน สรุป   

 

 

 



 
 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

 2.2 คายวิชาการ ม.ค.–ก.พ. 66 - หัวหนากลุมสาระ 

 - ประชุมผูท่ีเกี่ยวของ   

 - แตละกลุมสาระการเรียนรูดำเนินการเสนอกิจกรรมการ

เขาคายวิชาการ 

  

 - ดำเนินการจัดกิจกรรมการเขาคาย   

 - ประเมิน รายงานและสรุปผล   

 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมแกไขผลการเรียน (0, ร, มส, มผ) 

3.1 การพัฒนาระบบการแกปญหา 0 ร มส โดยจัด

กิจกรรมคลินิกสูหองเรียนคุณภาพ 

ตลอดป

การศึกษา 65 

- นายมานพ 

 

 - ประชุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรู   

 - จัดอบรมคุณหมอในแตละกลุมสาระการเรียนรูวิเคราะห

สภาพปญหาและความตองการในแตละดาน ของบุคลากร

(คุณหมอ) ดานส่ือ ดานทักษะความจำเปน (ยารักษาโรค ) 

ของแตละกลุมสาระ 

  

 - ดำเนินการแกไขปญหา   

 - ประเมิน รายงาน สรุป   

 3.2 การสอนซอมเสริม ตลอดป - หัวหนากลุมสาระ 

 - ประชุมผูท่ีเกี่ยวของ การศึกษา 65 - ครูประจำวิชา 

 - จัดเตรียมเอกสารการสอนซอมเสริมของแตละกลุมสาระ

การเรียนรู 

  

 - ดำเนินการสอนซอมเสริม   

 - ประเมิน  รายงาน และสรุปผล   

 

 

 



 
 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดผลประเมินผล  - นางกัณฑิมาพร 

 - พัฒนา ปรบัปรุงระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล

และประเมินผลของโรงเรียน 

พ.ค. 65 

 

- วิชาการ 

 - ทำแบบ ปพ.5 ทำแผนการวัดผลและประเมินผล พ.ค. 65  

 - ดำเนินการวัดผล และประเมินผลโดยเนนประเมินตาม

สภาพจริง 

ตลอดป

การศึกษา 65 

 

 - อบรมใหความรูครูเกี่ยวกับโปรแกรม SGS   

 - รวบรวม และบันทึกผลการเรียน ในโปรแกรม SGS   

 - วิเคราะห สรุปและเผยแพรผลการวัดประเมิน   

 - พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน   

 - เทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณและผลการเรียน   

 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตลอดป - นายชัยฤทธิ์ 

 - จัดสราง จัดซื้อส่ือ นวัตกรรม แบบเรียน การศึกษา  

 - จัดทำทะเบียนส่ือ/แหลงเรียนรู   

 - ใชส่ือ นวัตกรรม แหลงเรียนรูตามแผนฯ ประกวดส่ือ   

 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมดำเนินการจัดสอบ O-NET และ PISA 

- คาเตรียมความพรอมนักเรียนสอบ PISA 

- คาพาหนะสำหรับนำนักเรียนไปสอบ ณ สนามสอบ 

- คาอาหารสำหรับนักเรียนท่ีสอบ 

ก.พ.-มี.ค. 66 - นางกัณฑิมาพร 

3 ข้ันตรวจสอบ 

- ประเมินโครงการ 

- ติดตามประเมินผล 

มี.ค. 66 - นางกัณฑิมาพร 

4 ข้ันสรุป   

 - สรุปรายงานจากแผนการจัดการเรียนรู จากผลการวัด

ประเมินผล 

มี.ค. 66 - นางกัณฑิมาพร 

- หัวหนากลุมสาระ 

 



 
 

5. งบประมาณท่ีใช เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน  55,000  บาท 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใชงบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1  

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

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สำนักงานท่ีเกี่ยวของ     

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ หนังสือท่ีใชสำหรับติว 

สำหรับฝก สอน สอบ 

 
   

- จัดซื้อของรางวัล     

- จางทำไวนิล     

- เขาเลมเอกสาร     

- คาอาหาร อาหารวาง คาวิทยากร     

กิจกรรมท่ี 2  

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

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สำนักงานท่ีเกี่ยวของ     

- กระดาษปกสี     

- กระดาษกาวแลกซีน     

- หมึกปริ้นเตอรเลเซอรแบบเติม     

- หมึกสีปริ้นเตอรสี     

- ซองขาว     

- สันรูดแฟม     

- แฟม 2 นิ้ว     

- หมึกสำหรับตรายาง     

- เขาเลมเอกสาร     



 
 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใชงบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 3  

กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดผลประเมินผล 
12,000    

- คาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑท่ีใชในการจัดสอบ และ

งานวัดผลประเมินผล 

 
  

12,000 

 

- กระดาษปกสี     

- กระดาษกาวแลกซีน     

- กระดาษกาว 2 หนา     

- ลวดเย็บกระดาษ     

- ลวดเสียบกระดาษ     

- แฟม 2 นิ้ว     

- สันรูดแฟม     

- กาวลาเทกซ     

- กระดาษคำตอบ     

- หมึกปริ้นเตอรเลเซอรแบบเติม     

- หมึกสำหรบัตรายาง     

กิจกรรมที 4 กิจกรรมสรางและพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอน 

2,000   2,000 

- จัดซื้อส่ือ นวัตกรรม แบบเรียน     

- กระดาษเอสี กระดาษการด กระดาษโฟโต หมึก     

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมดำเนนิการจัดสอบ O-NET 

และ PISA 

35,000 
 

35,000 
 

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 55,000 1,000 36,000 18,000 

 

 

 

 



 
 

7.  ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค.66-31 มี.ค.66) 

ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย.65-30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 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 เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต   

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

นักเรียนติด 0  ร  มส. นอยลง 

 

- การทดสอบ - แบบทดสอบ 

- รายงานการประเมิน 

- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน 

2. ครูทุกคน ผลิตสื่อ นวัตกรรมอยางนอย คนละ 

2 ช้ิน/ภาคเรียน 

ตรวจสอบทะเบียนส่ือ 

 

ทะเบียนส่ือ 

 

ผลลัพธ   

1. ครูไดพัฒนาตนเอง มีความพรอมในการสอน 

 

ตรวจสอบทะ เบ ี ยน ส่ื อ 

แหลงเรียนรู 

ตรวจสอบทำวิจัยการใชส่ือ 

นวัตกรรม 

ตรวจแบบประเมินความ

พึงพอใจ 

ทะเบียนส่ือ/แหลงเรียนรู 

รายงานวิจัยการใชส่ือ 

แบบประเม ินความพึ ง

พอใจของนักเรียน 

2. ผูเรียนเรียนรูดวยความสนุก มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงข้ึน 

  

3. งานดานวิชาการภายในสถานศึกษามีคุณภาพ   

 

 

 



 
 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   9.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 

9.2 นักเรียนติด 0  ร  มส. นอยลง 

9.3 ครูปรับเปล่ียนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญมากข้ึน 

9.4 ครูมีความรูเกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน  

9.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

          9.6 โรงเรียนสามารถเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น 

สถานประกอบการและอื่นๆตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

9.7 ครูสามารถผลิตส่ือ พัฒนาส่ือ มีส่ือประกอบการสอน มีแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน       

ท่ีมีคุณภาพ และมีความพรอมในการสอน 

9.8 ผูเรียนเรียนรูไดเต็มศักยภาพของตนเอง เรียนอยางมีความสุข ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

          9.9 โรงเรียนมีส่ือ นวัตกรรม แหลงเรียนรูอยางเพียงพอ 

 

 

ลงช่ือ………………………………………………..ผูรับผิดชอบโครงการ 

          ( นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง ) 

 

 

 

ลงช่ือ………………………………………………..ผูเสนอโครงการ 

                         ( นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ ) 

              ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

 

  ลงช่ือ……………………………………………….ผูเห็นชอบโครงการ 

                           ( นายไตรภูมิ  อายวงค ) 

              รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 



 
 

 

          ลงช่ือ ……………..………………………………..…ผูเห็นชอบโครงการ 

                          ( นายอมรศักด์ิ เสมสันต ) 

              รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 

 

 

                                                   ลงช่ือ………………………………………………..ผูอนุมัติโครงการ 

                          ( นายไพบูลย  พวงเงิน )  

                                                   ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 



 

 

 

โครงการ     ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน 

แผนงาน        ฝายวิชาการ  

สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอท่ี 3 ปลูกฝงคุณธรรม ความสำนึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 

                   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      ขอท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนการสอน 

                                         ไดอยางมีคุณภาพ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 1 เรื่อง เรื่อง คุณภาพผูเรียน 

      ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1  เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  5) 

                  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 

                  สถานศึกษา 

   ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2  เรื่อง คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงคของผูเรียน 1) 

                                       การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตาม 
                                       ทีสถานศึกษากำหนด 

       มาตรฐานท่ี 2 เรื่อง กระบวนการบริหารและการจัดการ 

       ประเด็นพิจารณาท่ี 2.4 เรื่อง พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญ 

              ทางวิชาชีพ 

ลักษณะโครงการ              โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ               นางรักเกียรติ เกษรพรหม 

ระยะเวลาดำเนินการ      ปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินการ    โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

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

1. หลักการและเหตุผล 

จากผลการดำเดินงานปการศึกษา 2564 พบวา การดำเนินโครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงสูการเรียนการสอนไดดำเนินการในสวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทานั้น มีบางกิจกรรมท่ีไมได

ดำเนินการ ไดแก กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผูสอนท่ียายมารับตำแหนงและบรรจุแตงต้ังใน

โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ การพัฒนานักเรียนแกนนำและนักเรียนเครือขาย 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ไดกำหนดไวใน

มาตรา 6 วาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย สติปญญา   

ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  

(สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2542 : 5)  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2544  ไดกำหนดจุดมุงหมายท่ีเนนการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุขและ



 

 

 

มีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ขอท่ี 5 อยูอยางพอเพียง เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายไดรวมมือกันจัดการศึกษาของชาติใหบรรลุตาม

จุดมุงหมายของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและหลักสูตรการ ศึกษาข้ันพื้นฐานดังกลาวขางตน  

นอกจากนี้ยังไดนอมนำพระราชดำรสัของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษานำไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 

โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ ไดตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกลาวขางตน จึงไดจัดทำโครงการ

ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน ในทุกกลุมสาระการเรียนรูโดยนำหลักการ จุดเนนและ

นโยบายตาง ๆ มาประยุกตใชในการจัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนา

ศักยภาพและมีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรตองการ 

 

2. วัตถุประสงค 

 2.1  เพื่อพัฒนาครูแกนนำทุกกลุมสาระการเรียนรู  

 2.2  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู   

 2.3  เพื่อขับเคล่ือนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูผูเรียน 

 2.4 เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำและนักเรียนเครือขาย 

 2.5  เพื่อปลูกฝงคุณธรรมนำความรูใหกับผูเรียนและผูเรียนสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได 

 

3. เปาหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

      3.1.1 ครูผูสอนทุกคน 

   3.1.2 นักเรียนแกนนำ 85 คน นักเรียนเครือขาย 40 คน  

      3.2 เชิงคุณภาพ 

- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเปนแกนนำ 

ในการนอมนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืนดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

- พัฒนานักเรียนของโรงเรียนเปนแกนนำในการนอมนำศาสตรพระราชา 

สูการพัฒนาอยางยั่งยนืดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

- ขยายผลสูนักเรียนเครือขายเปนแกนนำในการนอมนำศาสตรพระราชา 

สูการพัฒนาอยางยั่งยนืดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 

 



 

 

 

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1 ข้ันเตรียมการ 

1)  ประชุมช้ีแจงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระฯ

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

2)  จัดทำโครงการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สูการเรียนการสอน  เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 

พ.ค.2565  นางรักเกียรติ 

เกษรพรหมและ

คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

2 ข้ันดำเนินการ   

 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียน 

                แกนนำและนักเรียนเครือขาย 

กิจกรรมท่ี 3 จัดทำหลักสูตรสอดแทรกหลักปรัชญา 

                ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ม.ย. 2565 

 

 

 

นางรักเกยีรติ เกษร

พรหมและ

คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

 

กจิกรรมท่ี 4 จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสอดแทรกหลัก 

                ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมท่ี 5 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการหลัก 

                ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแตละกลุมสาระ 

                การเรียนรู 

กิจกรรมท่ี 6 ปรับปรุงพัฒนาหอง/ศูนยการเรียนรูตามหลัก 

                ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมท่ี 7 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูและนำเสนอผลงาน 

                ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

ตลอดป

การศึกษา 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางรักเกยีรติ เกษร

พรหมและ

คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

3 ข้ันตรวจสอบ   

 
กิจกรรมท่ี 8 ติดตามและประเมินโครงการ 

 

ส.ค. –ก.ย. 

2565 

นางรักเกยีรติ เกษร

พรหม 

4 ข้ันปรับปรุง   

 สรุปและรายงานผล 

 - จัดทำเอกสารเขาเลมรายงาน 

มีนาคม 66 นางรักเกยีรติ เกษร

พรหม 

 



 

 

 

5.  งบประมาณท่ีใช   เงินอุดหนุนรายหัวจำนวน 16,000 บาท 

                            เงินอุดหนุนรายหัวแบบมีวัตถุประสงค 16,000 บาท 

   

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใชงบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 

                ครูแกนนำ 

   - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารวาง 2 มื้อ  

รวม 80 บาท ครูแกนนำ 90 คน 

 

 

 

16,000.- 

 

 

- 

 

 

 

 

10,000.- 

 

 

 

6,000.- 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 

                นักเรียนแกนนำและนักเรียนเครือขาย 

     - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารวาง 2 มื้อ  

รวม 80 บาท นักเรียนแกนนำ 85 คน นักเรียน

เครือขาย 40 คน  รวม 125 คน 

 

16,000.- 

(งบกิจกรรม

พัฒนา

ผูเรียน) 

 

 

- 

 

 

 

 

10,000.- 

 

 

 

6,000.- 

กิจกรรมท่ี 4 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู 

                สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                พอเพียง 

กิจกรรมท่ี 5 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณา 

                การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                พอเพียงในแตละกลุมสาระ 

 

 

 

- 
- - - 

กิจกรรมท่ี 6 ปรับปรุงพัฒนาหอง/ศูนยการเรียนรู 

                ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                พอเพียง 

   - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ สำหรับหองศูนย

การเรียนรู และสำหรับฐานการเรียนรูตาง ๆ 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

กิจกรรมท่ี 7 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูและนำเสนอ 

                ผลงานทุกกลุมสาระการเรียนรู 

- 
- - 

 

- 

- จัดทำเอกสาร เขาเลมรายงาน - - - - 

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 32,000.- - 20,000.- 12,000.- 



 

 

 

7.  ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 

(1 ต.ค.64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 

(1 ม.ค.65-31 มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 

(1 เม.ย.64-30 มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 4 

(1 ก.ค.64-30 ก.ย. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

16,000.-  -  -  16,000.-  

 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต   

1. พัฒนาครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู และกจิกรรม

พัฒนาผูเรียนทุกคน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให

สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. นักเรียนแกนนำและนกัเรียนเครือขายไดรับการพัฒนา มี

คุณธรรมนำความรูไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได 

- การประเมิน - แบบประเมิน 

ผลลัพธ   

1. รอยละของครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร และ

การสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

- การประเมิน - แบบประเมิน 

2. รอยละของครูท่ีไดรับการพัฒนาการจัดกิจกรรม 

กลุมสาระการเรียนรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เนน   การ

อาน  เขียน  คิด  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

- การสำรวจ 

 

 

- แบบสำรวจ 

 

3. รอยละของหลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนา -  การประเมิน -  แบบประเมิน 

4. รอยละของครูมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณธรรม

และกระบวนการคิด 

-  การประเมิน -  แบบประเมิน 

 

5. รอยละของนักเรียนมีคุณธรรมนำความรู -  การประเมิน -  แบบประเมิน 

6. รอยละของครูสรางและใชส่ือ นวัตกรรม  เทคโนโลยีและ

ภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนรู 

-  การทดสอบ -  แบบทดสอบ 

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1  ครูเครือแกนนำมีความรูความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตรและนำไปใชในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูไดเปนอยางดี    



 

 

 

9.2  นักเรียนมีคุณธรรมนำความรูไปปฏิบัติใชในชีวิตประจำวัน 

9.3  ครูเครือขายจัดการเรียนรู  โดยสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาประยุกตใชในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 

9.4  ชุมชนมีความพึงพอใจและใหความรวมมือกับโรงเรียนเปนอยางดี 

9.5  ครูเครือขายสามารถถายทอดความรูและประสบการณของตนเองใหกบัครูอื่น ๆ  ไดและสามารถ

สรางเครือขายการเรียนรูไดอยางกวางขวาง 

 

 

ลงช่ือ………………………………………………..ผูรับผิดชอบโครงการ 

          ( นางรักเกียรติ  เกษรพรหม ) 

 

 

ลงช่ือ………………………………………………..ผูเสนอโครงการ 

                         ( นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ ) 

              ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

  ลงช่ือ……………………………………………….ผูเห็นชอบโครงการ 

                           ( นายไตรภูมิ  อายวงค ) 

              รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

          ลงช่ือ ……………..………………………………..…ผูเห็นชอบโครงการ 

                          ( นายอมรศักด์ิ เสมสันต ) 

              รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 

 

 

          ลงช่ือ ……………..………………………………..…ผูเห็นชอบโครงการ 

                          ( นายไพบูลย  พวงเงิน ) 

              ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 



โครงการ สงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน   

แผนงาน ฝายวิชาการ  

สนองกลยุทธโรงเรียนท่ี 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

       ประเด็นพิจารณาท่ี (3.5)  

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม      โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ  นางสาววันวิสาข  ชมกล่ิน 

ระยะเวลาดำเนินการ ปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ   

1. หลักการและเหตุผล 

           จากผลการดำเนินงานปการศึกษา 2564 พบวางานสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดจัดทำ

วิจัยเพื ่อพ ัฒนาผู เร ียน คิดเปนรอยละร อย 100 ของครูทุกคนในสถานศึกษา เนื ่องจากการประกาศใช

พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดมีการขับเคลื่อนเพื่อปฏิรูปการศึกษา จุดเนนที่เปนหัวใจ

สำคัญ คือ การปฏิรูปการเรียนรู ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซึ่งระบุไวในหมวดท่ี 2 มาตรา 22 คือ การจัดการ

ศึกษาตองยึดหลักวา ผู เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญ 

กระบวนการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ ดังนั้นในการจัดการเรียนรู

ของครูผูสอน  จึงจำเปนตองแสดงจุดเนนสำคัญนี้ดวย และใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการกระบวนการ

เรียนรู โรงเรียนทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ จึงกำหนดใหครูทุกคนศึกษา วิเคราะหหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู 

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู และบันทึกผลการจัดการเรียนรูทายแผนการจัดการเรียนรู เพื่อไดทราบถึง ปญหา 

อุปสรรค ประสิทธิภาพ แนวทางแกไข พัฒนา นำไปสูการศึกษา หาแนวทางแกไข ปรับปรุง พัฒนา และจัดทำวิจัย

ในช้ันเรียนควบคูการจัดการเรียนรู 

 

2. วัตถุประสงค 

 เพื่อใหครูมีแนวทางการจัดการเรียนรูที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ไดใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

พัฒนาคุณภาพผูเรียน และแกปญหาการจัดการเรียนรู  

 

3. เปาหมาย     

     3.1 เชิงปริมาณ 

            3.1.1 ครทุูกคน มีแผนการจัดการเรียนรู 

            3.1.2 ครทุูกคน มีความรูเรื่องการทำวิจัยในช้ันเรียน 

            3.1.3 ครทุูกคน มีผลงานวิจัยในช้ันเรียนคนละ 1 เรื่อง ตอ 1 ภาคเรียน 

 

 



   3.2 เชิงคุณภาพ 

         3.2.1 ครูทราบผลสะทอนกลับการทำวิจัยในช้ันเรียน 

         3.2.2 ครูใชกระบวนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

         3.2.3 นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพดานสติปญญา อารมณ สังคม จริยธรรม และความประพฤติ 

 

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ลำดับท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 ข้ันเตรียมการ 

      ประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบ ทบทวน

ผลงานวิจัยในช้ันเรียนบันทึกหลังแผนการสอนสภาพ

ปญหาท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูของครูผูสอนแต

ละกลุมสาระฯ 

 

พฤษภาคม 2565 

 

นางสาววันวิสาข 

2 ข้ันดำเนินการ 

      ประชุมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในข้ันเรียนครูทุก

กลุมสาระการเรียนรู ฝกทำวิจัย คนละ 1 เรื่อง 

สิงหาคม 2565 ครูทุกกลุมสาระฯ 

3 ข้ันตรวจสอน 

     ตรวจสอบ ติดตามผลงานการวิจัย สะทอนกลับไป

ยังครูผูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรู 

ตุลาคม 2565 ครูทุกกลุมสาระฯ 

4 ข้ันสรุป 

     สรุปรายงานผลปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ

ตาง ๆ 

มีนาคม 2565 นางสาววันวิสาข 

 

5. งบประมาณท่ีใช    เงินอุดหนุนรายหัวจำนวน   2,000  บาท 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ท่ีเกี่ยวของ    2,000 

- กระดาษ      

- แฟม     

- หมึกพิมพ     

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 2,000  - - 2,000 



7. ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

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 

-  1,000 บาท  -  1,000 บาท  

 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต 

1. ครูทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู 

2. ครูทุกคน มีความรูเรื่องการทำวิจัยในช้ันเรียน 

3. ครูทุกคน มีผลงานวิจัยในช้ันเรียน คนละ 1 เรื่อง 

ตอ 1 ภาคเรียน 

 

ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 

ตรวจสอบผลงานการวิจัยในช้ัน

เรียน 

 

แบบสรุปการตรวจสอบ 

(Check list) 

แผนการจัดการเรียนรู  

และงานวิจัย 

ผลลัพธ 

1. ครูทราบผลสะทอนกลับการทำวิจัยในช้ันเรียน 

2. ครูใชกระบวนการทำว ิจ ัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพดานสติปญญา 

อารมณ สังคม จริยธรรม และความประพฤติ 

  

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

          1. ครูใชแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางสรางสรรค 

          2. ครูใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

ลงช่ือ………………………………………………..ผูรับผิดชอบโครงการ 

          ( นางสาววันวิสาข  ชมกล่ิน ) 

 

 

ลงช่ือ………………………………………………..ผูเสนอโครงการ 

                         ( นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ ) 

              ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

  ลงช่ือ……………………………………………….ผูเห็นชอบโครงการ 

                           ( นายไตรภูมิ  อายวงค ) 

              รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

          ลงช่ือ ……………..………………………………..…ผูเห็นชอบโครงการ 

                          ( นายอมรศักด์ิ เสมสันต ) 

              รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 

 

 

                                                   ลงช่ือ………………………………………………..ผูอนุมัติโครงการ 

                          ( นายไพบูลย  พวงเงิน )  

                                                   ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 

 



โครงการ  พัฒนาระบบงานทะเบียน 

แผนงาน  ฝายวิชาการ  

สนองกลยุทธโรงเรียน 

 ขอท่ี 1 สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสใหผูเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ขอท่ี 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี

เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

ลักษณะโครงการ     โครงการใหม      โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวกัลยรัตน  แกวแสนสาย 

ระยะเวลาดำเนินการ  ปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินงาน      โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

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

1. หลักการและเหตุผล 

จากผลการดำเนินงานปการศึกษา 2564 พบวา ระบบงานทะเบียน มีการจัดทำขอมูลเกี่ยวกับงาน

ทะเบียนท่ีเปนระบบ ครอบคลุม ทันสมัย และทันตอการใชงาน มีการออกเอกสารงานทะเบียนเปนไปอยาง

ถูกตอง รวดเร็ว และทันเวลาท่ีกำหนด สงผลใหสามารถทำงานไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

ผูรับบริการและผูท่ีเกี่ยวของเกิดความพึงพอใจในการบริการ 

จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และโปรแกรม SGS ซึ่งเปน

โปรแกรมเกี่ยวกับงานทะเบียนและวัดผลผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ทำใหงานทะเบียนตองมีการปรับเปล่ียนและพัฒนากระบวนการทำงานอยางตอเนื่อง และจากการปฏิบัติงาน

ทะเบียนประจำปการศึกษาท่ีผานมา พบวายังมีขอบกพรองและปญหาท่ีตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนท่ีตองดำเนินการอยางตอเนื่อง ดังนั้นโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนจึงเปนแนวทาง

หนึ่งซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการใหเปนไปตามจุดประสงคและนโยบายของ

สถานศึกษา ทำใหผลการดำเนินงานในทุก ๆ ดานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนอีกดวย 

 

 

 



2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหการจัดทำขอมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนมีความเปนระบบ ครอบคลุม ทันสมัย และทันตอ

การใชงาน 

2.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารงานทะเบียนเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว และ

ทันเวลาท่ีกำหนด 

2.3 เพื่อใหการบริการแกผูมาติดตอขอเอกสารงานทะเบียนเกิดความสะดวกและทันเวลาท่ีกำหนด 

 

3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูและนักเรียนเขาถึงขอมูลงานทะเบียนไดทุกคน 

3.1.2 ผูปกครองและชุมชนไดรับบริการดานขอมูลและเอกสารงานทะเบียนทุกคน 

3.1.3 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการไดเขาเรียนตามแผนการเรียนทุกคน 

3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ใหบริการขอมูลและเอกสารงานทะเบียนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 ผูรับบริการและผูท่ีเกี่ยวของเกิดความพึงพอใจในการบริการ 

 

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ   

 - เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

- ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 

- จัดแบงงานและผูรับผิดชอบ 

- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 

เมษายน 2565 - นางสาวกัลยรัตน           

- เจาหนาท่ีงานทะเบียน 

2. ข้ันดำเนินการ   

 กิจกรรมท่ี 1 จัดเก็บขอมูลระบบ DMC 

- วางแผนการบันทึกขอมูลนักเรียน 

- ประชุมช้ีแจงกระบวนการบันทึกขอมูล

นักเรียน 

- แบงหนาท่ีการบันทึกขอมูลนักเรียน 

- บันทึกขอมูลนักเรียนรายบุคคล 

- ยืนยันขอมูลนักเรียนรายบุคคล 

- พิมพรายงานขอมูลนักเรียนรายบุคคล 

- ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

ตลอดปการศึกษา 

2565 

- นายชัยฤทธิ์ 

- เจาหนาท่ีงานทะเบียน 



 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

- ติดตามเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

- จัดทำรูปเลมขอมูลนักเรียนรายบุคคล 

- ปรับปรุงขอมูลการยายเขา-ยายออก 

 กิจกรรมท่ี 2 จัดทำขอมูลและเอกสารงาน

ทะเบียน 

- ศึกษาโปรแกรม SGS และจัดทำเอกสาร

งานทะเบียน 

- ใหความรูกับครูผูสอนเกี่ยวกับการใช 

โปรแกรม SGS เพื่อบันทึกขอมูลผลการเรียน 

และแจกเอกสารเผยแพรงานแกบุคลากรท่ี

รับผิดชอบในแตละงาน 

- ตรวจสอบเอกสารขอมูลทะเบียน

นักเรียน  ติดตามและแกไขขอมูลใหถูกตอง 

ครบถวน 

- จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน 

- ตรวจสอบคุณวุฒิ 

- บันทึกขอมูลนักเรียนยายเขาและยาย

ออก 

- ออกเอกสาร ปพ. 1, 2, 3 ,6, 7 และ9 

- จัดระบบการใหบริการขอมูลแกนักเรียน         

ครูและชุมชน 

- รายงานผลการจบหลักสูตรตามกำหนด 

ตลอดปการศึกษา 
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- นางสาวกัลยรัตน           

- เจาหนาท่ีงานทะเบียน 

3. ข้ันตรวจสอบ   

 - ประเมินโครงการ 

- ติดตามประเมินผลและสรุปรายงาน 

- รายงานผล 

มีนาคม 2566 - นางสาวกัลยรัตน           

- เจาหนาท่ีงานทะเบียน 

4. ข้ันปรับปรุง   

 - สะทอนผล/ปญหาการปฏิบัติงาน 

- วางแผนปรับปรุง/แกไขปญหา 

มีนาคม 2566 - นางสาวกัลยรัตน           

- เจาหนาท่ีงานทะเบียน 

 

5.  งบประมาณท่ีใช   เงินอุดหนุนรายหัวจำนวน 20,000 บาท    
 



6.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดเก็บขอมูลระบบ DMC 3,000  3,000  

- บันทึกขอมูลนักเรียนรายบุคคล ม.1 และ ม.4     

กิจกรรมท่ี 2 จัดทำขอมูลและเอกสารงาน

ทะเบียน 

17,000   17,000 

- คาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ     

แบบพิมพ ปพ.1     

แบบพิมพ ปพ.2     

แบบพิมพ ปพ.3     

ซองสีน้ำตาลขยายขาง     

เครื่องปริ้น HP Laser Color jet     

หมึก HP Laser Color jet     

กระดาษ A4     

กระดาษการดขาว     

ตรายาง     

หมึกสำหรบัตรายาง     

ลวดเย็บกระดาษเบอร 3 , 10 และ อื่น ๆ     

แฟมขนาด A4 เติมไสได     

ถุงพลาสติกขนาด A4     

ปากกาสำหรับเซ็นเอกสาร     

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 20,000  3,000 17,000 

 

 

 



7.  ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

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 เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต   

1. เก็บรวบรวมขอมูลสวนตัวและขอมูล

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกคน ครูทุกคน ใน

โปรแกรม SGS 

2. นักเรียน ครู ผูบริหาร และชุมชนมีขอมูล

ในการวางแผนการจัดการเรียนรูและรายงานการ

ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 

- ประเมินจากรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน 

 

- สังเกตจากรายงานผล

จากโปรแกรม SGS 

- แบบประเมินโครงการ 

 

 

- แบบสังเกต 

 

ผลลัพธ   

1. โรงเรียนมีขอมูลนักเรียนและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนท่ีจัดเก็บอยางเปน

ระบบและเปนปจจุบัน 

2. นักเรียน ครู ผูบริหาร และชุมชนสามารถ

ใชบริการและตรวจสอบได 

- การสอบถาม 

- ประเมินจากรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน 

- สังเกตจากรายงานผล

จากโปรแกรม SGS 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมินความพึง

พอใจ 

- แบบสังเกต 

 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 โรงเรียนสามารถใหบริการขอมูลดานการเรียน สะดวก รวดเร็วข้ึน 

9.2 นักเรียนมีโอกาสไดเรียนตามความตองการ 

 

 

 

 



 

ลงช่ือ......................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                   ( นางสาวกัลยรัตน  แกวแสนสาย ) 

 

 

ลงช่ือ………………………………………………..ผูเสนอโครงการ 

                         ( นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ ) 

              ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

  ลงช่ือ……………………………………………….ผูเห็นชอบโครงการ 

                           ( นายไตรภูมิ  อายวงค ) 

              รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

          ลงช่ือ ……………..………………………………..…ผูเห็นชอบโครงการ 

                          ( นายอมรศักด์ิ เสมสันต ) 

              รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 

 

 

                                                   ลงช่ือ………………………………………………..ผูอนุมัติโครงการ 

                           ( นายไพบูลย  พวงเงิน )  

                                                       ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 



 
 

โครงการ รับนักเรียน ปการศึกษา 2566 

แผนงาน  ฝายวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน 

ขอท่ี 1. สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสใหผูเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

 มาตรฐานท่ี 1 เรื่อง คุณภาพของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 เรื่อง คุณภาพลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ลักษณะโครงการ     โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ    นางสาวกาญจนา วงศกรด  

ระยะเวลาดำเนินการ  ปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินงาน  โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

  จากผลการดำเนินงานปการศึกษา 2564 พบวา งานรับนักเรียน โรงเรียนทุงเสลี่ยมชนูปถัมภได

ดำเนินการรับนักเรียนเพื่อเขาเรียนตอในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในเขตพื้นท่ีบริการ (ตำบลทุงเสล่ียม ตำบล

กลางดง และตำบลไทยชนะศึก) นอกเขตพื้นท่ีบริการหรือตางจังหวัด  และรับสมัครนักเรียนเพื่อเขาเรียนตอใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเดิม (รอบโควตา) โรงเรียนอื่นในจังหวัดและตางจังหวัด (รอบท่ัวไป) สำเร็จ

ลุลวงตามระยะเวลาท่ีกำหนด ไดจำนวนนักเรียนเขาเรียนตอตามจำนวนหองเรียนท่ีกำหนด และมีกระบวนการ

รับนักเรียนที่โปรงใส ตรวจสอบได เปนธรรมและเสมอภาค โดยสงเสริมใหนักเรียนไดรับการศึกษาตามความ

ถนัด ความสนใจและเต็มตามศักยภาพ จุดท่ีควรพัฒนาของโครงการดังกลาว คือ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมแนะ

แนวการศึกษาตอ ใหนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสในเขตพื้นท่ีบริการ เพื่อใหขอมูล

ในการศึกษาตอและเปนการประชาสัมพันธโรงเรียนอยางตอเนื่อง ดวยสถานการณแพรระบาดโรคโควิด 19 จึง

ทำใหไมสามารถรับสมัครนักเรียนตามปกติได จึงมีการปรับเปลี่ยนการรับสมัครนักเรียนจากเดิมเปนชองทาง

ออนไลน โดยรับสมัครผานเว็บไซต Google form ทำใหนักเรียนบางสวนไมสะดวกในการสมัครทางออนไลน 

จึงตองขอความรวมมือผูปกครองและครูจากโรงเรียนเดิมชวยประชาสัมพันธและใหความชวยเหลือนักเรียน

กลุมดังกลาวใหทราบขาวสารและสามารถสมัครเรียนไดตามระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งสงผลใหไมสามารถจัด

สอบคัดเลือกตามปกติได จึงมีการสอบคัดเลือกเฉพาะแผนการเรียนท่ีมีนักเรียนสมัครเกินจำนวนรับ โดยใชผล

การเรียนเฉลี่ยรวมในการจัดหองเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และจัดสอบนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกปท่ี 4 เฉพาะแผนการเรียนท่ีมีนักเรียนสมัครเกินจำนวน ทางโรงเรียนไดดำเนินการใหนักเรียนมาสอบ



 
 

คัดเลือกเฉพาะในแผนการเรียนนั้น โดยจัดใหมีการเวนระยะหางทางสังคมและปฏิบัติอยางถูกตองในการ

ปองกันโรคระบาดโควิด 19 

เพื่อใหเด็กทุกคนมีโอกาสเขารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผานกระบวนการรับนักเรียนที่เปนธรรม  

เสมอภาค โปรงใส ตรวจสอบได ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีสวนรวมสรางโอกาสท่ีเปน

ธรรม บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และส่ือสารสรางการรับรูอยางมีประสิทธิผล สอดคลองตาม เจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 45 ที่รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับ

การศึกษาเปนเวลาสิบสองป ต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 

2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แกไข

เพิ่มเติม คำส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ใหจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ป โดยไม

เก็บคาใชจาย คำส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560- 2579 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563

เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนใน

สถานศึกษา และมติคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติในคราวประชุม ครั้งท่ี 10/2563 วันท่ี 16 ตุลาคม 2563 

 อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 39 แหง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับและ

ประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 มาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับขอ 3 แหง กฎกระทรวงวา

ดวยการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรบั

นักเรียน โดยมีหลักการคือ การมีสวนรวม การสรางโอกาสท่ีเปนธรรม การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และ

การส่ือสารอยางมีประสิทธิผล  

ดวยหลักการดังกลาวมาขางตนนี้ โรงเรียนทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ จึงไดจัดทำโครงการรับนักเรียน  

ปการศึกษา 2566 ข้ึน เพื่อรับนักเรียนเขาศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดย

เปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และสงเสริมใหนักเรียน

ไดรับการศึกษาตามความถัด ความสนใจ เหมาะสมกับศักยภาพและความตองการของแตละบุคคล โดยมี

มาตรการปองกัน กำกับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได 

ยุติธรรม และเสมอภาค เปนไปตามท่ีนโยบายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยกำหนดไว 



 
 

2.  วัตถุประสงค 

 1. เพื่อรับนักเรียนเขาศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

2. เพื่อรับนักเรียนเขาศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 3. เพื่อแนะแนวและสงเสริมใหนักเรียนไดรับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจและเต็มตาม

ศักยภาพ  

4. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรยีนตนแบบท่ีมีอัตลักษณของแตละแผนการเรียนเปน T.C. Brand 

ambassador ตัวแทนในการแนะแนวและประชาสัมพันธแผนการเรียน  

 

3.  เปาหมาย     

3.1  เชิงปริมาณ 

       1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จำนวนหองเรียน 8 หองเรียน จำนวนนักเรียน 320 คน   

       2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จำนวนหองเรียน 8 หองเรียน จำนวนนักเรียน 320 คน   

3.2  เชิงคุณภาพ 

       1) มีกระบวนการรับนักเรียนท่ีโปรงใส ตรวจสอบได เปนธรรมและเสมอภาค 

        2) สงเสริมใหนักเรียนไดรับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ เหมาะสมกับศักยภาพและตรง

ตามความตองการของผูเรียน 

        3) สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกอยางสรางสรรค มีอัตลักษณและคุณลักษณะที่เปนจุดแข็ง 

เปนนักเรียนตนแบบในการมีสวนรวม แนะแนวและประชาสัมพันธแผนการเรียนของตนเอง 
 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

 กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ   

นางสาวกาญจนา 

วงศกรด  

 

 ประชุม วางแผน และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ มกราคม 2566 

 จัดทำแผนการรับนักเรียน กุมภาพันธ 2566 

 แตงต้ังคณะกรรมการรับนักเรียน ประชุม

คณะกรรมการรับนักเรียนเพื่อวางแผนการรับนักเรียน 

ปการศึกษา 2566 

กุมภาพันธ – 

มีนาคม 2566 

2. ข้ันดำเนินการ   

 ประกาศรับสมัครนักเรียนตามนโยบายและแนว

ปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปการศึกษา 2566 

ดังนี้  

มีนาคม - เมษายน 

2566 

คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

รับนักเรียน 



 
 

       - จัดทำปายประชาสัมพันธหนาโรงเรียน 

       - ประชาสัมพันธทางเว็บไซตของโรงเรียน 

       - ประสานความรวมมือกับผูนำชุมชน 

 ดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอระดับช้ัน ม.1 

และ ม.4 

มีนาคม - เมษายน 

2566 

คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

รับนักเรียน 

 ดำเนินการวางแผนและจัดทำเว็บไซตสำหรับการรับ

สมัครนักเรียนผานระบบเครือขายออนไลน 

เมษายน 2566 คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

รับนักเรียน 

 ดำเนินการรับสมัคร สอบคัดเลือก รายงานตัว และ

มอบตัวนักเรียนระดับช้ัน ม.1 และ ม.4 ปการศึกษา 

2566  

เมษายน – 

พฤษภาคม 2566 

คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

รับนักเรียน 

3. ข้ันตรวจสอบ พฤษภาคม 2566 นางสาวกาญจนา 

วงศกรด  ประเมินโครงการและรายงานผลการดำเนินการ 

4 ข้ันปรับปรุง พฤษภาคม 2566 นางสาวกาญจนา 

วงศกรด  ปรับปรุง/แกไขปญหาตลอดจนขอเสนอแนะตาง 
 

5.  งบประมาณท่ีใช        เงินอุดหนุนรายหัวจำนวน 34,390 บาท 

6.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 

กิจกรรมและคำช้ีแจงการใชงบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 T.C. Brand ambassador 

- คัดเลือกตัวแทนนักเรียนท่ีมีอัตลักษณโดดเดนของ 
แตละแผนการเรียนเปน T.C. Brand ambassador เพ่ือเปน

นักเรียนตนแบบ แนะแนวและประชาสัมพันธแผนการเรียน  

4,390  2,390 2,000 

กิจกรรมที่ 2 แนะแนวเพื่อการศึกษาตอ 

- จัดกิจกรรมแนะแนวใหความรูเกี่ยวกับการศึกษาตอระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เพ่ือประชาสัมพันธ

ขอมูลใหแกนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการและนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ

ใกลเคียง 

10,000  3,000 7,000 

กิจกรรมที่ 3 รับนักเรียน ปการศึกษา 2566 

- ดำเนินการรับสมัคร สอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัว เพ่ือ

เขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

4 ปการศึกษา 2566 โรงเรียนทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ  

20,000  15,000 5,000 

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 34,390  20,390 14,000 



 
 

7.  ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

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 

- - 34,390 - - - - - 
 

 

8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต   

     1. มีจำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

เขาศึกษาตอ รอยละ 85 ของจำนวนรับ   

     2. มีจำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

เขาศึกษาตอ รอยละ 85 ของจำนวนรับ   

     3. มีกระบวนการรับนักเรียนที ่โปร งใส 

ตรวจสอบได เปนธรรมและเสมอภาค รอยละ 

85 

     4. นักเรียนและผูปกครองมีความพึงพอใจ

ในการดำเนินการรับนักเรียน อยูในระดับมาก 

     5 .  ได  ต ั วแทนน ัก เร ี ยนต นแบบท ี ่ มี  

อัตลักษณของแตละแผนการเรียนเปน T.C. 

Brand ambassador  

- การรายงาน 

- การสอบถามนักเรียน 

ผูปกครอง และผูท่ีเกี่ยวของ 

 

- แบบรายงาน 

- แบบสอบถาม 

ผลลัพธ   

     1. นักเรียนไดรับการศึกษาตามความถนัด 

ความสนใจ เหมาะสมกับศักยภาพและตรงตาม

ความตองการของผูเรียน 

     2. นักเรียนไดแสดงออกอยางสรางสรรค 

มีอัตลักษณและคุณลักษณะท่ีเปนจุดแข็ง มี

สวนรวมในการแนะแนวและประชาสัมพันธ

แผนการเรียนของตนเอง 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 

 

 



 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ไดคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 และชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 4  

ปการศึกษา 2566 ตามเปาหมายจำนวนรับนักเรียนท่ีกำหนดไว 

 2. นักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ เหมาะสมกับศักยภาพและตรง

ตามความตองการของผูเรียน 

 3. นักเรียนไดแสดงออกอยางสรางสรรค มีอัตลักษณและคุณลักษณะท่ีเปนจุดแข็ง เปนตนแบบใน

การมีสวนรวมแนะแนวและประชาสัมพันธแผนการเรียนของตนเอง  

 

 

ลงช่ือ......................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                   ( นางสาวกาญจนา  วงศกรด ) 

 

ลงช่ือ………………………………………………..ผูเสนอโครงการ 

                         ( นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ ) 

              ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

  ลงช่ือ……………………………………………….ผูเห็นชอบโครงการ 

                           ( นายไตรภูมิ  อายวงค ) 

              รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

          ลงช่ือ ……………..………………………………..…ผูเห็นชอบโครงการ 

                          ( นายอมรศักด์ิ เสมสันต ) 

              รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 

 

                                                   ลงช่ือ………………………………………………..ผูอนุมัติโครงการ 

                           ( นายไพบูลย  พวงเงิน )  

                                                       ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 



 

โครงการ  นิเทศการสอน 

แผนงาน  ฝายวิชาการ   

สนองกลยุทธโรงเรียน  

             ขอ 2.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถทาง

เทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

             ขอ 4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 

             ขอ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน   

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

               ประเด็นพิจารณาท่ี  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

     ประเด็นพิจารณาท่ี  2.3  ดำเนินงานพัฒนาวชิาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนึรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

                ประเด็นพิจารณาท่ี  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   

ลักษณะโครงการ              โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ               นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ 

ระยะเวลาดำเนินการ        ปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินงาน           โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

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

1.  หลักการและเหตุผล   

        จากผลการดำเนินงานปการศึกษา 2564 ท่ีผานมา พบวา ประทศไทยและประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก 

ประสบกบัสถานการณการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด -19 ) ท่ีรุนแรง หลายระลอกเปนระยะๆ ทำให

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมสามารถจัดตามปกติได สวนใหญสถานศึกษาตางๆ จัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภก็เชนเดียวกัน ท่ีจัดการศึกษาท้ังแบบออนไซต (สลับนักเรียนเลขคู 

เลขค่ีมาเรียน )ในชวงท่ีเช้ือไวรัสฯระบาดในระดับปานกลาง และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน 

ในชวงท่ีมีการระบาดของเช้ือไวรัสฯ ในระดับรุนแรง  การนิเทศกำกับติดตามการทำงาน เปนปจจัยสำคัญ

สำคัญประการหนึ่งท่ีจะชวยใหมีการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษาท่ีมีระบบการติดตามงานท่ีชัดเจน   

มีการกำหนดระยะเวลาท่ีแนนอน และมีรูปแบบท่ีเหมาะสม จะชวยใหการดำเนินงานมีความกาวหนาอยาง

รวดเร็ว 

 



 

การนิเทศการสอน เปน กระบวนการของความรวมมือกับผูมีหนาท่ีเกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงการสอน  

โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภไดเห็นความสำคัญของการนิเทศการสอน ซึ่งเปนหัวใจของการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรู ซึ่งจะชวยเสริมความมั่นใจใหกับครูในระหวางการจัดการเรียนรู เนื่องจากครูไดรับคำแนะนำท่ีดี

จากผูนิเทศ และไดรวมมือกันพฒันากระบวนการใหดำเนินไปอยางถูกตอง นั่นหมายถึงผูเรียน ก็ไดรบั

กระบวนการท่ีมีคุณภาพ เรียนรูดวยความสนใจใครรู เต็มใจและพรอมท่ีจะเรียนรูมากข้ึน  

 

2.  วัตถุประสงค           

         1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูใหเกิดประสิทธิภาพและสรางสัมพันธภาพท่ีดีใหกับบุคลากร 

         2. เพื่อสรางความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรแกครู                                          

3. เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน  

 

3.  เปาหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

 ครูทุกคน ไดแลกเปล่ียนเรียนรูในการนิเทศการสอน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

     1. ครูไดพัฒนาตนเอง มีความพรอมในการสอน 

     2. ผูเรียนเรียนรูดวยความสนุก เพราะครูเตรียมการสอนอยางดี 

     3. งานดานวิชาการภายในสถานศึกษามีคุณภาพ  

     4. องคกรเขมแข็งข้ึนเพราะครูมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

 

4.กิจกรรมและวิธีดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 

    ประชุมครูเรื่องความจำเปนในการนิเทศการสอนเพื่อทำความ

เขาใจและตกลงระหวางครูและผูนิเทศและนำผลการนิเทศไป

ปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ำเสมอ 

 

เม.ย. 65 

 

      ฝายวิชาการ 

2. ข้ันดำเนนิการ 

    2.1. สังเกตการสอน ตรวจเยี่ยมหองเรียน เปนการดำเนินการ

สังเกตพฤติกรรมการสอนของครู 

 

ตลอดป

การศึกษา 65 

 

ครูทุกกลุมสาระฯ 



 

    2.2. การประชุมนิเทศ เปนการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการสอนของคร ู

    2.3 ประกวด Best  Practices   

    2.4 ประกวดส่ือนวัตกรรม 

    2.5 ประกวดงานวิจัยในช้ันเรียน 

   2.6  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู “เรื่องเลาเราพลัง” 

 

3. ข้ันตรวจสอบ 

    3.1. วิเคราะหขอมูลและวิธีการประชุม คือการรวบรวมขอมูล  

คิดวิเคราะหและวางแผนรวมกัน 

    3.2. การประชุมวิเคราะหพฤติกรรมการนิเทศเปนการเปด

โอกาสใหครูและผูนิเทศไดทบทวนการปฏิบัติงานสวนท่ีตองพัฒนา

โดยครูตองยอมรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศ 

  

3. ข้ันสรุป 

    4.1 สรุปรายงานผล 

 

มี.ค. 66 

 

นางบุษราภรณ   

 

5.  งบประมาณท่ีใช   เงินอุดหนุนรายหัวจำนวน  1,000 บาท 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใชงบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

วัสดุสำหรับการนิเทศ 1,000   1,000 

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 1,000   1,000 

 

7.  ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

(1ต.ค.65-31ธ.ค. 65) 

ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย.65-30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(1ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

-  500  -  500  



 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต 

 1.  ครูทุกคน ไดแลกเปล่ียนเรียนรูการนิเทศ

การสอน 

  

 

ตรวจสอบการบันทึกการ

นิเทศการสอน 

ตรวจสอบการประเมิน

การนิเทศการสอน 

 

แบบทึกการนิเทศการสอน/

การเยี่ยมหองเรียน 

แบบประเมินการนิเทศการ

สอน/การเยี่ยมหองเรียน 

ผลลัพธ 

1. ครูไดพัฒนาตนเอง มีความพรอมในการสอน 

2. ผูเรียนเรียนรูดวยความสนุก เพราะครู

เตรียมการสอนอยางดี 

3. งานดานวิชาการภายในสถานศึกษามีคุณภาพ  

4. องคกรเขมแข็งข้ึนเพราะครูมีความสัมพันธท่ีดี

ตอกัน 

 

ตรวจสอบการบันทึกการ

นิเทศการสอน 

ตรวจสอบการประเมิน

การนิเทศการสอน 

  

ครูทุกกลุมสาระฯ 

สอน/การเยี่ยมหองเรียน 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ครูไดพัฒนาตนเอง ทราบศักยภาพการทำงานของตน โดยมีผูนิเทศเปนท่ีปรึกษาและใหคำแนะนำ

และท่ีสำคัญยังเพิ่มความมั่นใจในการสอนของครู ท้ังกอน ระหวาง และหลังกระบวนการจัดการเรียนรู  

2. มีการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน เมื่อครูไดพัฒนาตนเองตามท่ีผูนิเทศไดแนะนำแลวผลลัพธท่ี 

เกิดข้ึน ยอมจะสงผลถึงผูเรียนโดยตรง ทำใหผูเรียนเรียนรูดวยความสนุก เพราะครูเตรียมการสอนอยางดี 

3. มีการพัฒนางานดานวิชาการภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพ เมื่อครูดี เด็กดี คุณภาพของงาน  

ดานวิชาการก็ตองดีตามไปดวย 

4. องคกรท่ีเขมแข็งข้ึน เพราะมีการสรางความสัมพันธท่ีดีใหกับบุคลากร เมื่อครูทุกคนเปดใจพรอมรับ

การนิเทศการสอน มีการแลกเปล่ียนความคิด ความรู มีการใหคำแนะนำอยางสรางสรรค ดวยใจท่ีเปน

กัลยาณมิตรแลวความสัมพันธท่ีดียอมเกิดข้ึน  

 

 

 

 



 

 

ลงช่ือ......................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                       ( นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ ) 

 

ลงช่ือ………………………………………………..ผูเสนอโครงการ 

                         ( นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ ) 

              ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

  ลงช่ือ……………………………………………….ผูเห็นชอบโครงการ 

                           ( นายไตรภูมิ  อายวงค ) 

              รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

          ลงช่ือ ……………..………………………………..…ผูเห็นชอบโครงการ 

                          ( นายอมรศักด์ิ เสมสันต ) 

              รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 

 

                                                   ลงช่ือ………………………………………………..ผูอนุมัติโครงการ 

                           ( นายไพบูลย  พวงเงิน )  

                                                   ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 



 
 

โครงการ       พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

แผนงาน       ฝายวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียนขอท่ี  2 เรื่อง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและสงเสริม

ความสามารถทางเทคโนโลยเีพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

       ประเด็นพิจารณาท่ี 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม      โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ        นางสาวกาญจนา  ชาติไทย  

ระยะเวลาดำเนินการ ปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินงาน    โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

1.  หลักการและเหตุผล 

  จากผลการดำเนินงานปการศึกษา  2564 พบวา การประเมินผลการดำเนินงานระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษายังขาดการเชื ่อมโยงกับการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา  โดยมีการตั้งคาเปาหมายที่คลาดเคลื่อนทำใหไมสามารถนำผลการดำเนินงานมาประเมินตามคา

เปาหมายท่ีต้ังไวไดอยางชัดเจน  สงผลตอการจัดเก็บขอมูล/สาระสนเทศและการประเมินผลเปนลำดับตอไป 

  อีกท้ังสถานศึกษาไดดำเนินการพัฒนามากกวาระยะเวลา 5 ปการศึกษา ถึงกำหนดการท่ีตอง

ไดรับการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  เพื่อการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

ใหไดมาตรฐาน  มีประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  อีกดวย 

  ดวยเหตุดังกลาวงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงไดจัดทำ “โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา”ข้ึน โดยมีรายละเอียดดังตอนี้ 
 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2565 

 2.2 เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบ 4 

 2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามคาเปาหมายท่ีต้ังไว 

 2.4 เพื่อปรับปรุงหองประกันคุณภาพ 
 

3.  เปาหมาย     

      3.1  เชิงปริมาณ 

 3.1.1 สถานศึกษาดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดอยางเปนระบบ 

 3.1.2 สถานศึกษาไดรับการประเมินภายนอกรอบ 4  

 3.1.3 สถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการท่ีไดจัดทำไว 

 3.1.4 สถานศึกษามีหองดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพ  



 
 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

 3.2.1 สถานศึกษาดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพท่ีระดับดี 

 3.2.2 ผลการประเมินภายนอกรอบ 4 เทียบเทาหรือมากกวาผลการประเมินตนเอง 

 3.2.3 สถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาไดมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑท่ีต้ังไว 

 3.2.4 สถานศึกษามีหองดำเนินงานท่ีมีคุณภาพ 

 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

 กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ   

 1.1  ศึกษาผลการดำเนินงาน เพื่อวางแผนการทำงาน เม.ย. 65 งานประกนัฯ 

 1.2 เสนอโครงการพัฒนาระบบ เม.ย. 65 กาญจนา ชาติไทย 

2. ข้ันดำเนินการ   

 2.1 ประชุม/ประสานงานเพื่อทบทวนมาตรฐาน

การศึกษาและกำหนดคาเปาหมายของ

สถานศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา 

พรอมท้ังจัดทำประกาศคาเปาหมายปการศึกษา 

2564 

พ.ค. 65 งานประกนัฯ 

แผนงานฯ 

 2.2 ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพตามแผนปฏิบัติงาน ป

การศึกษา 2564 

พ.ค.65 - มี.ค.65 ผูรับผิดชอบ

โครงการ/

กิจกรรม 

 2.3 ปรับปรุงหองประกนัคุณภาพ พ.ค.65 - เม.ย.66  

 2.4 รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 พ.ค.65 - เม.ย.66 งานประกนัฯ 

3. ข้ันตรวจสอบ   

 3.1 ประเมินตนเองตามระบบประกนัคุณภาพภายใน 

และจัดทำรูปเลม SAR 

เม.ย.66 - พ.ค.66 งานประกนัฯ 

 

 3.2 เผยแพรผลการประเมินตนเอง เม.ย.66- พ.ค.66  

4. ข้ันปรับปรุง   

 4.1 วิเคราะหผลการดำเนินงาน สรุปผลโครงการ เม.ย.66 - พ.ค.66 งานประกนัฯ 



 
 

5.  งบประมาณท่ีใช   

     เงินอุดหนุนรายหัวจำนวน  26,900  บาท  (สองหมื่นหกพันเการอยบาทถวน) 

 

6.รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1.1 ศึกษาผลการดำเนินงาน เพื่อวางแผนการทำงาน 0 0 0 0 

1.2 เสนอโครงการพัฒนาระบบ 0 0 0 0 

2.1 ประชุม/ประสานงานเพื่อทบทวนมาตรฐาน

การศึกษาและกำหนดคาเปาหมายของสถานศึกษาใน

การประกันคุณภาพการศึกษา พรอมท้ังจัดทำประกาศ

คาเปาหมายปการศึกษา 2564 

0 0 0 0 

2.2 ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพตามแผนปฏิบัติงาน  

ปการศึกษา 2564 
0 0 0 0 

2.3 ปรับปรุงหองประกัณคุณภาพ 10,000 0 0 0 

2.4 รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 16,000 0 6,000 10,000 

- กระดาษการดขาว A4 ขนาด 180 แกรม      

- แฟมโชวเอกสาร 3 หวง A4     

- กรอบเกียรติบัตร      

- ตลับหมึก cannon (ดำ)     

- ตลับหมึก cannon (สี)     

- หมึกปริ้นเตอร (ดำ,แดง,เหลือง,น้ำเงิน)     

- ไวนิล/โฟมบอรด Best practice  

ท้ัง 3 มาตรฐาน และอื่นๆ 
    

- คาอาหาร/เครื่องด่ืม  

(เตรียมการและรับการประเมิน) 
    

3.1 ประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพภายใน 

และจัดทำรูปเลม SAR 

1,000 0 0 1,000 

- เขาเลมเอกสาร       

3.2 เผยแพรผลการประเมินตนเอง 0    

4.1 วิเคราะหผลการดำเนินงาน สรุปผลโครงการ 0    

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 27,000 0 6,000 11,000 

 



 
 

7.  ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

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 

16,000  1,000  10,000    

 

8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต   

1. สถานศึกษามีการกำหนดคา

เปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน   

เสนอกรรมการสถานศึกษา 

ลงนามประกาศคาเปาหมาย 

ประกาศคาเปาหมายของ

สถานศึกษา 

2. สถานศึกษามีรายงานการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาประจำป (SAR)   

เสนอผลการพัฒนาตอกรรมการ

สถานศึกษาลงนามรับรอง/

รับทราบ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประจำป (SAR) 

3. สถานศึกษามีหองดำเนินงาน

พัฒนาคุณภาพ 

การปรับปรุงหองดำเนินงาน หองดำเนินงาน 

ผลลัพธ   

1. สถานศึกษามีเปาหมายในการ

พัฒนาท่ีชัดเจน 

ตรวจสอบความสอดคลองของคา

เปาหมายกับแผนปฏิบัติการ 

รายการแผนงาน / โครงการ 

แผนปฏิบัติการ 

2. สถานศึกษาไดทราบผลการบริหาร

และการจัดการเรียนรู จุดเดน จุด

ดอย แนวทางการแกไขปญหาใน

อนาคต   

ประเมินตนเองเทียบกับคา

เปาหมายท่ีต้ังไว 

รายงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประจำป (SAR)   

3. สถานศึกษามีหองดเนินงานท่ีมี

คุณภาพ 

การปรับปรุงหองดำเนินงาน หองดำเนินงาน 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 9.1 สถานศึกษาไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 9.2 สถานศึกษาไดรับการประเมินภายนอกรอบ 4 

 9.3 สถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามคาเปาหมายท่ีต้ังไว 

 9.4 สถานศึกษามีหองดเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 



 
 

 

ลงช่ือ .................................................... ผูรับผิดชอบโครงการ               

 (นางสาวกาญจนา  ชาติไทย) 

 

 

    

ลงช่ือ .....................................................  ผูเสนอโครงการ 

               ( นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ ) 

    ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

 

ลงช่ือ .....................................................  ผูเห็นชอบโครงการ 

                 ( นายไตรภูมิ  อายวงค ) 

    รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

 

ลงช่ือ .......................................................  ผูเห็นชอบโครงการ 

                  ( นายอมรศักด์ิ  เสมสันต ) 

    รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 

 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผูอนุมัติโครงการ 

                           ( นายไพบูลย  พวงเงิน )  

    ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 

 
 

 



โครงการ  หองสมุดมีชีวิต  

แผนงาน  ฝายวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน 

  ขอ 1 สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสใหผูเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  ขอ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี 

         เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

  ขอ 3 ปลูกฝงคุณธรรม ความสำนึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

         พอเพียง 

  ขอ 6 พัฒนาสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู และนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ     

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม      โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ            นางสาวนุชนาถ  คำบัง   

ระยะเวลาดำเนินการ  ปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินงาน     โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

  จากผลการดำเนินงานปการศึกษา  2564 พบวา หองสมุดโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูท่ีสำคัญยิ่งใน

การศึกษาคนควาหาความรูและเขาถึงสารสนเทศอยางกวางขวางในทุกสถานท่ี และทุกเวลาโดยผานส่ือท่ี

หลากหลายในยุคโลกาภิวัตน เพื่อการ พัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ท่ีสำคัญยังเปนพื้นฐานใน

การสงเสริม สนับสนุน และการปลูกฝงใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน รักการคนควา การเขียน การคิดวิเคราะห คิด

สังเคราะห คิดสรางสรรคงาน ตลอดจนการบูรณาการโดยผานกิจกรรมการเรียนและการสอนและกิจกรรมพิเศษ

ตางๆ ในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนสำคัญท่ีจะพัฒนาไปสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

 

 



  ในการจัดการเรียนการสอน ตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุง

สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรู เพื่อศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองตลอดจนสงเสริมใหผูเรียน ครู 

บุคลากรมีนิสัยรักการอาน รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน ตลอดจนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตจะเกิดข้ึน

ได   นักเรียนตองมีนิสัยรักการอานจะทำใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามแนวการจัดการศึกษาใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช  2542  ท่ียึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง

ได  และถือวาผูเรียนสำคัญท่ีสุด  กระบวนการเรียนการสอนตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  

และเต็มตามศักยภาพ  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  

คำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ฝกทักษะกระบวนการคิด   การจัดการ  การเผชิญสถานการณและการ

ประยุกตความรูมาใชแกปญหา  การเรียนจากประสบการณจริง  สถานศึกษาตองจัดการเรียนการสอน  และจัด

กิจกรรมบูรณาการองคความรูตาง ๆ  ท่ีเกื้อกูลสงเสริมการเรียนรูโดยใชกระบวนการอานในทุกกลุมสาระการเรียนรู

เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการเรียน  การจัดการแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนโดยเฉพาะหองสมุด    ใหเปน

แหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายดวยหนังสือ  ส่ือ  และกิจกรรม  จะชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูภายใน

โรงเรียนข้ึนได ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระ

การเรียนรูตอไป 
  หองสมุดโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ ไดเห็นถึงความสำคัญในการดำเนนิงานตามนโยบายดังกลาว จึง

ไดกำหนดจัดโครงการหองสมุดมีชีวิตข้ึน เพื่อ พัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูท่ีสำคัญของโรงเรียน พรอมท้ัง 

ปรับปรุง พัฒนาใหสามารถตอบสนองกลยุทธดานตาง ๆ โดยจัดสถานท่ี บรรยากาศ หนังสือ ส่ือเทคโนโลยี  

กิจกรรมและบริการท่ีเนนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 

เพื่อจะนำผูเรียนไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรูและนำไปสูสังคมแหงการเรียนรูตอไป 

 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 จัดหาส่ือส่ิงพิมพ/หนังสือ/ส่ือท่ีทันสมัย เหมาะสมใหมีปริมาณเพียงพอตอการใหบริการ 

2.2 เพื่อใหบริการสารสนเทศและความรูอยางกวางขวาง  

2.3 เพื่อใหหองสมุดโรงเรียนไดพัฒนาไปสูมาตรฐานตามศักยภาพ  

2.4 เพื่อใหผูเรียนมีความใฝรูใฝเรียนและมีนิสัยรักการอาน รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 

3.  เปาหมาย     

     3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 รอยละ 80 ของนกัเรียนท้ังหมด เขาใชบริการหองสมุด 

3.1.2 รอยละ 80 ของนักเรียนท่ีเขาใชบริการและรวมกิจกรรมหองสมุดมีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 



  3.2  เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 ระบบการใหบริการสะดวกรวดเร็ว  

  3.2.2 ส่ือสารสนเทศท่ีใหบริการมีคุณคาและใหความรูท่ีทันสมัย ทันตอเหตุการณ 

  3.2.3 หองสมุดมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีดี เหมาะกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

  3.2.4 นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานและเขารวมกิจกรรมรักการอานอยางตอเนื่อง 
 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ   

 ประชุม วางแผน และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ เม.ย – พ.ค. 2565 บรรณารักษและ

เจาหนาท่ีหองสมุด 

2. ข้ันดำเนินการ   

 2.1 กิจกรรมเพิ่มปริมาณสื่อและแหลงการเรียนรู 

- จัดซื้อหนังสือ วารสารและหนังสือพิมพ  และส่ืออื่นๆ 

สำหรับใหบริการ 

2.2  กิจกรรมบริการการอานและการคนควา  

-  ลงทะเบียนสมาชิกหองสมุด  

-  ลงทะเบียนหนังสือพิมพ/วารสารรายเดือน และ 

บริหารจัดการ หนังสือพิมพ วารสารลวงเวลา  

-  ลงทะเบียนหนังสือและจัดระบบบรรณานุกรมหนังสือ 

เพื่อนำเขาขอมูลสูโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ สำหรับ

สมาชิกในการยืมคืนผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
-  บริการยืม – คืนหนังสือ 

-  บริการตอบคำถามและชวยคนควา 

-  บริการหองสืบคนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ผลิตงานอยางสรางสรรค 
-  ติดตามทวงหนังสือคางสง 

-  ซอมหนังสือ 

-  ซอมบำรุงสถานท่ี อุปกรณ ในหองสมุดใหมีความ

พรอมในการบริการ 

-  บริการสถานท่ีและส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู    

พ.ค.65 – มี.ค.66 

(ตลอดปการศึกษา) 

 

พ.ค.65 – มี.ค.66 

(ตลอดปการศึกษา) 

 

บรรณารักษและ

เจาหนาท่ีหองสมุด 

 

บรรณารักษและ

เจาหนาท่ีหองสมุด 



 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

 2.3  กิจกรรมบริการสารสนเทศ 

- ลงขอมูลขาวสารตางๆของหองสมุดในเว็บไซตโรงเรียน 

และ เพจ facebook หองสมุดโรงเรียน 

- บันทึก สรุป ขอมูลการใชบริการ ตางๆ ของหองสมุด 

- สถิติการเขาใชบริการหองสมุด 

2.4  กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 

- กิจกรรมแนะนำการใชหองสมุด 

- กิจกรรมมุมรักการอาน 

- กิจกรรมบันทึกการอาน 

- กิจกรรมประชาสัมพันธและนิทรรศการสงเสริม 

  การอาน 

- กิจกรรมฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมเรียนรูภาษานาอาน 

- กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

- กิจกรรมนิทรรศการหนังสือใหม 

- กิจกรรมหนังสือเลมเล็ก 

- กิจกรรมสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อการคนควาและ 

  นำเสนอผลงาน 

- กิจกรรมตอบคำถามพาเพลิน 

- กิจกรรมสัปดาหหองสมุด 

- กิจกรรมหนังสือเลมโปรด 

- กิจกรรม “นักอานตัวยง” 

- กิจกรรมเปดโลกการเรียนรู เปดประตูความคิด  

  ตามกาลเวลา 

พ.ค.65 – มี.ค.66 

(ตลอดปการศึกษา) 

 

 

 

พ.ค.64 – มี.ค.65 

(ตลอดปการศึกษา) 

 

 

 

บรรณารักษและ

เจาหนาท่ีหองสมุด 

 

 

 
 

บรรณารักษและ

เจาหนาท่ีหองสมุด 

 

 



 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

3. ข้ันตรวจสอบ   

 ประเมินโครงการและสรุปและรายงานผลการจัด

กิจกรรม 

มี.ค.66 บรรณารักษและ

เจาหนาท่ีหองสมุด 

4. ข้ันปรับปรุง   

 นำผลการดำเนินงาน  ปญหาอปุสรรคตางๆ ปรับปรุง/

แกไข      

มี.ค.66 บรรณารักษและ

เจาหนาท่ีหองสมุด 

 

5.  งบประมาณท่ีใช 

 เงินอุดหนุนรายหัวจำนวน 35,400  บาท (สามหมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน) 

 

6.รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ  สำหรับบรกิารการ

อานและการศึกษาคนควา 

20,400 - - 20,400 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ช้ันวางหนังสือ อุปกรณตกแตง

หองสมุด /จัดจางซอมแซมวัสดุอุปกรณอื่นๆท่ีชำรุด 

เชน ปล๊ักไฟท่ีชำรุด  พัดลม 

5,000 -  5,000 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณและของรางวัลในการจัด 

กิจกรรมสงเสริมการอาน 

10,000 - - 10,000 

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 35,400 - - 35,400 

 

7.  ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

( 1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

( 1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

ไตรมาสท่ี 3 

( 1 เม.ย. 65-30 มิ.ย. 65) 

ไตรมาสท่ี 4 

( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

14,400  7,600  3,400  10,000  



8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต   

1. รอยละ 87 ของนกัเรยีน

ท้ังหมด เขาใชบริการหองสมุด 

2.  รอยละ 87 ของนักเรียนท่ีเขา

ใชบริการและรวมกิจกรรมหองสมุดมีความ

พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

1. สอบถามความพึงพอใจ 

2. สรุปการเขาใชบริการหองสมุด 

3. สรุปสถิติการยืมคืนหนังสือ 

4. สรุปการเขารวมกิจกรรม

สงเสริมการอาน 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 

2.บันทึกการยืมคืนหนังสือ 

3.บันทึกสถิติการเขาใชบริการ

หองสมุด 

ผลลัพธ   

  1. ระบบการใหบริการสะดวก

รวดเร็ว  

  2. ส่ือสารสนเทศท่ีใหบริการมี

คุณคาและใหความรูท่ีทันสมัย ทันตอ

เหตุการณ 

  3. หองสมุดมีบรรยากาศและ

สภาพแวดลอมท่ีดี เหมาะกับการจัด

กจิกรรมสงเสริมการอาน 

  4. นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมี

นิสัยรักการอานและเขารวมกิจกรรมรักการ

อานอยางตอเนื่อง 

1.สอบถามความพึงพอใจ 

2.สรุปการเขาใชบริการหองสมดุ 

3.สรุปสถิติการยืมคืนหนังสือ 

4.สรุปการเขารวมกิจกรรม

สงเสริมการอาน 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 

2.บันทึกการยืมคืนหนังสือ 

3.บันทึกสถิติการเขาใชบริการ

หองสมุด 

 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1. หองสมุดเปนแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการสงเสริมใหนักเรียน  ครแูละบุคลากรใน

โรงเรียน ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู อันจะนำไปสูการพัฒนาชุมชนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 

  2. หองสมุดเปนฐานการเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงฐานหนึ่งในโรงเรียน 

 

 

 

 



 

(ลงช่ือ)………………………………………………ผูรับผิดชอบโครงการ                            

                (นางสาวนุชนาถ  คำบัง) 

 

 

(ลงช่ือ).....................................................ผูเสนอโครงการ 

               (นางบุษราภรณ สิทธิวงศ) 

    ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

(ลงช่ือ) .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                  (นายไตรภูมิ อายวงค) 

    รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

(ลงช่ือ) .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                  (นายอมรศักด์ิ  เสมสันต) 

    รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 

 

 

(ลงช่ือ) ..................................................... ผูอนุมัติโครงการ 

                             (นายไพบูลย  พวงเงิน)  

    ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 



 
 
โครงการ พัฒนาและสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

แผนงาน ฝายวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน ขอท่ี 1 เร่ือง พัฒนาผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 1  เร่ือง คุณภาพของผูเรียน 

       ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2  เร่ือง คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม      โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ           นายนเรศ  หนูปา 

ระยะเวลาดำเนินการ ปการศึกษา  2565   

สถานท่ีดำเนินงาน โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

      ผลจากการดำเนินงานปการศึกษา 2564 พบวา การจัดกิจกรรมเปนไปตามรูปแบบ  แผนมาตรการ

ปองกันสถานการณการแพรกระจายไวรัสโคโรนา 2019  

      กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ ปการศึกษา 2565 มุงใหผูเรียนไดพัฒนา

ตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และ

สังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกของการทำประโยชน

เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได  และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข มุงเนนใหผูเรียนใชองคความรู ทักษะ

และเจตคติจากการเรียนรูท้ัง 9 กลุมสาระฯ มาปฏิบัติกิจกรรมใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีทักษะ

ในการทำงานและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 
 

2.  วัตถุประสงค 

1.   เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิด สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ไดแก ความสามารถในการส่ือสาร 

      ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

             และความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

2.   เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย 

           ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอพียง มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย  

           และมีจิตสาธารณะ 

   3.   เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
3.  เปาหมาย     

     3.1  เชิงปริมาณ 

 นักเรียนทุกคนรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ครบตามหลักสูตร 

 
 

     3.2  เชิงคุณภาพ 

1.  ผูเรียนมี สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ไดแก ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถใน

การคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถใน

การใชเทคโนโลยี 

2.  ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มี

วินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอพียง มุงมัน่ในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิสาธารณะ 

           3.  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 

           4.  ผูเรียนมีสุนทรีภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

         5.  เพื่อพัฒนาส่ือและแหลงเรียนรูในหองกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 4 ข้ัน 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ   

 - ประชุมวางแผน   

- จัดทำแผนปฏิบัติการและเสนอโครงการ 

 

เม.ย. - พ.ค. 2565 

 

นายนเรศ หนูปา 

และทีมงาน 

2. ข้ันดำเนินการ ปการศึกษา 2565  

 กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมนักเรียน 

      - กิจกรรมลูกเสือ 

      - กิจกรรมยุวกาชาด 

      - กิจกรรมผูบำเพ็ญประโยชน 

      - กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

      - กิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

กิจกรรมทัศนศึกษา   

กิจกรรมการอยูคายพักแรม 

กิจกรรม“พัฒนาการเรียนรูโดยโครงงาน”     

 นายนเรศ หนูปา 

และทีมงาน 

xxxxxxxxx 

นางขวัญจิต 

นางสาวมาริสา 

นายพินิจ 

นายนเรศ 

นายสมพงษ 

นายนเรศ 

นายนเรศและทีมงาน 

นางบุษราภรณ 



 
 

3. ข้ันตรวจสอบ   

 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดปการศึกษา 2565 นายนเรศ หนูปา 

และทีมงาน 

นายบัญญัติ 

นางขวัญจิต 

นางสาวมาริสา 

นายพินิจ 

นายสมพงษ 

นางบุษราภรณ 

4. ข้ันปรับปรุง   

 สรุปประเมินกิจกรรมและการจัดทำรายงานกิจกรรม มี.ค. - พ.ค. 2566 นายนเรศและทีมงาน 

ผูจัดกิจกรรมแตละ

กิจกรรม 
 

5.  งบประมาณท่ีใช 

                    จำนวนท้ังส้ิน                 663,300  บาท 

                      1. เงินอุดหนุนรายหัว                  26,000 บาท 

                      2. เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค      637,300   บาท 
 

6.รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/คำช้ีแจงการใชงบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1 ข้ันเตรียม 

1.1 ประชุมวางแผน   

1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการและเสนอโครงการ 

 

 

 

 

  

2 การดำเนินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 

2.1  จัดกิจกรรมแนะแนว 

2.2  จัดกิจกรรมนักเรียน 

      - กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

- นักศึกษาวิชาทหาร 20 คน(ชวยกิจกรรมคาย

ลูกเสือ) 20 คน x 200 บาท  (4,000 เบิกจาก

เงินอุดหนุนรายหัวฝายวิชาการ) 

  

 

26,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,000  

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

2.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

2.4  กิจกรรมทัศนศึกษา  (นร. 1,567 คน) 

2.5  กิจกรรมการอยูคายพักแรม 

      - ลูกเสือ/ยุวกาชาด/ผูบำเพ็ญประโยชน 
 

 

470,100 

167,200 

 

 

 

  

 

470,100 

167,200 

 รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 663,300       

 

7.  ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

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 เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต 

1. นักเรียนทุกคนรวมกิจกรรมพฒันาผูเรียน ครบตามหลักสูตร 

 

1. ตรวจจากรายงานผล

การจัดกิจกรรมและปพ.5     

 

1.แบบรายงานการ

สงงาน 

ผลลัพธ 

1.  ผูเรียนมี สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ไดแก ความสามารถ    

ในการส่ือสารความสามารถในการคิด ความสามารถในการ

แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถ   

ในการใชเทคโนโลยี 

2.  ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ไดแก รักชาติ 

ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอพียง 

มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 

3.  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 

4. ผูเรียนมีสุนทรีภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

5. มีส่ือและแหลงเรียนรูในหองกิจกรรมพฒันาผูเรยีน 

 

1.สังเกตจากการปฏิบัติ

กิจกรรม 

2.ตรวจจากรายงาน 

ผลการจัดกิจกรรม 

3.ตรวจจาก ปพ.5     

 

1.แบบสังเกต 

2.แบบรายงานการ

สงงาน 

 



 
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนทุกคนไดรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ครบตามหลักสูตร 

2. ผูเรียนมี สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ไดแก ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใช

เทคโนโลยี 

3. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย 

ใฝเรียนรู อยูอยางพอพียง มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 

4. ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 

5. ผูเรียนมีสุนทรีภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

6. มีส่ือและแหลงเรียนรูในหองกิจกรรมพฒันาผูเรยีน 
 

 
(ลงช่ือ)                                    ผูรับผิดชอบโครงการ          

                  (นายนเรศ  หนูปา) 
 

 

(ลงช่ือ)      ผูเสนอโครงการ 
                  (นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ) 

              ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 
 

(ลงช่ือ)      ผูเห็นชอบโครงการ 
                    (นายไตรภูมิ  อายวงค) 

         รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
 

 
  (ลงช่ือ)      ผูเห็นชอบโครงการ 

   ( นายอมรศักด์ิ  เสมสันต ) 
         รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 
 

 

   (ลงช่ือ)     ผูอนุมัติโครงการ 

                                    ( นายไพบูลย  พวงเงิน )  
               ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 



โครงการ  แนะแนวการศึกษา อาชีพ ชีวิตและสังคม 

แผนงาน  ฝายวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียนขอท่ี 1 เรื่องสรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสใหผูเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 เรื่อง  คุณภาพของผูเรียน 

       ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

     (6)มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

       ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 เรื่อง คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

     (4)สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม     โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ           นางสาวละเอียด อินตะฮอง  นางชอทิพย ตวนยี่ 

ระยะเวลาดำเนินการ ปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินงาน    โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากผลการดำเนินงานปการศึกษา 2564 พบวา การจัดกิจกรรมตามโครงการแนะแนวการศึกษา 

อาชีพ ชีวิตและสังคม ไดพัฒนานักเรียนใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง สามารถเลือกสถาบันการศึกษา

และแนวทางการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ ไดอยางถูกตอง เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ ตระหนักและรัก

เห็นความสำคัญของสถาบันการศึกษา ตลอดจนสรางความสัมพันธอันดีระหวางครูและศิษย 

ดวยเหตุนี้ งานแนะแนว โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ จึงไดจัดทำโครงการแนะแนวการศึกษา อาชีพ 

ชีวิตและสังคม ปการศึกษา 2565 ข้ึน เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตนเองท่ีถูกตอง สามารถนำ

ความรูเหลานั้นไปเปนแนวทางในการเลือกศึกษาและการดำเนนิชีวิตของตนเองไดอยางถูกตองและเหมาะสม  

พัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ ไมประพฤติปฏิบัติตนเปนปญหาใหแกครอบครัว  โรงเรียนและสังคม  โดยจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนหลากหลายรูปแบบ ไดแก งานบริการแนะแนวดาน สารสนเทศ ใหคำปรึกษา และ

จัดวางตัวบุคคลและพัฒนาหองแนะแนว, การคัดเลือกนกัเรียนเพื่อเขารับทุนการศึกษา, เงินกูยืมเพื่อการศึกษา

(กยศ.), ปจฉิมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และปท่ี 6  ,การสอนเสริมเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 และปท่ี 6 และกิจกรรมคายพัฒนาทักษะความเปนผูนำและทักษะชีวิต 

 

2.  วัตถุประสงค 

           เพื่อพัฒนานักเรียนใหรูจักและเขาใจตนเองอยางถองแทท้ังทางดานการศึกษาอาชีพ ชีวิตและ    

สวนตัว  สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

 



3.  เปาหมาย 

    3.1  เชิงปริมาณ 

       1.  จัดบอรดความรูดานการศึกษา อาชีพ ชีวิตและสังคมใหแกผูเรียน  

  2.  ใหคำปรึกษาแกนักเรียนทางดานการศึกษา  อาชีพ  ชีวิตและสังคมอยางท่ัวถึง 

  3.  ใหการชวยเหลือนักเรียนท่ีดอยโอกาสทางการศึกษาทางดานตาง ๆ  

  4.  จัดเก็บขอมูลนักเรียนและจัดทำเปนสารสนเทศเผยแพรประชาสัมพันธ  

  5.  จัดสอนเสริมเพื่อเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพ  

  6.  จัดปจฉิมนิเทศ ตระหนักและรัก เห็นความสำคัญของสถาบันการศึกษา      

    7.  ปรับปรุงหองแนะแนวใหพรอมบริการนักเรยีนตลอดเวลา  

    3.2  เชิงคุณภาพ  

  นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง สามารถเลือกสถานศึกษาและแนวทางการดำเนินชีวิต 

ไดอยางถูกตองเหมาะสม  

 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 ข้ันเตรียมการ 

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  

เมษายน 2565  น.ส.ละเอียด อินตะฮอง 

นางชอทพิย ตวนย่ี 

2 ข้ันดำเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1 งานบริการแนะแนวดาน 

สารสนเทศ       ใหคำปรึกษา และจัดวางตัว

บุคคลและพัฒนาหองแนะแนว 

 

พฤษภาคม 2565  

 

น.ส.ละเอียด อินตะฮอง 

นางชอทพิย ตวนย่ี 

  กิจกรรมท่ี 2 การคัดเลือกนักเรียนรับ

ทุนการศึกษา 

พ.ค.2565-ก.พ.2566 น.ส.ละเอียด อินตะฮองนาง

ขวัญจิต สาระมนต 

นางชอทิพย ตวนยี่ 

คณะครูตัวแทนระดับช้ัน ม.

1-6 

 กิจกรรมท่ี 3 เงินกูยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) มิ.ย.2565-ก.พ.2566 นางณัฐกานต คุรุบรรเจิดจิต 

นางชอทิพย ตวนย่ี 

 กิจกรรมท่ี 4 ปจฉิมนิเทศช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

และปท่ี 6   

ก.พ.-มี.ค.2566 น.ส.ละเอียด อินตะฮองนาง

ขวัญจิต สาระมนต 

นางชอทิพย ตวนยี่ 

คณะครูระดับช้ัน ม.3 และ

ม.6 



 กิจกรรมท่ี 5 สอนเสริมเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 และปท่ี 6    

ม.ค.-ก.พ.2566 น.ส.ละเอียด อินตะฮอง  

นางขวัญจิต สาระมนต 

นางชอทิพย ตวนยี่ 

คณะครูระดับช้ัน ม.3 และ

ม.6 

 กิจกรรมท่ี 6 ฝกประสบการณวิชาชีพ ต.ค.-ธ.ค.2565 น.ส.ละเอียด อินตะฮอง 

นางชอทพิย ตวนย่ี 

 กิจกรรมท่ี 7 คายพัฒนาทักษะความเปนผูนำ

และทักษะชีวิต 

พ.ค.-มิ.ย.2565 น.ส.ละเอียด อินตะฮอง 

นางชอทพิย ตวนย่ี 

3 ข้ันตรวจสอบ 

นิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการ ประเมิน

โครงการและรายงานผลการดำเนินการ 

มีนาคม 2566 น.ส.ละเอียด อินตะฮอง 

นางชอทพิย ตวนย่ี 

คณะกรรมการฝายวิชาการ 

4 ข้ันปรับปรุง 

และปรับปรุงแกไขปญหาตลอดจน

ขอเสนอแนะตาง ๆ 

มีนาคม 2566 น.ส.ละเอียด อินตะฮอง 

นางชอทพิย ตวนย่ี 

คณะกรรมการฝายวิชาการ 

 

5.  งบประมาณท่ีใช   156,800 บาท 

     เงินอุดหนุนรายหัวจำนวน  2,000 บาท 

     เงินอุดหนุนรายหัวมีวัตถุประสงค (พัฒนาผูเรียน) จำนวน 154,800 บาท 

 

6.รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 งานบริการแนะแนวดาน สารสนเทศ      

ใหคำปรึกษา และจัดวางตัวบุคคลและการพัฒนาหอง

แนะแนว 

2,000 

 

 2,000 

กิจกรรมท่ี 2 การคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา - - - - 

กิจกรรมท่ี 3 เงินกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) - - - - 

กิจกรรมท่ี 4 ปจฉิมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3

และปท่ี 6   

55,000 - 55,000 - 

กิจกรรมท่ี 5 สอนเสริมเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์  

               ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และปท่ี 6   

80,000 

(งบประมาณ

พัฒนาผูเรียน) 

80,000 

(งบประมาณ

พัฒนาผูเรียน) 

  



กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 6 ฝกประสบการณวชิาชีพ 9,800  9,800  

กิจกรรมท่ี 7 คายพัฒนาทักษะความเปนผูนำและ

ทักษะชีวิต 

10,000 2,000 8,000  

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 156,800 82,000 74,800 - 

 

7. ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

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 

- - 135,000 - 12,000 - 9,800 - 

 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต   

1. จัดบอรดความรูดานการศึกษา อาชีพ ชีวิตและ

สังคมใหแกนักเรียน 

จำนวนครั้งของการจัดบอรด แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. ใหคำปรึกษาแกนักเรียนทางดานการศึกษา  

อาชีพ  ชีวิตและสังคมอยางท่ัวถึงรอยละ 100 

 

สถิติการเขารับบริการ 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

3.  ใหการชวยเหลือนักเรียนท่ีดอยโอกาสทาง

การศึกษาทางดานตางๆรอยละ 100 

จำนวนนักเรียนท่ีไดรับ

ทุนการศึกษา และการ

ชวยเหลือนักเรียนท่ีดอยโอกาส

ทางการศึกษา 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

4. จัดเก็บขอมูลนักเรียนและจัดทำเปนสารสนเทศ

เผยแพรประชาสัมพันธ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

สถิติสารสนเทศตาง ๆ แบบประเมินความพึงพอใจ 

5.นักเรียนรอยละ90ข้ึนไป ตระหนักและรัก เห็น

ความสำคัญของสถาบันการศึกษาสราง

ความสัมพันธอันดีระหวางครูและศิษย 

สอบถามความพึงพอใจในการ

รวมกิจกรรมปจฉิมนิเทศ 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ตอการการรวมกิจกรรม   

ปจฉิมนิเทศ 



ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

6. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมปจฉิมนิเทศ มีความ

พึงพอใจ การจัดกิจกรรมในระดับ ดีมาก 

สอบถามความพึงพอใจในการ

รวมกิจกรรมปจฉิมนิเทศช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 และปท่ี 6     

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ตอการการรวมกิจกรรม 

ปจฉิมนิเทศช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 3 และปท่ี 6     

7. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการ

ทดสอบ GAT/PAT, วิชาสามัญ สูงข้ึน 

 

สอบถามความพึงพอใจในการ

รวมกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มพูน

ผลสัมฤทธิ์ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

และปท่ี 6     

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ตอการการรวมกิจกรรม 

สอนเสริมเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และป

ท่ี 6     

8. นักเรียนออกฝกประสบการณวิชาชีพในสาขา

ตางๆ 

สอบถามความพึงพอใจในการ

ออกฝกประสบการณวิชาชีพใน

สาขาตางๆ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ในการออกฝกประสบการณ

วิชาชีพในสาขาตางๆ 

9. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมมีทักษะการเปนผูนำ

และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

สอบถามความพึงพอใจในการ

เขารวมกิจกรรมคายพัฒนา

ทักษะความเปนผูนำและทักษะ

ชีวิต 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ในการเขารวมกิจกรรมคาย

พัฒนาทักษะความเปนผูนำ

และทักษะชีวิต 

ผลลัพธ   

-นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง 

สามารถเลือกสถานศึกษาและมีแนวทางการดำเนนิ

ชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 

สรุปผลการสอบคัดเลือกเขา

ศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา  

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียน 

- นักเรียนตระหนักและรัก เห็นความสำคัญของ

สถาบันการศึกษา สรางความสัมพันธอันดีระหวาง

ครูและศิษย 

สอบถามความพึงพอใจในการ

รวมกิจกรรมแนะแนว 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียน 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ไดจัดบอรดความรูดานการศึกษา อาชีพ ชีวิตและสังคม บริการใหคำปรึกษาใหการชวยเหลือ

นักเรียนท่ีดอยโอกาสทางการศึกษา จัดเก็บขอมูลนักเรียนและจัดทำเปนสารสนเทศเผยแพรประชาสัมพันธ 



2. นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง สามารถเลือกสถานศึกษาและแนวทางการดำเนินชีวิต 

ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

3. นักเรียนตระหนักและรัก เห็นความสำคัญของสถาบันการศึกษา สรางความสัมพันธอันดีระหวางครู 

และศิษย 

4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบ GAT/PAT, วิชาสามัญสูงข้ึน 

5. นักเรียนไดฝกประสบการณวิชาชีพสาขาตางๆ 

6. นักเรียนมีภาวะผูนำและมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

 

(ลงช่ือ)………………………………………………ผูรับผิดชอบโครงการ                            

                (นางชอทิพย  ตวนยี่) 

 

(ลงช่ือ).....................................................ผูเสนอโครงการ 

               (นางบุษราภรณ สิทธิวงศ) 

    ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

(ลงช่ือ) .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                  (นายไตรภูมิ อายวงค) 

    รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

(ลงช่ือ) .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                  (นายอมรศักด์ิ  เสมสันต) 

    รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 

 

(ลงช่ือ) ..................................................... ผูอนุมัติโครงการ 

                             (นายไพบูลย  พวงเงิน)  

    ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 



โครงการ พัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม 

แผนงาน ฝายวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียนขอท่ี 1   เรื่องสรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสใหผูเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 เรื่อง คุณภาพผูเรียน 

       ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม      โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวสุวรรณภา  อินมา 

ระยะเวลาดำเนินการ ปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินงาน  โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากผลการดำเนินงานปการศึกษา 2564 พบวา การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักเรียนพิเศษ   

เรียนรวม ซึ่งเปนโครงการระยะยาวเพื่อเติมเต็มศักยภาพการเรียนรู ของนักเรียนนอกเหนือจากการเรียนรูใน

หองเรียน เปนการสงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจสามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและใชขอมูลในการ

วางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถตามศักยภาพ นอกจากนี้ยังสงเสริมใหนักเรียนท่ีมี

ความสามารถไดมีโอกาสแสดงออกตามศักยภาพของตนเอง โดยทางโรงเรียนไดดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการ

ท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนานักเรียนใหเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ นั้นจะใหมี

ประสิทธิภาพสวนหนึ่งตองอาศัยความรวมจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  

โรงเรียนทุงเสลี่ยมชนูปถัมภจึงจัดการศึกษาพิเศษในลักษณะของการเรียนรวม โดยการจัดการให

นักเรียนกลุมพิเศษไดเขาเรียนรวมในหองเรียนเดียวกับเด็กปกติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกนักเรียนไดมีโอกาส

อยูรวมกับเด็กท่ัวไป สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพและดำรงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เปนพลเมืองดี

ของสังคมตอไป 

   

2.  วัตถุประสงค 

 1. เพื่อพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวมใหมีความสามารถตามศักยภาพและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยาง

มีความสุข 

 2. เพื่อสงเสริมและพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวมในการสรางผลงานและเขารวมกิจกรรมการแขงขัน

ทักษะวิชาการ 

 3. เพื่อสงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจสามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและใชขอมูลในการ

วางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถตามศักยภาพ 

 



 3.  เปาหมาย     

     3.1  เชิงปริมาณ 

 1. นักเรียนพิเศษเรียนรวม รอยละ 87 ไดรับการสงเสริมและพัฒนาความสามารถตามศักยภาพและอยู

รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 

 2. นักเรียนพิเศษเรียนรวม รอยละ 87 สามารถสรางผลงานและเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะ

วิชาการ 

3.2  เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนพิเศษเรียนรวมไดรับการสงเสริมและพัฒนาความสามารถตามศักยภาพและอยูรวมกับผูอื่นใน

สังคมไดอยางมีความสุข นักเรียนพิเศษเรียนรวมสามารถสรางผลงานและเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะ

วิชาการไดอยางดี 

 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ เม.ย.-พ.ค. 2565  

 - คณะกรรมการวิเคราะหสภาพปญหาจากการ

ดำเนินการในปงบประมาณ 2564 

- จัดทำโครงการและแตงต้ังคณะทำงาน 

- เสนอขออนุมัติโครงการ (P) 

 ครูพี่เล้ียง 

ครูผูดูแล 

ครูประจำช้ัน 

2. ข้ันดำเนินการ ปการศึกษา 2565  

 - จัดหา/จัดซื้อส่ือ วัสดุ อุปกรณเพื่อการเรียนของ

นักเรียนเรียนรวม 

- จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม 

- จัดคายพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม 

 ครูพี่เล้ียง 

ครูผูดูแล 

 

3. ข้ันตรวจสอบ มีนาคม 2566  

 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ (C)  ครูพี่เล้ียง 

ครูผูดูแล 

4. ข้ันปรับปรุง มี.ค.-พ.ค. 2566  

 สรุปประเมินกิจกรรมและจัดทำ 

  รายงานกิจกรรม  (A) 

 ครูพี่เล้ียง 

ครูผูดูแล 
 

 



5.  งบประมาณท่ีใช    อุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 8,300 บาท 
 

6.รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายการและและกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
1. กิจกรรมพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวมจัดหา/จัดซื้อ 

   ส่ือ วัสดุ อุปกรณเพื่อการเรียนของนักเรียนเรียนรวม 

- 
   

2. จัดคายพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม 

    1. อาหาร เครื่องด่ืม 

    2. วัสดุฝก 

 

4,800 

3,500 

 
 

 

 

4,800 

 

 
 

3,500 

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 8,300  4,800 3,500 
 

7.  ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

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 

8,300        

 

8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต   

1. นักเรียนพิเศษเรียนรวมไดรับการสงเสริม

และพัฒนาความสามารถตามศักยภาพโดย

เรียนรวมกับนักเรียนปกติและเขารวมกิจกรรม

คายพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม 

1. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 

2. ตรวจบันทึกผลการเขารวม

กิจกรรม 

1. แบบรายงานการดำเนิน

กิจกรรม 

2. แบบประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียน 

ผลลัพธ   

1. นักเรียนพิเศษเรียนรวมไดรับการสงเสริม

และพัฒนาความสามารถตามศักยภาพและอยู

รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 

2. นักเรียนพิเศษเรียนรวมสามารถสรางผลงาน

และเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาการ 

1. สังเกตจากการเขารวมกิจกรรม 

2. รายงานผลการจัด 

กิจกรรม 

3. ตรวจแบบประเมินความ     

พึงพอใจของผูเรียน 

1. แบบสังเกต 

2. แบบรายงานการจัดกิจกรรม 

3. แบบประเมินความพึงพอใจ

ของผูเรียน 

   



 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนพิเศษเรียนรวมใหมีความสามารถตามศักยภาพและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 

 2. นักเรียนพิเศษเรียนรวมไดรับการสงเสริมและพัฒนาในการสรางผลงานและเขารวมกิจกรรมการแขงขัน

ทักษะวิชาการ 

 3. ครูมีความรูความเขาใจสามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและใชขอมูลในการวางแผนจัดการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถตามศักยภาพ 

 
 

(ลงช่ือ)………………………………………………ผูรับผิดชอบโครงการ                            

           (นางสาวสุวรรณภา  อินมา) 

 

(ลงช่ือ).....................................................ผูเสนอโครงการ 

               (นางบุษราภรณ สิทธิวงศ) 

    ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

(ลงช่ือ) .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                  (นายไตรภูมิ อายวงค) 

    รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

(ลงช่ือ) .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                  (นายอมรศักด์ิ  เสมสันต) 

    รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 

 

(ลงช่ือ) ..................................................... ผูอนุมัติโครงการ 

                             (นายไพบูลย  พวงเงิน)  

    ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 
 



โครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

แผนงาน   ฝายวิชาการ   

สนองกลยุทธโรงเรียน  

ขอ 1  สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสใหผูเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ขอ 2  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถทางเทคโนโลย ี

เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

ขอ 3  ปลูกฝงคุณธรรม ความสำนึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

ขอ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 

ขอ 6 พัฒนาสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู และนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ผูรับผิดชอบ นางสาววฤนดา สืบสุยะ   

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินงาน  โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 จากผลการดำเนินงานปการศึกษา 2564 พบวา การจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน

ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยนั้น  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19  ซึ่งพบวา ครูมี

การจัดการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนการสอนสมบูรณเปนไปตามมาตรฐาน  โดยครูมีการวางแผนการ

จัดการเรียนรู 2 รูปแบบ คือ รูปแบบออนไลนและรูปแบบ On Site โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ ประกอบกับใช

ส่ือและแหลงเรียนรู ท่ีทันสมัย มีกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของผู เรียน  

อีกท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะและความเปนเลิศดานภาษาไทยอยางหลากหลาย ทำใหนักเรียนไดรับ

การพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล ไดคนพบความถนัดของตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาภาษาไทยสูงข้ึน  



 ดวยเหตุนี้ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จึงไดกำหนดจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย ปการศึกษา 2565 ข้ึน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูท้ังดานการ

พัฒนาตนเองและดานเทคโนโลยีแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย อีกท้ังสงเสริม พัฒนา ความรูและความสามารถ

ทางดานภาษาไทยของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นำไปสูความเปนเลิศทางดานภาษาไทย

ตอไป  

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  พัฒนาศูนยการเรียนรู ท่ีทันสมัยท้ังทางดานเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูมีสภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสม   

2.2  เพื่อสรางสรรควัฒนธรรมแหงการเรียนรู ท่ีกาวไกลและมีการจัดการศึกษาท่ีประสิทธิภาพ             

2.3  เพื่อใหผูเรียนมีความรู  มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสุข 

3.  เปาหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 

         1)  จัดกิจกรรมหลักตามจุดเนนไมนอยกวา  6  กิจกรรม 

 2)  รอยละ 85 นักเรียนโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

 3)  รอยละ 85 ครวูางแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมีคุณภาพ 

 4)  รอยละ 85 นักเรียนมีส่ือและแหลงเรียนรูในโรงเรียนท่ีเพียงพอ 

 5)  รอยละ 85 ครูใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียน 

 6)  รอยละ 85 นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 

 7)  รอยละ 85 ครูไดรับการนิเทศอยางกัลยาณมิตร 

3.2  เชิงคุณภาพ 

 1)  นักเรียนทุกคนผานเกณฑมาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 

 2)  หองเรียนทุกหองเปนหองเรียนคุณภาพ 

 3)  ครูปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 ข้ันเตรียมการ 

ประชุม วางแผน และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 

เม.ย – พ.ค. 2565 นางสาววฤนดา 

สืบสุยะ  

และคณะครูกลุม

สาระการเรียนรู

ภาษาไทย                  

                                                    

 

2 ข้ันดำเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาแผนจัดการเรียนรูทุกรายวิชา

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาส่ือและแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

กิจกรรมท่ี 4 การจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 

กิจกรรมท่ี 5 รักษภาษาไทย ไหวครูกลอนสุนทรภู 

กจิกรรมท่ี 6 พัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

กิจกรรมท่ี 7 การนิเทศภายใน 

กิจกรรมท่ี 8 พัฒนาบุคลากร 

กิจกรรมท่ี 9 ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู 

กิจกรรมท่ี 10 คายพัฒนาภาษาไทย 

กิจกรรมท่ี 11 เปดโลกวิชาการ (Open House) 

กิจกรรมท่ี 12 วารสาร “สารรักษอักษรา” 

 

 

พ.ค.65 – มี.ค.66 

เม.ย.65 – ก.พ.66 

เม.ย.65 – ม.ค.66 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 

มิ.ย.65 – ก.ค.65 

พ.ค.65 – ก.พ.66 

พ.ค.65 – ก.พ.66 

พ.ค.65 – มี.ค.66 

พ.ค.65 – ม.ค.66 

ธ.ค.65 – ก.พ.66 

ม.ค.66 – ก.พ.66 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 

 

3 ข้ันตรวจสอบ 

ประเมินโครงการและรายงานผลการดำเนินการ 

 

ส.ค.65 – มี.ค.66 

4 ข้ันปรับปรุง 

ปรับปรุง/แกไขปญหาตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ 
 

ส.ค.65 – มี.ค.66  

 

5.  งบประมาณท่ีใช 

 งบอุดหนุนรายหัวจำนวน 25,600  บาท 

 งบอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) จำนวน 40,000  บาท 

 

 

 



6.รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

-  ใชพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน เปน 3.10  

มีผลสัมฤทธิ์การทดสอบ  O-NET  เฉล่ียสูงข้ึน 

2000    2000 

 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู         

ทุกรายวิชา 

- ใชสงเสริมใหครพูัฒนาแผนการจัดการเรียนรู            

ท่ีบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริม

ความรูคูคุณธรรม มีทักษะในการดำเนินชีวิตอยางนอย 

1 รายวิชาท่ีสอน 

 500      500 

 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาสื่อและแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

-ใชพัฒนาส่ือการสอนท้ังส่ือสรางสรรคดวยมือและส่ือ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยทุกรายวิชา ท่ีสงเสริมการเรียนรู

ดวยตนเอง ท้ังมีบรรยากาศแหงการเรียนรู   

 

8,600   8,600 

 

กิจกรรมท่ี 4 การจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 

- ครูทุกคนใชจัดทำรายงานการวิจัยในช้ันเรียนอยาง

นอยภาคเรียนละ  1 เรื่อง 

500   500 

กิจกรรมท่ี 5 รักษภาษาไทย ไหวครูกลอนสุนทรภู 

- ใชจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะภาษาไทยเนื่องในวัน

ภาษาไทยแหงชาติ และวันสุนทรภู เพื่อใหนักเรียน

ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณคาของภาษาไทย 

10,000   10,000 

กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

-ใชพัฒนาและสงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

เขารวมแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ และ

กิจกรรมอื่น ๆ 

1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 

   ระดับเขต 

    

 

 

 

 

 

10,380 

  

 

 

 

5,180 

 

 

 

 

5,200 



กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

2. กิจกรรมอื่นๆ 

2.1 แขงขันทักษะภาษาไทย ณ โรงเรียนเมืองเชลียง** 

2.2 แขงขันกลอนสด ณ มรภ.อุตรดิตถ** 

2.3 แขงขันตอบถามสารานุกรม รอบจังหวัดและรอบ

ภาค** 

2.4 แขงขันคัด เขียนลายสือไทย (วันพอขุนราม)** 

2.5 การแขงขันกีฬาเพื่อการศึกษา คำคม ปริศนา

อกัษรไขว** 

**ใชเปนคาเบ้ียเล้ียงนักเรียนท่ีเขารวมแขงขัน  

    1,400 

1,280 

2,860 

 

860 

24,220 

   30,620 

(งบสงเสริม

ความเปนเลิศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,440 

กิจกรรมท่ี 7 การนิเทศภายใน 

-ใชเพื่อสงเสริมใหครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ี

เนนผูเรียนเปนสำคัญ และสนับสนุนใหครูแลกเปล่ียน

เรียนรูอยางกัลยาณมิตร 

-    

กิจกรรมท่ี 8 พัฒนาบุคลากร 

-เพื่อใหคณะครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ได

ศึกษาดูงาน เพื่อนำมาใชประโยชนในการจัดการเรียน

การสอน 

- 

 

   

กิจกรรมท่ี 9 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 

-ใชพัฒนาความรูความสามารถดานทักษะภาษาไทย  

ใหกับนักเรียนท่ีมีความช่ืนชอบ และมีความสามารถ

ทางดานภาษาไทย 

1,500 

(งบลดเวลา

เรียน เพิ่ม

เวลารูฯ) 

   

กิจกรรมท่ี 10 คายรักษภาษาไทย 

นักเรียนท่ีเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 

ไดรับการพัฒนาดานทักษะทางภาษาไทยและมีเจตคติ

ท่ีดีตอวิชาภาษาไทย 

20,000 

(พัฒนา

ผูเรียน) 

- 10,000 

คาอาหาร 

10,000 

กิจกรรมท่ี 11 เปดโลกวิชาการ (Open House) 3,000    

-ใชจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถดาน

ทักษะภาษาไทย 

(งบลดเวลา

เรียน เพิ่ม

เวลารูฯ) 

   



กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 12 วารสาร “สารรักษอักษรา” 

-เพื่อใหนักเรียนพัฒนาทักษะดานภาษาไทย สราง

ผลงานและเผยแพรผลงาน กิจกรรม ในกลุมสาระฯ 

ผานการจัดทำวารสาร 

 -คาจัดพิมพวารสาร 

4,000   4,000 

กิจกรรม 13 คายเปดโลกสานฝนอุตสาหกรรม

บริการ 

-ใชจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถดาน

ทักษะการบริการ 

20,000 

พัฒนา

ผูเรียน 

 10,000 

คาอาหาร 

10,000 

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 65,600 - 20,000 45,600 

 

7.ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

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 

26,600 - 2,000 - 27,000 - 10,000 - 

 

 

8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต   

1)  จัดกิจกรรมหลักตามจุดเนนไมนอย

กวา 6 กิจกรรม 

2)  รอยละ 85 นักเรียนโรงเรียน          

ทุงเสล่ียมชนูปถัมภมีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนดีข้ึน 

3)  รอยละ 85 ครวูางแผนการจัดการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมี

คุณภาพ 

-สอบถาม 

-สำรวจจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

-ผลการทดสอบระดับชาติ 

-บันทึกการสงแผนการจัด 

การเรียนรู  วิจัยในช้ันเรียน และส่ือการ

เรียนการสอน 

-แบบสอบถาม 

-แบบทดสอบทางการเรียน 

 

-แบบการทดสอบระดับชาติ 

-แบบประเมินแผนการจัดการ

เรียนรู  วิจัยใน                 

ช้ันเรียน และส่ือการเรียนการ

สอน 



ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

4)  รอยละ 85 นักเรียนมีส่ือและแหลง

เรียนรูในโรงเรียนท่ีเพียงพอ 

5)  รอยละ 85 ครูใชกระบวนการวิจัยใน

ช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของ

ผูเรียน 

6)  รอยละ 85 นักเรียนไดรับการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 

7)  รอยละ 85 ครูไดรับการนิเทศอยาง

กัลยาณมิตร 

 

ผลลัพธ   

1)  นักเรียนทุกคนผานเกณฑมาตรฐาน

และพัฒนาสูความเปนเลิศเต็มตาม

ศักยภาพ 

2)  ห องเรียนทุกห องเปนห องเรียน

คุณภาพ 

3)  ครูปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีอยางมี 

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

-สอบถาม 

 

-แบบสอบถาม 

 

   

 

9.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักเรียนโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ รอยละ 87 ไดรับความรูจากกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาไทย  

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยในปการศึกษา 2565 สูงข้ึนเปน 3.10  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ลงช่ือ………………………………………………..ผูรับผิดชอบโครงการ 

         ( นางสาววฤนดา  สืบสุยะ ) 

 

 

ลงช่ือ………………………………………………..ผูเสนอโครงการ 

                         ( นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ ) 

              ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

  ลงช่ือ……………………………………………….ผูเห็นชอบโครงการ 

                           ( นายไตรภูมิ  อายวงค ) 

              รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

ลงช่ือ .......................................................  ผูเห็นชอบโครงการ 

                           ( นายอมรศักด์ิ  เสมสันต ) 

           รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 

 

                                                   ลงช่ือ………………………………………………..ผูอนุมัติโครงการ 

                          ( นายไพบูลย  พวงเงิน )  

                                                   ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 



โครงการ  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

แผนงาน  ฝายวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียนขอท่ี  2  เร่ือง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและสงเสริม

ความสามารถทางเทคโนโลยเีพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 เร่ือง คุณภาพของผูเรียน 

       ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

       1.2 เรื่อง คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ลักษณะโครงการ            โครงการใหม      โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ        นายฤทธิชัย  ลวนงาม   

ระยะเวลาดำเนินการ  ปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินงาน     โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากผลการดำเนินงานปการศึกษา 2564 ซึ่งอยูในชวงสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ยังมีบางโครงการท่ีไมสามารถดำเนินการไดแตก็พบวานักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             

ดีข้ึน และคณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทำใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค   

คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวน รอบคอบ  

ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนำไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางถูกตอง เหมาะสม  

นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอื่น ๆ  

คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดำเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นได

อยางมีความสุข 
 

2.  วัตถุประสงค 

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมุงใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่องและเต็ม

ตามศักยภาพ 
 

3.  เปาหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 

   1)  จัดกิจกรรมหลักตามจุดเนนไมนอยกวา  6  กิจกรรม 

 2)  รอยละ 87 นักเรียนโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

 3)  รอยละ 87 คร ูมีการวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมีคุณภาพ 

 4)  รอยละ 87  นักเรียนมีส่ือและแหลงเรียนรูในโรงเรียนท่ีเพียงพอ 

 5)  รอยละ 87  ครูใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียน 

 6)  รอยละ 87  นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 

 7)  รอยละ 87  ครูไดรับการนิเทศอยางกัลยาณมิตร 



3.2  เชิงคุณภาพ 

 1)  นักเรียนทุกคนผานเกณฑมาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศเต็มตามศักยภาพของแตละ

บุคคล 

 2)  หองเรียนทุกหองเปนหองเรียนคุณภาพ 

 3)  ครูปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 ข้ันเตรียมการ 

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

เม.ย – พ.ค. 2565 นายฤทธิชัย  ลวน

งาม และ 

คณะครูกลุมสาระ

การเรียนรู

คณิตศาสตร                  

                                                    

 

2 ดำเนินกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาแผนจัดการเรียนรูทุกรายวิชา

กิจกรรมท่ี 3 การจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาส่ือและแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

กิจกรรมท่ี 5 คายคณิตศาสตร 

กิจกรรมท่ี 6 ติวคณิตศาสตร 

กิจกรรมท่ี 7 การนิเทศภายใน 

กิจกรรมท่ี 8 พัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาบุคลากร 

กิจกรรมท่ี 10 ลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู 

กิจกรรมท่ี 11 เปดโลกวิชาการ (Open House) 

กิจกรรมท่ี 12 การแขงขันกีฬาเพื่อการศึกษาเอแม็ท 

กิจกรรมท่ี 13 สะเต็มศึกษา 

 

พ.ค.65 – มี.ค.66 

เม.ย.65 – ก.พ.66 

เม.ย.65 – ม.ค.66 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 

พ.ค.65 – ก.พ.66 

พ.ค.65 – ก.พ.66 

พ.ค.65 – ก.พ.66 

พ.ค.65 – มี.ค.66 

พ.ค.65 – มี.ค.66 

พ.ค.65 – มี.ค.66 

ม.ค.66 – ก.พ.66 

พ.ค.65 – มี.ค.66 

พ.ค.65 – ก.พ.66 

3 ข้ันตรวจสอบ 

ประเมินโครงการและรายงานผลการดำเนินการ 

 

ก.พ.66 – มี.ค.66 

4 ประเมินโครงการ 

รายงานผลการดำเนินการและปรับปรุง แกไขปญหา

ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ 

 

ก.พ.66 – มี.ค.66 

 

 

 

5. งบประมาณท่ีใช 

- เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 35,800  บาท 

 - เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) จำนวน 25,000 บาท 



6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ

กิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ใชพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมี ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนเฉล่ียเพิ่มข้ึน และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนระดับ 3-4  มากกวา  65%  

1,000 

 

 1,000 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาแผนจัดการเรียนรูทุกรายวิชา 

ครทุูกคนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรู อยางนอยคนละ 1  รายวิชา 

ตอภาคเรียน 

1,000   1,000 

กิจกรรมท่ี 3 การจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 

ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจัดทำวิจัยในช้ัน

เรียนทุกคนอยางนอยภาคเรียนละ 1 เรื่อง  

500   500 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาส่ือและแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

ครจัูดซื้อ  จัดหา  ส่ือเทคโนโลยี  หนังสือ  เอกสาร  

วัสดุอื่น ๆ เพิ่มเติมมาประกอบในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

32,800   32,800 

กิจกรรมท่ี 5 คายคณิตศาสตร 

นักเรียนท่ีเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 

ไดรับการพัฒนาดานความคิด สรางสรรคทาง

คณิตศาสตรและมเีจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 

10,000 

(งบกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน) 

 5,000 5,000 

กิจกรรมท่ี 6 ติวคณิตศาสตร 

นักเรียนท่ีเขารวมโครงการไดรับการพฒันาความรู 

ทางคณิตศาสตรเพื่อใชในการเตรียมสอบ  

10,000 

(งบกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน) 

 10,000 

 

 

กิจกรรมท่ี 7 การนิเทศภายใน 

สังเกตการณสอน ทุกช้ันอยางนอยภาคเรียนละ  

1 ครั้ง/คน นิเทศเยี่ยมช้ันเรียนทุกช้ันเรียน 

อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง/คน 

500   500 

     

 

 

    



กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ

กิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 8 พัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

ใชสงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ และพัฒนา

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู เขารวม

แขงขันในกิจกรรมตาง ๆ 

-    

กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาบุคลากร 

เพื่อใหคณะครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 ไดศึกษาดูงาน เพื่อนำมาใชประโยชนในการจัด    

การเรียนการสอน 

-    

กิจกรรมท่ี 10 ลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู 

ใชพัฒนาความรูความสามารถดานทักษะคณิตศาสตร

ใหกับนักเรียนท่ีมีความช่ืนชอบ และมีความสามารถ

ทางดานคณิตศาสตร 

 

1,500 

(งบลดเวลาฯ

วิชาการ) 

 1,500  

กิจกรรมท่ี 11 เปดโลกวิชาการ (Open House) 

ใชจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถดาน

ทักษะคณิตศาสตร 

3,000 

(งบ Open 

House) 

 3,000  

กิจกรรมท่ี 12 การแขงขันกีฬาเพื่อการศึกษา A-Math 15,000 

 

 10,000 

(งบ

สงเสริม

ความ

เปนเลิศ) 

5,000 

(งบ

กิจกรรม

พัฒนา

ผูเรียน) 

 

กิจกรรมท่ี 13 สะเต็มศึกษา 

ใชจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาดานทักษะ

คณิตศาสตรใหกับผูเรียน 

-    

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 60,800  15,000 45,800 

     

 

 

 



7. ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

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 

15,000 - 5,000 - 20,000 - 20,800 - 
 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต 

1)  จัดกิจกรรมหลักตามจุดเนนไมนอยกวา 6 กิจกรรม 

2)  รอยละ  85 นักเรียนโรงเรียน 

ทุงเสล่ียมชนูปถัมภมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

3)  รอยละ 85 ครูวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมีคุณภาพ 

4)  รอยละ 85 ครูใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียน 

5)  รอยละ 85 นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพของแตละบุคคล 

6)  รอยละ 85 ครูไดรับการนิเทศอยางกัลยาณมิตร 

-สอบถาม 

-สำรวจจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน 

-ผลการทดสอบ

ระดับชาติ 

-บันทึกการสงแผนการ

จัดการเรียนรู  วิจัยในช้ัน

เรียน และส่ือการเรียน

การสอน 

-แบบสอบถาม 

-แบบทดสอบทางการเรียน 

-แบบการทดสอบ

ระดับชาติ 

-แบบประเมินแผนการ

จัดการเรียนรู วิจัยในช้ัน

เรียน และส่ือการเรียนการ

สอน 

ผลลัพธ 

1)  นักเรยีนทุกคนผานเกณฑมาตรฐานและพัฒนาสู

ความเปนเลิศเต็มตามศักยภาพ 

2)  หองเรียนทุกหองเปนหองเรียนคุณภาพ 

3)  ครูปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีอยางมี 

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

-สอบถาม 

 

-แบบสอบถาม 

 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีข้ึน และมีการพัฒนาสมรรถนะ 5 ดานของผูเรียน 

  2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

  3. นักเรียนมีความสุขกับกิจกรรมท่ีไดเลือกปฏิบัติ 

 
 

 



 
(ลงช่ือ)....................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

             ( นายฤทธิชัย  ลวนงาม ) 

 

 

(ลงช่ือ).....................................................ผูเสนอโครงการ 

                          ( นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ ) 

               ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

 

  (ลงช่ือ)....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                            ( นายไตรภูมิ  อายวงค ) 

              รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

          (ลงช่ือ).....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                          ( นายอมรศักด์ิ  เสมสันต ) 

              รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 

 

                                                    (ลงช่ือ).....................................................ผูอนุมัติโครงการ 

                            ( นายไพบูลย  พวงเงิน )  

                                               ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 

 

 

 

 



 



รายละเอียดงบประมาณ งบลงทุน ปการศึกษา  2565 

โรงเรียนทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ จังหวัดสุโขทัย 

  ฝาย             วิชาการ        งบประมาณ  งานท่ัวไป       บุคคล           กิจการนักเรียน 

 

ท่ี ฝาย/กลุมสาระ โครงการ รายการ ยอดเงิน รวมท้ังสิ้น หมายเหตุ 

1 คณิตศาสตร โครงการพฒันาคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนกลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร 

โตะพับขาเหล็ก ขนาด 

60×150×75 

 

1,200 

 

1,200 

 

2  

 

 ตูโชวกระจก 4 ช้ัน 2,500 2,500  

3  

 

 EPSON L3250+ INK TANK+

การเช่ือมตอ : USB 2.0 / WiFi 

6,000 6,000 รานธวัช

คอมพิวเตอร 

       

รวมท้ังสิ้น         9,700 

 



โครงการ   พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

แผนงาน   ฝายวิชาการ                     

กลยุทธท่ี   2  เรื่อง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี

เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

มาตรฐานท่ี 1  เร่ือง คุณภาพของผูเรียน  

ประเด็นพิจารณา 1.1  เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

ขอท่ี 4  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ขอท่ี 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3  เร่ือง กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ    

   ประเด็นพิจารณา 3.1-3.5   

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง  โครงการใหม     

ผูรับผิดชอบ               นายมานพ จันตาวงศ   

ระยะเวลาดำเนินการ    ปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินงาน  โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากผลการดำเนินงานปการศึกษา 2564 พบวา การดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียน การสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถทำใหผู เรียนเห็นถึงบทบาทสำคัญของ

วิทยาศาสตรในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับทุกคนท้ังในชีวิตประจำวันและการงาน

อาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลย ีเครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตาง ๆ ท่ีมนุษยไดใชเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิต

และการทำงาน เหลานี ้ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ  

วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะ

สำคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ี

หลากหลายและมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการ

เรียนรู (K knowledge-based society) ดังนั้นจึงควรดำเนินโครงการดังกลาวอยางตอเนื่อง        เพื่อใหนักเรียน

ไดรับการพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตร มีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคข้ึน 

สามารถนำความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม ตอไป 

 

 

 

 

 



2.  วัตถุประสงค 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมุงหวังใหผูเรียน ไดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเนนการเช่ือมโยง

ความรูกับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหา

ความรู และการแกปญหาท่ีหลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกข้ันตอน มีการทำกิจกรรมดวยการลงมือ

ปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้นและเพื่อใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองและมีทักษะในการใช

เทคโนโลยีเพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพและแกปญหาไดดีมากยิ่งข้ึน 

 

3.  เปาหมาย 

 3.1 ดานปริมาณ 

         1)  จัดกิจกรรมหลักตามจุดเนนไมนอยกวา 6 กิจกรรม 

   2)  รอยละ 87 นักเรียนโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

   3)  รอยละ 87 ครวูางแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมีคุณภาพ 

   4)  รอยละ 87 นักเรียนมีส่ือและแหลงเรียนรูในโรงเรียนท่ีเพียงพอ 

   5)  รอยละ 87 ครูใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียน 

   6)  รอยละ 87  นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 

   7)  รอยละ 87  ครูไดรับการนิเทศอยางกัลยาณมิตร 

         8)  รอยละ 87 ของนักเรียนมีความพึงพอใจในการใชส่ือและแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

   9)  รอยละ 87 ของจำนวนนักเรียนท่ีเรียนรายวิชา IS สามารถนำเสนอผลงานได 

   10) รอยละ 90 ของนักเรียนท่ีรวมกิจกรรมคายพฒันาทักษะทางเทคโนโลยีมีผลการประเมินความพึง

พอใจในระดับมากข้ึนไป 

 

 3.2 ดานคุณภาพ 

   1)  หองเรียนทุกหองเปนหองเรียนคุณภาพ 

   2)  นักเรียนทุกคนผานเกณฑมาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศเต็มตามศักยภาพ 

         3)  ครูปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

        4)  นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาและนำเสนอผลงานสูสาธารณะ 

 

 

 

 

 



4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน  

 กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 ข้ันเตรียมการ  

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 

เม.ย – พ.ค. 2565 

นายมานพ         

จันตาวงศ และ

คณะครูกลุม

สาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี                  

                                                    

 

2 ข้ันดำเนินกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาส่ือและแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

กิจกรรมท่ี 4 การจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

กิจกรรมท่ี 6 การนิเทศภายใน 

กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาบุคลากร 

กิจกรรมท่ี 8 ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู 

กิจกรรมท่ี 9 สัปดาหวิทยาศาสตร 

กิจกรรมท่ี 10 คายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร 

กิจกรรมท่ี 11 คายพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี 

กิจกรรมท่ี 12 เปดโลกวิชาการ (Open House) 

กิจกรรมท่ี 13 การนำเสนอผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

กิจกรรมท่ี 14 การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา 

กิจกรรมท่ี 15 การพัฒนาทักษะ (แผนเตรียมวิศวกรรม)  

                  และการอบรมหุนยนต 

กิจกรรมท่ี 16 การพัฒนาทักษะ (แผนการจัดการธุรกิจสมัยใหม) 

 

พ.ค.65 – มี.ค.66 

พ.ค.65 – มี.ค.66 

พ.ค.65 – มี.ค.66 

พ.ค.65 – มี.ค.66 

พ.ค.65 – ก.พ.66 

พ.ค.65 – ก.พ.66 

พ.ค.65 – มี.ค.66 

พ.ค.65 – มี.ค.66 

ก.ค.65 – ส.ค.66 

ก.ค.65 – มี.ค.66 

ต.ค.65 – พ.ย.65 

ม.ค.66 – ก.พ.66 

ม.ค.66 – มี.ค.66 

พ.ค.65 – มี.ค.66 

พ.ค.65 – มี.ค.66 

 

พ.ค.65 – มี.ค.66 

3 ข้ันตรวจสอบ 

ประเมินโครงการรายงานผลการดำเนินการ 

ตรวจสอบโครงการท่ีดำเนินไปแลวและท่ียังไมไดดำเนินการ 

เพื่อประเมินความเปนไปไดของการดำเนินกิจกรรมตามแผน 

 

ก.พ.66 – มี.ค.66 

4 ข้ันปรับปรุง 

ปรับปรุงแกไขปญหาตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ 

 

ก.พ.66 – มี.ค.66 
 

 

5.  งบประมาณท่ีใช    เงินอุดหนุนรายหัว  จำนวน  74,800   บาท   

เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค  จำนวน  102,061  บาท   
 



6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ใชพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  

-     

 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู 

- ใชสงเสริมใหครพูัฒนาแผนการจัดการเรียนรู            

ท่ีบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สงเสริมความรูคูคุณธรรม มีทักษะในการดำเนิน

ชีวิตอยางนอย 1  รายวิชาท่ีสอน และแผนการ

จัดการเรียนรูท่ีจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 

อยางนอย 1 แผน 

 -       

 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาสื่อและแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

- วัสดุ/อุปกรณการทดลองสารเคมี วัสดุพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอน ครุภัณฑ เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร 

วัสดุสำนักงาน 

54,800 
(เทคโน 10,000) 

  54,800 

 

กิจกรรมท่ี 4 การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

- ครูทุกคนใชจัดทำรายงานการวิจัยในชัน้เรียนอยาง

นอยภาคเรียนละ  1  เร่ือง 

-    

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

- ใชพัฒนานักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 

และสงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ เขารวม

แขงขันในกิจกรรมตาง ๆ 

49,760 

(งบสงเสริม

ความเปนเลิศ

ทางวิชาการ) 

   

กิจกรรมท่ี 6 การนิเทศภายใน 

- ใชเพื่อสงเสริมใหครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ี

เนนผูเรียนเปนสำคัญ และสนับสนุนใหครูแลกเปลี่ยน

เรียนรูอยางกัลยาณมิตร 

-    

กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาบุคลากร 

- เพื่อใหคณะครูในกลุมสาระการเรียนรูไดไปศึกษาดู

งาน นำประสบการณใหมๆ มาใชประโยชนในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

20,000 
 

 

 20,000  

กิจกรรมท่ี 8 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 

- ใชพัฒนาความรูความสามารถดานทักษะ

วิทยาศาสตร  ใหกับนักเรียนท่ีมีความชื่นชอบ  

1,500 

(งบลดเวลา

เรียนฯ) 

   



กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 9 สัปดาหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- ใชจัดกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรเปนคาวัสดุ

อุปกรณตกแตงบอรด สถานท่ี วัดสดุฝก ของรางวัล 

เครื่องด่ืม และอาหารวาง 

5,500 

(งบกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน) 

 1,000 4,500 

กิจกรรมท่ี 10 คายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร 

- ใชจัดกิจกรรมคายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร 

ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู  

15,000 

(งบกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน) 

3,000 9,000 

คาอาหาร 

3,000 

กิจกรรมท่ี 11 คายพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี 14,300 

(งบกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน) 

  14,300 

กิจกรรมท่ี 12 เปดโลกวิชาการ (Open House) 

- ใชจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ

ดานทักษะวิทยาศาสตร 

3,000 

(งบเปดโลก

วิชาการ) 

   

กิจกรรมท่ี 13 การนำเสนอผลงานการศึกษา

คนควาดวยตนเอง 

-    

กิจกรรมท่ี 14 การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา 

- ใชจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาดานทักษะ

วิทยาศาสตรใหกับผูเรียน 

-    

กิจกรรมท่ี 15 คายพัฒนาทักษะแผนเตรียม

วิศวกรรม / การอบรมหุนยนต 

47,261 
(อบรมคอม 27,261) 

(งบกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน) 

 31,261 

 

16,000 

 

กิจกรรมท่ี 16 คายพัฒนาทักษะแผนการจัดการ

ธุรกิจสมัยใหม 

20,000 

(งบกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน) 

 20,000  

 

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 176,861 3,000 81,261 92,600 

 

7.ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

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 

54,800 - 10,000 - 50,000 - 62,061 - 



8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต   

1)  จัดกิจกรรมหลักตามจุดเนนไมนอยกวา  

     6 กิจกรรม 

2)  รอยละ 87 นักเรียนโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

3)  รอยละ 87 ครูวางแผนการจัดการเรียนรู  

     ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมีคุณภาพ 

4)  รอยละ 87 นักเรียนมีส่ือและแหลงเรียนรู 

    ในโรงเรียนท่ีเพียงพอ 

5)  รอยละ 87 ครูใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียน 

6)  รอยละ 87 นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพของแตละบุคคล 

7)  รอยละ 87 ครูไดรับการนิเทศอยางกัลยาณมิตร 

8)  รอยละ 87 ของนักเรียนมีความพึงพอใจในการใชส่ือ

และแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

9)  รอยละ 87 ของจำนวนนักเรียนท่ีเรียนรายวิชา IS 

สามารถนำเสนอผลงานได 

10)  รอยละ 90 ของนักเรียนท่ีรวมกิจกรรมคายพัฒนา

ทักษะทางเทคโนโลยีมีผลการประเมินความพึงพอใจใน

ระดับมากข้ึนไป 

-สอบถาม 

-สำรวจจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน 

-ผลการทดสอบ

ระดับชาติ 

-บันทึกการสงแผนการ

จัดการเรียนรู  วิจัยใน                 

ช้ันเรียน และส่ือการ

เรียนการสอน 

 

 

 

 

- สอบถาม 

 

- จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

- สอบถาม 

-แบบสอบถาม 

-แบบทดสอบทางการ

เรียน 

 

-แบบการทดสอบ

ระดับชาติ 

 

-แบบประเมินแผนการ

จัดการเรียนรู  วิจัยใน                 

ช้ันเรียน และส่ือการ

เรียนการสอน 

 

 

-แบบประเมินความพึง

พอใจ 

- ใบรายช่ือผูรวม

กิจกรรม 

-แบบประเมินความพึง

พอใจ 

ผลลัพธ   

1)  หองเรียนทุกหองเปนหองเรียนคุณภาพ 

2)  นักเรียนทุกคนผานเกณฑมาตรฐานและ          

พัฒนาสูความเปนเลิศเต็มตามศักยภาพ 

3)  ครูปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

4)  นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาและ

นำเสนอผลงานสูสาธารณะ 

-สอบถาม 

 

 

 

 

-สอบถาม 

-ผลการเรียน 

-แบบสอบถาม 

 

-แบบประเมินความพึง

พอใจ 

 

-ผลการเรียนรายวิชา

ดานเทคโนโลยี 

 

 



9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   1. นักเรียนทุกคนไดรับความรูจากกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีข้ึน และมีการพัฒนาสมรรถนะ 5 ดานของผูเรียน 

   4. นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื ่อประโยชนในการประกอบอาชีพ และ

แกปญหาได  
 

ลงช่ือ....................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

   (นายมานพ จันตาวงศ) 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูเสนอโครงการ 

              (นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ) 

    ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

   

ลงช่ือ .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
                 ( นายไตรภูมิ อายวงค ) 

             รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 
 

 ลงช่ือ....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
               ( นายอมรศักด์ิ  เสมสันต ) 

     รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 
 
 

 ลงช่ือ .....................................................ผูอนุมัติโครงการ 

                          ( นายไพบูลย  พวงเงิน )  
     ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 



 
 

โครงการ      พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนงาน      ฝายวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน 

          ขอท่ี 1 เรื่อง  สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสใหผูเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  ขอท่ี 2 เรื่อง  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถทาง 

                           เทคโนโลยี 

  ขอท่ี 4 เรื่อง  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

คุณภาพ 

  ขอท่ี 6 เรื่อง  พัฒนาสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู และนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

  มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

            1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

            1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

  มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

  มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

          ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1  เร่ือง จัดการเรยีนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ

นำไปประยุกตใชในชีวิตได 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม     โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ               นายปวีณตวิชา พานิช  

ระยะเวลาดำเนินการ     ปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินงาน    โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

  

1. หลักการและเหตุผล 

จากผลการดำเนินงานปการศึกษษ 2564 พบวา นักเรียนโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนสูงข้ึน  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ติดตามการใชหลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู มีการ

วัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อนำไปพฒันาผูเรียนไดอยางเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรา 24  

ดานการจัดการเรียนรู  ไดกำหนดใหสถานศึกษาจัดเนื้อหากิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความ

ถนัดของผูเรียนและใหมีการดำเนินการฝกทักษะ กระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญสถานการณและ

การประยุกตความรูมาใชเพื่อแกไขปญหา วิชาสังคมศึกษา เปนวิชาหนึ่งท่ีสำคัญตอการดำรงชีวิตในสังคม 



 
 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา จึงเปนส่ิงสำคัญในการเสริมสราง พัฒนา หลอหลอม 

ปลูกฝงใหเยาวชนท่ีเขารับการศึกษา มีลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรตองการ และสอดคลองกับ

ความตองการของสังคม เพื่อใหเยาวชนปรับตัวอยูในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยางมีความสุข การเรียนการสอน

จึงมุงเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการพัฒนาตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ียึดนักเรียนเปน

ศูนยกลาง มุงใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและสามารถแสวงหาความรูตาง ๆ ไดดวยตนเองอยางตอเนื่องฝกให

นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและมีเหตุผล และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542ท่ีแกไขเพิ่มเติม

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ท่ีมุงเนนการกระจายอำนาจทางการศึกษาใหทองถ่ินและสถานศึกษาไดมีบทบาทและ

มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ และความตองการของทองถ่ิน (สำนัก

นายกรัฐมนตรี, 2552) 

ดวยหลักการและเหตุผลขางตน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจึงเล็งเห็น

ความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูงสุด โดยดำเนินการ

วางแผน สงเสริมสนับสนุนใหครูในกลุมสาระฯ เขารับการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ และจัดทำจัดซื้อ 

จัดหา ส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีเหมาะสมครบถวน  มาใชในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ใหนักเรียนมีความรู ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  

สงผลใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  พัฒนาศูนยการเรียนรูท่ีทันสมัยท้ังทางดานเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูมีสภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสม   

2.2  เพื่อสรางสรรควัฒนธรรมแหงการเรียนรูท่ีกาวไกลและมีการจัดการศึกษาท่ีประสิทธิภาพ 

2.3  เพื่อใหผูเรียนมีความรู  มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสุข 

2.4  เพื่อสงเสริมพัฒนาบุคลากรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใหมี

ความรู ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 

3.  เปาหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 

 1)  จัดกิจกรรมหลักตามจุดเนนไมนอยกวา 6  กิจกรรม 

 2)  รอยละ 87 นักเรียนโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

 3)  รอยละ 87 ครูวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมีคุณภาพ 

 4)  รอยละ 87 นักเรียนมีส่ือและแหลงเรียนรูในโรงเรียนท่ีเพียงพอ 

 5)  รอยละ 90 ครูใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียน 



 
 

 6)  นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 

 7)  ครูทุกคนไดรับการนิเทศอยางกัลยาณมิตร 

3.2  เชิงคุณภาพ 

 1)  นักเรียนทุกคนผานเกณฑมาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศเต็มตามศักยภาพของแตละ

บุคคล 

 2)  หองเรียนทุกหองเปนหองเรียนคุณภาพ 

 3)  ครูปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ   

 -เสนอโครงการ 

-ประชุมวางแผน 

-ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 

เม.ย.2565 

เม.ย.2565 

เม.ย.2565 - พ.ค.2565 

นายปวีณตวิชา 

พานิช  

และคณะครูกลุม

สาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

2. ข้ันดำเนินการ  

 กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาแผนจัดการเรียนรูทุกรายวิชา 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาส่ือและแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

กิจกรรมท่ี 3 การจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

กิจกรรมท่ี 5 การนิเทศภายใน 

กิจกรรมท่ี 6 การพัฒนาหองกลุมสาระการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี 7 คายนิติรัฐ 

กิจกรรมท่ี 8 อาเซียน 

กิจกรรมท่ี 9 เปดโลกวิชาการ (Open House) 

กิจกรรมท่ี 10 คายตามรอยบรรพชนคนทุงเสล่ียม 

เม.ย.2565 – ก.พ.2566 

เม.ย.2565 – ม.ค.2566 

มิ.ย.2565 – มี.ค.2566 

พ.ค.2565 – ก.พ.2566 

พ.ค.2565 – ก.พ.2566 

พ.ค.2565 – มี.ค.2566 

 ก.พ.2566  

ส.ค.2565   

ม.ค.2566 – ก.พ.2566 

ก.ย. 2565 

3. ข้ันตรวจสอบ  

 -ประเมินผลและสรุปผล พ.ค.2565 – มี.ค.2566 

4. ข้ันปรับปรุง  

 -รายงานผลการดำเนินโครงการ พ.ค.2565 – มี.ค.2566 

 

5.  งบประมาณท่ีใช    เงินอุดหนุนรายหัว  จำนวน  21,000   บาท   

เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค  จำนวน  35,000  บาท   



 
 

6.รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาแผนจัดการเรียนรูทุก

รายวิชา 

- ใชสงเสริมใหครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณา

การกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมความรู

คูคุณธรรม มีทักษะในการดำเนินชีวิตอยางนอย 1  

รายวิชาท่ีสอน 

1,000 - - 1,000 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาสื่อและแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

-ใชพัฒนาส่ือการสอนท้ังส่ือสรางสรรคดวยมือและส่ือ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยทุกรายวิชา   ท่ีสงเสริมการเรียนรู

ดวยตนเอง ท้ังมีบรรยากาศแหงการเรียนรู 

 8,000 - - 8,000 

  

กิจกรรมท่ี 3 การจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 

- ครูทุกคนใชจัดทำรายงานการวิจัยในช้ันเรียนอยาง

นอยภาคเรียนละ  1  เรื่อง 

1,000 

 

 

- - 1,000 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

(สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ)  - ใชพัฒนานักเรยีน

ท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 

และสงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ เขารวม

แขงขันในกิจกรรมตาง ๆ ไดแก 

 

1.แขงขันมารยาทไทย ธ.ธนชาติ  

2.แขงขันมารยาทไทย ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ 

3.แขงขันอาหารพื้นถ่ิน ม.นเรศวร 

4.แขงขันมารยาทไทย กระทรวงวัฒนธรรม  

5.แขงสวดมนต/บรรยายธรรม/ถกวาที  จ. สุโขทัย – 

จ.พิษณุโลก 

6.แขงขันตอบปญหาเศรษฐศาสตร ม.นเรศวร 

7.แขงขันสวดมนตทำสรรเสริญพระรัตนตรัยทำนอง

สรภัญญะ 

8.แขงขันประกวดกลาวคําอาราธนาและถวายทาน

ในศาสนพิธี 

(งบประมาณ

จากโครงการ

สงเสริมความ

เปนเลิศทาง

วิชาการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 
 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

9.กิจกรรมถกวาที 

10.กิจกรรมบรรยายธรรม (วัฒนธรรมจังหวัด) 

11.กิจกรรมบรรยายธรรม ( วิทยาลัยสงฆ ) 

12.กิจกรรมแขงสวดมนตสรภัญญะ 

13 แขงขันสวดมนตทำสรรเสริญพระรัตนตรัยทำนอง

สรภัญญะ วัดวังหิน จังหวัดพิษณุโลก 

13.กิจกรรมแขงขันตอบปญหากฎหมาย  

(ศาลสวรรคโลก) 

14 กิจกรรมแขงขันตอบปญหากฎหมายคณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

      

กิจกรรมท่ี 5 การนิเทศภายใน 

-ใชเพื่อสงเสริมใหครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู    

ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญและสนับสนุนใหครูแลกเปล่ียน

เรียนรูอยางกัลยาณมิตร 

1,000 - - 1,000 

กิจกรรมท่ี 6  การพัฒนาหองกลุมสาระการเรียนรู 

 สังคมศึกษาฯ 

- - - - 

กิจกรรมท่ี 7 คายนิติรัฐ 

-เพื่อสงเสริมการเรียนรูแผนการเรียนนิติรัฐ, แนะแนว

นักเรียน   

20,000 

(งบกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน) 

- 20,000 - 

กิจกรรมท่ี 8 อาเซียน 

-ใชเพื่อจัดกิจกรรมวันเซียน 

10,000 - 5,000 5,000 

กิจกรรมท่ี 9 เปดโลกวิชาการ (Open House) 

-ใชจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถผูเรียน

เกี่ยวกับสาระในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

3,000 

(งบกิจกรรม 

Open 

House) 

- - - 

กิจกรรมท่ี 10 คายตามรอยบรรพชนคนทุงเสลี่ยม 

- กิจกรรมการศึกษาชุมชนทุงเสล่ียมตามหลักสูตรการ

เรียนรูทองถ่ิน 

15,000 

(งบกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน) 

8,000 3,000 4,000 

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 56,000 3,000 33,000 20,000 

 

 



 
 

7.  ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

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 - 23,000 - 25,000 - 3,000 - 

 

8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต   

1)  จัดกิจกรรมหลักตามจุดเนนไมนอยกวา  6 

กิจกรรม 

2)  รอยละ 87 นักเรียนโรงเรียนทุงเสล่ียม  ชนูป

ถัมภมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

3)  รอยละ 87 ครูวางแผนการจัดการเรียนรู   ท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมีคุณภาพ 

4) รอยละ 87 นักเรียนมีส่ือและแหลงเรียนรู  ใน

โรงเรียนท่ีเพียงพอ 

 - สอบถาม 

 

- สำรวจจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน 

- ผลการทดสอบระดับชาติ 

- บันทึกการสงแผนการจัด 

การเรียนรู  วิจัยในช้ันเรียน 

และ 

ส่ือการเรียนการสอน 

- สอบถาม 

 - แบบสอบถาม 

 

-แบบทดสอบทางการเรียน 

-แบบการทดสอบ

ระดับชาติ 

- แบบประเมินแผนการ

จัดการเรียนรู  วิจัยในช้ัน

เรียน และส่ือการเรียนการ

สอน 

- แบบสอบถาม 

ผลลัพธ   

 1)  นักเรียนทุกคนผานเกณฑมาตรฐานและพัฒนาสู

ความเปนเลิศเต็มตามศักยภาพ 

2)  หองเรียนทุกหองเปนหองเรียนคุณภาพ 

3)  ครูปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีอยางมี 

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 - สอบถาม  - แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

         1. นักเรียนโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภรอยละ 95 ไดรับความรูจากกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

         2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

         3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2565 สูงข้ึนเปน 

3.00   

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

 (นายปวีณตวิชา  พานิช) 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูเสนอโครงการ 

              (นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ) 

    ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

   

ลงช่ือ .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
                 ( นายไตรภูมิ อายวงค ) 

             รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 
 

 ลงช่ือ....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
               ( นายอมรศักด์ิ  เสมสันต ) 

     รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 
 
 

 ลงช่ือ .....................................................ผูอนุมัติโครงการ 

                          ( นายไพบูลย  พวงเงิน )  
     ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 
 

 



โครงการ       พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

แผนงาน       ฝายวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียนขอท่ี .....2....เร่ือง พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม      โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ            นางสาวดวงฤทัย   สาวิสา  

ระยะเวลาดำเนินการ ปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินงาน    โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ  

 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากผลการดำเนินงานป 2564 ท่ีผานมา พบวา นักเรียนโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงข้ึน  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ติดตามการใชหลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู มีการวัดผล

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อนำไปพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม พัฒนาบุคลากรในกลุมสาระการ

เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ รักการเลนกีฬา 

และนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองท้ังรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

สุขศึกษาและพลศึกษาเปนการศึกษาดานสุขภาพท่ีมีเปาหมายเพื่อการดำรงสุขภาพ การสรางเสริม

สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหยั่งยืน สุขศึกษา มุงเนนใหผูเรียนพัฒนา

พฤติกรรมดานความรู เจตคติ คุณธรรม คานิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคูไปดวยกัน  พลศึกษา 

มุงเนนใหผูเรียนใชกิจกรรมการเคล่ือนไหว การออกกำลังกาย การเลนเกมและกีฬา  เปนเครื่องมือในการ

พัฒนาโดยรวมท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา รวมท้ังสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา 

สาระท่ีเปนกรอบเนื้อหาหรือขอบขายองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

ประกอบดวย การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ชีวิตและครอบครัว การเคล่ือนไหว การออกกำลังกาย 

การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปองกันโรค ความปลอดภัย

ในชีวิต  

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ     

จึงเห็นควรจัดโครงการนี้ข้ึน 

 

 

 

 

 



2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจสามารถดำรงสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพและ การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหยั่งยืนได    

2.2   เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู เจตคติ คุณธรรม คานิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ 

2.3  เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนใชกิจกรรมการเคล่ือนไหว การออกกำลังกาย การเลนเกมและ

กีฬา เปนเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา  

2.4  เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

3.  เปาหมาย     

     3.1  เชิงปริมาณ 

          1)  จัดกิจกรรมหลักตามจุดเนนไมนอยกวา  6  กิจกรรม 

  2)  รอยละ 87  นักเรียนโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

  3)  รอยละ 87  ครูการวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมีคุณภาพ 

  4)  รอยละ 87  นักเรียนมีส่ือและแหลงเรียนรูในโรงเรียนท่ีเพียงพอ 

  5)  รอยละ 87  ครูใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียน 

  6)  นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 

  7)  ครทุูกคนไดรับการนิเทศอยางกัลยาณมิตร 

3.2  เชิงคุณภาพ 

  1)  นักเรียนทุกคนผานเกณฑมาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศเต็มตามศักยภาพของ            

แตละบุคคล 

  2)  หองเรียนทุกหองเปนหองเรียนคุณภาพ 

  3)  ครูปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ   

 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
เม.ย. – พ.ค. 2565 น.ส.ดวงฤทัย  สาวิสา 

 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

2. ข้ันดำเนินการ   

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสำคัญ 

กิจกรรมท่ี 2 การนิเทศภายในกลุมสาระฯ 

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรในกลุมสาระฯ 

โครงการสงเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูทุก

รายวิชา 

กิจกรรมท่ี 5 การจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 

กิจกรรมท่ี 6 การสงเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 

กิจกรรมท่ี 7 การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณการเรียน 

โครงการสงเสริมพัฒนากิจกรรมกลุมสาระฯ 

กิจกรรมท่ี 8 การสงเสริมการออกกำลังกาย 

กิจกรรมท่ี 9 การแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน 

กิจกรรมท่ี 10 การแขงขันกีฬาภายนอก 

กิจกรรมท่ี 11 การซอมแซมอุปกรณท่ีเกี่ยวของทางพล

ศึกษาและกีฬา 

กิจกรรมท่ี 12 เปดโลกวิชาการ (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 

นายไพโรจน 

 

น.ส.สุดารัตน 

 

นายสุเทพ 

น.ส.ดวงฤทัย 

น.ส.สุจิตรา 

 

น.ส.สุดารัตน 

นายสุเทพ 

นายไพโรจน 

น.ส.ดวงฤทัย 

 

น.ส.ดวงฤทัย 

3 ข้ันตรวจสอบ 

ประเมินโครงการรายงานผลการดำเนินการ 

 

ก.พ.66 – มี.ค.66 

 

4. ข้ันปรับปรุง   

 รายงานผลการดำเนินการและปรับปรุงแกไขปญหา

ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ 

ก.พ.66 – มี.ค.66 น.ส.ดวงฤทัยและ

น.ส.สุดารัตน 

 

5.  งบประมาณท่ีใช    เงินอุดหนุนรายหัว  จำนวน  50,500   บาท   

 



6.รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ 

-  ยกระดับการสอนของครูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญเพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

500 - 500 - 

กิจกรรมท่ี 2 การนิเทศภายในกลุมสาระฯ 

- เพื่อสงเสริมใหครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ และสนับสนุนใหครูแลกเปล่ียน

เรียนรูอยางกัลยาณมิตร 

500 - 500 - 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาบุคลากร 

- เพื่อใหคณะครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพล

ศึกษา ไดศึกษาดูงาน เพื่อนำมาใชประโยชนในการ

จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

15,000 

 

 15,000 

 

 

กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนาแผนจัดการเรียนรูทุกรายวิชา 

- ใชสงเสริมใหครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู            

ท่ีบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สงเสริมความรูคูคุณธรรม มีทักษะในการดำเนินชีวิต

อยางนอย 1  รายวิชาท่ีสอน 

- - - - 

กิจกรรมท่ี 5 การจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 

- ครูทุกคนใชจัดทำรายงานการวิจัยในช้ันเรียนอยาง

นอยภาคเรียนละ  1  เรื่อง 

- - - - 

กิจกรรมท่ี 6 การสงเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน 

- พัฒนาความรูความสามารถดานทักษะทางกีฬาและ

พลศึกษาตามความถนัดใหกับนักเรียน 

1,500 

(งบกิจกรรมลด

เวลาเรียน เพ่ิม

เวลารู) 

- - - 

กิจกรรมท่ี 7 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน 

- พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหมี

ประสิทธิภาพ ผูเรียนมีอุปกรณใชอยางเหมาะและ

เพียงพอ 

19,500 

 

- - 19,500 

 



กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 8 การสงเสริมการออกกำลังกาย 

- สงเสริมใหผูสอนและผูเรียนดูแลสุขภาพตนเองท่ี

แข็งแรงสมบูรณ ดวยการออกกำลังกายเปนประจำ 

- - - - 

กิจกรรมท่ี 9 การแขงขันกีฬาภายใน 

- ใชเปนกิจกรรมสงเสริมการออกกำลังกายและการ

แขงขันกีฬาในสถานศึกษา เพื่อสรางความสามัคคีใน

หมูคณะ 

15,000 

(65,000  

งบกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน) 

- 15,000 

 

- 

กิจกรรมท่ี 10 การแขงขันกีฬาภายนอก 

- ใชเปนกิจกรรมสงเสริมดานความถนัดทางกีฬาของ

นักเรียนโดยมุงสูความเปนเลิศ 

40,000 

(งบสงเสริม

ความเปนเลิศ

ทางวิชาการ) 

- - - 

กิจกรรมท่ี 11 การซอมแซมอุปกรณท่ีเกี่ยวของทาง

พลศึกษาและกีฬา 

- ใชพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ปรับปรงุ 

พัฒนาส่ือ เพื่อใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนการ

สอนท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

- - - - 

กิจกรรมท่ี 12 เปดโลกวิชาการ (Open House) 

- ใชจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความรู

ความสามารถทักษะทางกีฬา 

3,000 

(งบ Open 

House) 

- - - 

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 50,500  31,000 19,500 

 

 

7.  ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

(1ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 65-30 มิ.ย. 65 ) 

ไตรมาสท่ี 4 

( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - - - 19,500 - 31,000 - 

 

 

 



8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต   

1. รอยละ 90 นักเรียนโรงเรียน                

ทุงเสล่ียมชนูปถัมภ มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนดีข้ึน 

2. รอยละ 90 ครูวางแผนการจัดการเรียนรูท่ี

เนนผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมีคุณภาพ 

3. รอยละ  90  นักเรียนมีส่ือและแหลงเรียนรู

ในโรงเรียนท่ีเพียงพอ 

4. รอยละ  90 ครูใชกระบวนการวิจัยในช้ัน

เรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียน 

5. รอยละ 100  นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพของแตละบุคคล 

6. รอยละ  100 ครูไดรับการนิเทศอยาง

กัลยาณมิตร 

7. รอยละ 100 นักเรียนมีพัฒนาดานสุขภาพ

พลานามัยเต็มตามศักยภาพอยางสมบูรณ 

- ทดสอบความรู                    

- ผลการสอบวัดความรูระดับชาติ 

 

- ประเมินแผนการจัดการเรียนรู 

- สอบถามความพึงพอใจของครู

และนักเรียน 

- ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน 

 

- สอบถามความพึงพอใจของครู

และนักเรียน 

- สอบถามความพึงพอใจของครู 
 

- แบบทดสอบสมรรถภาพ 

-  แบบทดสอบ 

-  แบบทดสอบระดับชาติ 

 

- แบบประเมิน 

 

- แบบสอบถาม 

 

-  แบบสอบถาม 

 

 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบทดสอบ 

ผลลัพธ   

1. นักเรียนทุกคนผานเกณฑมาตรฐานและ

พัฒนาสูความเปนเลิศเต็มตามศักยภาพ 

2. หองเรียนทุกหองเปนหองเรียนคุณภาพ 

3. ครูปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

- สอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 

 

   

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ รอยละ 95 ไดรับความรูจากกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

3. นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดีท้ังดานรางกายและจิตใจ 

 

 



 

ลงช่ือ....................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

(นางสาวดวงฤทัย  สาวิสา) 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูเสนอโครงการ 

              (นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ) 

    ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

   

ลงช่ือ .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
                 ( นายไตรภูมิ อายวงค ) 

             รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 
 

 ลงช่ือ....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
               ( นายอมรศักด์ิ  เสมสันต ) 

     รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 
 
 

 ลงช่ือ .....................................................ผูอนุมัติโครงการ 

                          ( นายไพบูลย  พวงเงิน )  
     ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   

แผนงาน  ฝายวิชาการ   

สนองกลยุทธโรงเรียนขอท่ี .....2....เร่ือง พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 
 

ผูรับผิดชอบ                นายณัฐกิตต กันทะชมภู  

ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินงาน  โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากผลการดำเนินงานป 2564 ที่ผานมา พบวา นักเรียนโรงเรียนทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ติดตามการใชหลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู มีการ

วัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อนำไปพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

เปนกลุมสาระท่ีชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมีทักษะพื้นฐานท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต และรูเทา

ทันการเปล่ียนแปลง สามารถนำความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมแขนงตางๆ  มาใชประโยชนในการดำรงชีวิต

และรวมอนุรักษ สรางสรรค สืบสานงานศิลปของแผนดินใหดำรงอยู  พรอมท้ังนำแนวทางการทำงานมาปรับ

ใชใหสามารถดำรงชีวติอยูในสังคมไดอยางพอเพียง และมีความสุข   

 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะมุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม  เพื่อใหมีความรูความสามารถ  มีทักษะใน

การทำงาน เห็นแนวทางในการสรางสรรค สืบสาน และอนุรักษงานศิลป สามารถนำไปประกอบอาชีพและ

การศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ  คือ 

การเรียนรูศิลปะมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจการคิดที่เปนเหตุเปนผลถึงวิธีการทาง

ศิลปะ ความเปนมาของรูปแบบภูมิปญญาทองถิ่น และรากฐานทางวัฒนธรรมคนหาวาผลงานศิลปะส่ือ

ความหมายกับตนเอง คนหาศักยภาพ ความสนใจสวนตัว ฝกการเรียนรู การสังเกตท่ีละเอียดออนอันนำไปสู

ความรักเห็นคุณคาและเกิดความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะ และส่ิงรอบตัว  

การพัฒนาเจตคติสมาธิ รสนิยมสวนตัว มีทักษะ กระบวนการ วิธีการแสดงออกการคิดสรางสรรค 

การสงเสริมใหผู เร ียนตระหนักถึง บทบาทของศิลปกรรมในสังคมในบริบทของการสะทอน

วัฒนธรรมท้ังของตนเองและวัฒนธรรมอื่น 



พิจารณาวาผูคนในวัฒนธรรมของตนมีปฏิกิริยาตอบสนองตองานศิลปะชวยใหมีมุมมองและเขาใจ

โลกทัศนกวางไกล ชวยเสริมความรู ความเขาใจมโนทัศนดานอื่นๆ สะทอนใหเห็นมุมมองของชีวิต สภาพ

เศรษฐกิจ สังคมการเมือง การปกครอง และความเชื่อ ความศรัทธาทางศาสนาดวยลักษณะธรรมชาติของ

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ การเรียนรู เทคนิควิธีการทำงาน ตลอดจนการเปดโอกาสใหแสดงออกอยางอิสระ 

การสงเสริม สนับสนุนใหคิดริเริ่ม สรางสรรค ดัดแปลงจินตนาการ มีสุนทรียภาพ และเห็นคุณคา

ของศิลปะ วัฒนธรรมไทยและสากล  

การเสริมสรางใหชีวิตมนุษยเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ชวยใหมีจิตใจท่ีงดงาม สมาธิท่ีแนวแน

สุขภาพกายและสุขภาพจิตมีความสมดุล เปนรากฐานของการพัฒนาชีวิตท่ีสมบูรณเปนการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของมนุษยชาติโดยสวนตนและสงผลตอการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวม   

 

2. วัตถุประสงค 

 2.1  เพื่อสรางสรรควัฒนธรรมแหงการเรียนรูท่ีกาวไกลและมีการจัดการศึกษาท่ีประสิทธิภาพ 

2.2  เพื่อใหผูเรียนมีความรู  มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสุข 

 

3. เปาหมาย 

 3.1  ดานปริมาณ 

  1)  จัดกิจกรรมหลักตามจุดเนนไมนอยกวา 6 กิจกรรม 

  2)  รอยละ 87 นักเรียนโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

  3)  รอยละ 87 ครูวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมีคุณภาพ 

  4)  รอยละ 87  นักเรียนมีส่ือและแหลงเรียนรูในโรงเรียนท่ีเพียงพอ 

  5)  รอยละ 87 ครูใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียน 

  6)  รอยละ 87 นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม Open House ไดรับการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  7)  รอยละ 87 นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมเปดบานศิลปไดรับการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  8)  นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 

  9)  ครูทุกคนไดรับการนิเทศอยางกัลยาณมิตร 

 3.2  ดานคุณภาพ 

  1)  นักเรียนทุกคนผานเกณฑมาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศเต็มตามศักยภาพของแตละ

บุคคล 

  2)  หองเรียนทุกหองเปนหองเรียนคุณภาพ 

  3)  ครูปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 

 



4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ เม.ย 65– พ.ค. 65 นายณัฐกิตต 

กันทะชมภู 

และคณะครู          

กลุมสาระศิลปะ

                   

                                                    

 

2 ดำเนินกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาแผนจัดการเรียนรูทุกรายวิชา 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาส่ือและแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

กิจกรรมท่ี 4 การจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

กิจกรรมท่ี 6 การนิเทศภายใน 

กิจกรรมท่ี 7 การพัฒนาหองกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

กิจกรรมท่ี 8 Open House  

กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมสาระการ

เรียนรูศิลปะ 

 

พ.ค.65 – มี.ค.66 

เม.ย.65– ก.พ.66 

เม.ย.65 – ม.ค.66 

มิ.ย.65– มี.ค.66 

พ.ค.65 – ก.พ.66 

พ.ค.65 – ก.พ.66 

พ.ค.65– ก.พ.66 

ก.พ.66 

3 ข้ันตรวจสอบ 

ประเมินโครงการรายงานผลการดำเนินการ 

 

ก.พ.66 – มี.ค.66 

4 ประเมินโครงการ 

รายงานผลการดำเนินการและปรับปรุง  

  แกไขปญหาตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ 

ก.พ.66 – มี.ค.66 

 

5. งบประมาณท่ีใช 154,470 บาท 

 เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 104,470  บาท 

          เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค  จำนวน  50,000  บาท   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ

และกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.นักเรียนโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภทุกคนไดรับการ

สอนเสริมความรูวิชาศิลปะ  ดนตรี  และนาฏศิลป เพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ  ดนตรีและ

นาฏศิลป ในปการศึกษา 2565 สูงข้ึนเปน 3.00  

3. ผลงานทางวิชาการ 

 

-     

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาแผนจัดการเรียนรูทุกรายวิชา 

1.ครูในกลุมสาระฯ จำนวน 7 คน มีแผนการจัดการ

เรียนรูอยางนอยคนละ 1 รายวิชา 

2.มีโครงการสอนครบทุกรายวิชา 

3,470   3,470 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาส่ือ 

   1)  ดานปริมาณ 

 ครูในกลุมสาระฯ จำนวน 7 คน มีส่ือ อุปกรณ 

เพื่อใชในการเรียนการสอน 

    2)  ดานคุณภาพ 

  ครูในกลุมสาระฯ มีส่ือ อุปกรณ ท่ีมี

ประสิทธิภาพและมีการจัดการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

70,000   70,000 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมพัฒนาการวิจัยในช้ันเรียน 

-ครูทุกคนใชจัดทำรายงานการวิจัยในช้ันเรียนอยางนอย

ภาคเรียนละ  1  เรื่อง 

    

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพของ

ผูเรียน 

-ใชพัฒนานักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 

และสงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ เขารวม

แขงขันในกิจกรรมตาง ๆ 

    



กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ

และกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 6 การนิเทศภายใน 

-ใชเพื่อสงเสริมใหครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ และสนับสนุนใหครูแลกเปล่ียนเรียนรู

อยางดี 

    

กิจกรรมท่ี 7 การพัฒนาหองกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

- สรางบรรยากาศในหองเรียน 

5,000  5,000  

กิจกรรมท่ี 8 เปดโลกวิชาการ (Open House) 

1. นักเรียนโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 95% ไดรับ

ความรูจากกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

2.  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาศิลปะ  ดนตรี

และนาฏศิลป  

3,000 

(งบกิจกรรม 

Open 

House) 

 

   

กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมสาระการ

เรียนรูศิลปะ 

-เพื่อสงเสริมพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมี

คุณภาพยิ่งข้ึน-เพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนมีวิสัยทัศนใน

การพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่องในหลายรูปแบบ 

-เพื่อใหบุคลากรมีขวัญกำลังใจในการทำงานมากข้ึน 

    

กิจกรรมท่ี 10 สุนทรียภาพทางดานนาฏศิลป 26,000   26,000 

กิจกรรมท่ี 11 คายวงโยธวาธิต 30,000 

(งบกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน) 

 30,000  

กิจกรรมท่ี 12 คายพัฒนาทักษะแผนศิลปะ 20,000 

(งบกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน) 

 20,000  

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 154,470  55,000 99,470 

 

 

 



7.ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

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 

55,000 - - - 79,470 - 20,000 - 

 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต   

1)  จัดกิจกรรมหลักตามจุดเนนไมนอยกวา  

6 กิจกรรม 

2)  รอยละ 87 นักเรียนโรงเรียนทุงเสล่ียม     

ชนูปถัมภ 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

3)  รอยละ 87 ครูวางแผนการจัดการเรียนรูท่ี 

เนนผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมีคุณภาพ 

4)  รอยละ 87 นักเรียนมีส่ือและแหลงเรียนรู 

ในโรงเรียนท่ีเพียงพอ 

5)  รอยละ 87 ครูใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียน 

6)  นักเรยีนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพของแตละบุคคล 

7)  ครูทุกคนไดรับการนิเทศอยางกัลยาณมิตร 

 

-สอบถาม 

 

-สำรวจจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน 

 

-ผลการทดสอบระดับชาติ 

 

 

 

-บันทึกการสงแผนการจัด 

การเรียนรู  วิจัยในช้ันเรียน 

และส่ือการเรียนการสอน 

-แบบสอบถาม 

 

-แบบทดสอบทางการเรียน 

 

 

-แบบการทดสอบระดับชาติ 

 

 

 

-แบบประเมินแผนการจัดการ

เรียนรู  วิจัยในช้ันเรียน และส่ือ

การเรียนการสอน 

ผลลัพธ   

1)  นักเรียนทุกคนผานเกณฑมาตรฐานและ

พัฒนาสูความเปนเลิศเต็มตามศักยภาพ 

2)  หองเรียนทุกหองเปนหองเรียนคุณภาพ 

3)  ครูปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีอยางมี 

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

-สอบถาม 

 

-แบบสอบถาม 

 

   

 



9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

    1. นักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถ ทักษะทางศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป 

   2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาศิลปะ  ดนตรี และนาฏศิลป 

          3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชารายวิชาศิลปะ  ดนตรี และนาฏศิลปในปการศึกษา 2565 สูงข้ึน เปน

3.00 

 
ลงช่ือ....................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

(นายณัฐกิตต  กันทะชมภู) 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูเสนอโครงการ 

              (นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ) 

    ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

   

ลงช่ือ .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
                 ( นายไตรภูมิ อายวงค ) 

             รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 
 

 ลงช่ือ....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
               ( นายอมรศักด์ิ  เสมสันต ) 

     รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 
 
 

 ลงช่ือ .....................................................ผูอนุมัติโครงการ 

                          ( นายไพบูลย  พวงเงิน )  
     ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 

 

 
 



 

โครงการ       พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

แผนงาน       ฝายวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน ขอท่ี  1  เรื่อง สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสใหผูเรียนไดรับการศึกษา 

   ข้ันพื้นฐาน 

       ขอท่ี  2  เรื่อง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร 

   และสงเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือ 

   ในการเรียนรู 

     ขอท่ี  6  เรื่อง พัฒนาสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู และนวัตกรรมท่ีเอื้อ 

             ตอการพัฒนาการเรียนรู 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 1  เรือ่งคุณภาพของผูเรียน  

                                            ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

   1.2 เรื่องคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

                                          มาตรฐานท่ี  3  เรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน 

 ผูเรียนเปนสำคัญ 

                                            ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 เรื่องจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกตใชใน

ชีวิตได 

โครงการ        โครงการใหม             โครงการตอเนื่อง    

ผูรับผิดชอบโครงการ   นายสามารถ  สิทธิวงศ 

ระยะเวลาดำเนินการ   ปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินงาน      โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากผลการดำเนินงานปการศึกษา  2564  พบวา  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพเปนกลุม

สาระท่ีชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมีทักษะพื้นฐานท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิตและรูเทาทันการ

เปล่ียนแปลง สามารถนำความรูเกี่ยวกับการดำรงชีวิต  การอาชีพและเทคโนโลยี มาใชประโยชนในการ

ทำงานอยางมีความคิดสรางสรรคและแขงขันในสังคมไทยและสากล ควบคูกับการศึกษาแบบทวิศึกษา 

ประกอบกับโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภไดใชนวัตกรรม “สรางคนดี มีพื้นฐานความพอเพียงและทักษะ

อาชีพบนมาตรฐานการศึกษาข้ึนพื้นฐานสูสากล”  

ดังนั้น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพจึงจัดทำโครงการ (โครงการตอเนื่อง)  เพื่อเปนเสนทางสู

เปาหมาย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน สงเสริมใหนักเรียนมีงานทำ สงเสริมการ

ใชเทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียนรู สงเสริมการสรางเครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาการจัด



 

การศึกษา เพื่อใหผูเรียนเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน  มีเจตคติท่ีดีตอการทำงาน 

สามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข 
 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม และการศึกษาตอได 

          2.2 เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถ  มีทักษะในการทำงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

อยางมีประสิทธิภาพ   

          2.3 เพื่อสนองนโยบายการผลิตผูเรียนในสายอาชีพ (ป.ว.ช.) 

          2.4 เพื่อสงเสริมและพัฒนาหลักสูตรหองเรียนอาชีพใหผูเรียนไดสรางสรรคผลงานและเขารับการ

ประเมินทักษะฝมือแรงงานระดับประเทศ 

          2.5 เพื่อสงเสริมและพัฒนาหองเรียนอาชีพใหมีความพรอมในดาน สถานท่ี เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ

รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผูเรียน 

          2.6 เพื่อมีแหลงน้ำเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 

         2.7 เพื่อนำความรูและประสบการณในการศึกษาดูงานมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 

3.  เปาหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

      1)  จัดกิจกรรมหลักตามจุดเนนไมนอยกวา 6 กิจกรรม 

   2)  รอยละ 87 นักเรียนโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

   3)  รอยละ 87 ครูการวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมีคุณภาพ 

   4)  รอยละ 87 นักเรยีนมีส่ือและแหลงเรียนรูในโรงเรียนท่ีเพียงพอ 

   5)  รอยละ 87 ครูใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียน 

   6)  รอยละ 87 นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 

   7)  ครูทุกคนไดรับการนิเทศอยางกัลยาณมิตร 

   8)  นักเรียนแผนการเรียนหองเรียนอาชีพ  แผนคหกรรม  แผนอุตสาหกรรมการบริการและ

แผนนวัตกรรมการจัดการเกษตรทุกคน  ไดรับการสงเสริมและพัฒนาความสามารถตามศักยภาพดานทักษะ

อาชีพความถนัดและความสนใจของผูเรียน 

   9)  คณะครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพทุกคน ไดรับความรูและประสบการณในการศึกษา

ดูงาน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

   1)  นักเรียนทุกคนผานเกณฑมาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศเต็มตามศักยภาพ 

                    ของแตละบุคคล 

   2)  หองเรียนทุกหองเปนหองเรียนคุณภาพ 

   3)  ครูปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 



 

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเงินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 ข้ันเตรียมการ  

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

1 เม.ย.65–30 มิ.ย.65  

นายสามารถ  

สิทธิวงศ 

และคณะครู 

กลุมสาระ

การเรียนรู

การงาน

อาชีพ 

2 ข้ันดำเนินการ (งานชางอุตฯ,งานเกษตร,งานคหกรรม) ตลอดปการศึกษา 2565 

กิจกรรมท่ี 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดปการศึกษา 2565 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาแผนจัดการเรียนรูทุกรายวิชา ตลอดปการศึกษา 2565 

กิจกรรมท่ี 3 จัดหาวัสดุฝกและพัฒนาส่ือ แหลงเรียนรูในโรงเรียน ตลอดปการศึกษา 2565 

กิจกรรมท่ี 4 การจัดทำวิจัยในช้ันเรียน ตลอดปการศึกษา 2565 

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ ตลอดปการศึกษา 2565 

กิจกรรมท่ี 6 การนิเทศภายใน ตลอดปการศึกษา 2565 

กิจกรรมท่ี 7 การพัฒนาหองกลุมสาระการเรียนรู ตลอดปการศึกษา 2565 

กิจกรรมท่ี 8 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนหองเรียนอาชีพ ตลอดปการศึกษา 2565 

กิจกรรมท่ี 9 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมการจัด

การเกษตร 

ตลอดปการศึกษา 2565 

กิจกรรมท่ี 10 เรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนปลาย(ทวิศึกษา) 

ตลอดปการศึกษา 2565 

กิจกรรมท่ี 11 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนหองเรียน      

คหกรรม/อุตสาหกรรมการบริการ  

ตลอดปการศึกษา 2565 

กิจกรรมท่ี 12 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาอาชีพ ต.ค. 65 – ธ.ค. 65 

กิจกรรมท่ี 13 พัฒนาบุคลากร ม.ค. 66 – มี.ค. 66 

กิจกรรมท่ี 14 สงเสริมความเปนเลิศ ตลอดปการศึกษา 2565 

กิจกรรมท่ี 15 ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู  ตลอดปการศึกษา 2565 

กิจกรรมท่ี 16 เปดโลกวิชาการ ตลอดปการศึกษา 2565 

3 ข้ันตรวจสอบ 

ประเมินโครงการ 

ตลอดปการศึกษา 2565  

4 ข้ันปรับปรุง 

รายงานผลการดำเนินการและปรับปรุง  

แกไขปญหาตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ 

ตลอดปการศึกษา 2565 

5. งบประมาณท่ีใช 

    งบอุดหนุนรายหัวจำนวน  101,295 บาท 

    งบอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)  จำนวน  60,000 บาท 



 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

กิจกรรม/และคำช้ีแจง 

การใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

- ใชพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน เปน 3.00  

-    

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาแผนจัดการเรียนรูทุก

รายวิชา 

- ใชสงเสริมใหครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 

ท่ีบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

สงเสริมความรูคูคุณธรรม มีทักษะในการ

ดำเนินชีวิตอยางนอย  1  รายวิชาท่ีสอน 

-    

กิจกรรมท่ี 3 จัดหาวัสดุฝกและพัฒนาส่ือ 

แหลงเรียนรูในโรงเรียน 

- ใชพัฒนาส่ือการสอนท้ังส่ือสรางสรรคดวยมือ 

ส่ือเทคโนโลยีและวัสดุฝกท่ีทันสมัยทุกรายวิชา  

สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง ใหมีบรรยากาศ

แหงการเรียนรู  

- งานชางอุตสาหกรรม  

- งานเกษตร 

- งานคหกรรม 

- งานธุรกิจ 

75,000 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

30,000 

24,000 

20,000 

1,000 

กิจกรรมท่ี 4 การจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 

- ครูทุกคนใชจัดทำรายงานการวิจัยในช้ันเรียน

อยางนอยภาคเรียนละ1 เรื่อง 

-    

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

- ใชพัฒนานักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ

เรียนรูและสงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถ

พิเศษเขารวมแขงขันในกิจกรรมตางๆ 

(งบสงเสริม

ความเปนเลิศ

ทางวิชาการ) 

   

 



 

 

กิจกรรม/และคำช้ีแจง 

การใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย         วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 6 การนิเทศภายใน 

- ใชเพื่อสงเสริมใหครูมีการพัฒนาการจัดการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และสนับสนุนให

ครูแลกเปล่ียนเรียนรูอยางกัลยาณมิตร 

-    

กิจกรรมท่ี 7 การพัฒนาหองกลุมสาระการ

เรียนรู 

- ใชสำหรับครูเตรียมการสอน จัดมุมคนควา 

สืบคน และมุมหนังสือ 

2,000 

 

  2,000 

 

 

กิจกรรมท่ี 8 สงเสริมการจัดการเรียนการสอน

หองเรยีนอาชีพ 

7,240 

 
  

7,240 

 

กิจกรรมท่ี 9 สงเสริมการจัดการเรียนการสอน

นวัตกรรมการจัดการเกษตร 

2,055 

 
  

2,055 

 

กิจกรรมท่ี 10 เรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) 

- เพื่อเปนทางเลือกสำหรับผูเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีความประสงคจะ

เรียนควบคูไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) 

- 

 

 

   

กิจกรรมท่ี 11 สงเสริมการจัดการเรียนการ

สอนหองเรียนคหกรรม/อตุสาหกรรมการ

บริการ 

- 

   

กิจกรรมท่ี 12 สงเสริมการจัดการเรียนการ

สอนการพัฒนาอาชีพ 

60,000 

(งบกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน) 

  

60,000 

กิจกรรมท่ี 13 พัฒนาบุคลากร 15,000  15,000  

กิจกรรมท่ี 14 สงเสริมความเปนเลิศ -    

 

 

 



 

 

กิจกรรม/และคำช้ีแจง 

การใชงบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย         วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 15 ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู 

-กิจกรรมกำจัดจุดออน 

-กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศ 

-กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพสงเสริมการ

จัดการเรียนการสอนหองเรียนอุตสาหกรรม

การบริการ 

1,500 

(งบกิจกรรมลด

เวลาเรยีนเพิ่ม

เวลารู) 
   

กิจกรรมท่ี 16 เปดโลกวิชาการ  

- ใชจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู

ความสามารถดานงานชางตาง ๆ 

3,000 

(งบกิจกรรม 

Open House) 

   

รวม 161,295  15,000 146,295 

 

 

7. ระยะเวลาการใชงบประมาณ  

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 

60,000  13,000  75,000  13,295  

 

8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต 

1)  จัดกิจกรรมหลักตามจุดเนนไมนอยกวา 6 

กิจกรรม 

2)  รอยละ 87 นักเรียนโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูป

ถัมภมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

3)  รอยละ 87 ครูวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมีคุณภาพ 

4)  รอยละ 87 นักเรียนมีส่ือและแหลงเรียนรูใน

โรงเรียนท่ีเพียงพอ 

- สอบถาม 

 

- สำรวจจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน 

 

- บันทึกการสงแผนการ

จัดการเรียนรู  วิจัยในช้ัน

เรียน และส่ือการเรียนการ

สอน 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบทดสอบทางการเรียน 

 

- แบบประเมินแผนการ

จัดการเรยีนรู  วิจัยใน                 

ช้ันเรียน และส่ือการเรียนการ 



 

5)  รอยละ 87 ครูใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียน 

6)  นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพของแตละบุคคล 

7)  ครทุูกคนไดรับการนิเทศอยางกัลยาณมิตร 

ผลลัพธ 

1)  นักเรยีนทุกคนผานเกณฑมาตรฐานและพัฒนา

สูความเปนเลิศเต็มตามศักยภาพ 

2)  หองเรียนทุกหองเปนหองเรียนคุณภาพ 

3)  ครูปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

-สอบถาม 

 

 

-แบบสอบถาม 

 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 9.1 นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 9.2 ครูปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 9.3 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 



 

ลงช่ือ....................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

 (นายสามารถ  สิทธิวงศ) 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูเสนอโครงการ 

              (นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ) 

    ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

   

ลงช่ือ .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
                 ( นายไตรภูมิ อายวงค ) 

             รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 
 

 ลงช่ือ....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
               ( นายอมรศักด์ิ  เสมสันต ) 

     รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 
 
 

 ลงช่ือ .....................................................ผูอนุมัติโครงการ 

                          ( นายไพบูลย  พวงเงิน )  
     ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 



โครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

แผนงาน   ฝายวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียนขอท่ี 2 เรื่อง พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพงึประสงคของผูเรียน   

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ผูรับผิดชอบ     นางทัศนีย  มาคุณ  

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินงาน โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากผลการดำเนินงานป 2564 ท่ีผานมา พบวา นักเรียนโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนสูงข้ึน  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ติดตามการใชหลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู มีการ

วัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อนำไปพฒันาผูเรียนไดอยางเหมาะสม ในสังคมโลกปจจุบันการ

เรียนรูภาษาตางประเทศมีความสำคัญและจำเปนอยางยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือสำคัญใน

การติดตอส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ      การสรางความเขาใจเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของ

สังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตางๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเอง

และผูอื่นดีข้ึน เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด 

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  มีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศ

เพื่อการส่ือสารได  รวมท้ังเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและกวางข้ึนและมีวิสัยทัศนในนำแนวทางของหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดำเนินชีวิตในปจจุบันและอนาคต 

ภาษาตางประเทศท่ีเปนสาระการเรียนรูพื้นฐาน ซึง่กำหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  สวนภาษาตางประเทศอื่น เชน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีน ญี่ปุน อาหรับ 

บาลี และภาษากลุมประเทศเพื่อนบาน หรือภาษาอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจัดทำรายวิชา

และจัดการเรียนรูตามความเหมาะสม 

 

 

 



2.  วัตถุประสงค 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  มุงหวังใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอภาษาตางประเทศอันจะ

สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน สามารถใชภาษาตางประเทศส่ือสารในสถานการณตาง ๆ  

แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน รวมท้ังมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและ

วัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยงัสังคมโลก

ไดอยางสรางสรรค 

 

3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

         1)  จัดกิจกรรมหลักตามจุดเนนไมนอยกวา 6 กจิกรรม 

 2)  รอยละ 90 นักเรียนโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ สามารถส่ือสารดวยภาษาตางประเทศไดและมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

 3)  รอยละ 90 ครูวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมีคุณภาพ 

 4)  รอยละ 90 นักเรียนมีส่ือและแหลงเรียนรูในโรงเรียนท่ีเพียงพอ 

 5)  รอยละ 90 ครูใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียน 

 6)  รอยละ 100 นักเรียนไดรับการพัฒนาทางดานภาษาอยางเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 

 7)  รอยละ 100 ครูไดรับการนิเทศอยางกัลยาณมิตร 

3.2 เชิงคุณภาพ 

 1)  นักเรียนทุกคนผานเกณฑมาตรฐานโดยสามารถส่ือสารดวยภาษาตางประเทศไดและ   

 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึนและไดรับการพัฒนาสูความเปนเลิศเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 

 2)  หองเรียนทุกหองเปนหองเรียนคุณภาพ 

 3)  ครูปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

 กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ เม.ย. 65 – พ.ค. 66 นางทัศนีย มาคุณ 

และคณะครูกลุม

สาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ                  

                                                    

2 ดำเนินกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาแผนจัดการเรียนรูทุกรายวิชา 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาส่ือและแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

กิจกรรมท่ี 4 การจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 

 

พ.ค.65 – มี.ค.66 

เม.ย.65 – ก.พ.66 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 

พ.ค.65 – ก.พ.66 



กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

กิจกรรมท่ี 6 คายสองภาษาบูรณาการ 

กิจกรรมท่ี 7 การนิเทศภายใน 

กิจกรรมท่ี 8 การพัฒนาหองกลุมสาระการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี 9 มักคุเทศนนอยบานทุง 

กิจกรรมท่ี 10 PLC (Professional Learning Community) 

กิจกรรมท่ี 11 เปดโลกวิชาการ (Open House) 

กิจกรรมท่ี 12 ศิลปภาษาการส่ือสารทางธุรกิจ 

มิ.ย.65 – ธ.ค. 66 

พ.ค.65 – ก.พ.66 

พ.ค.65 – ก.พ.66 

พ.ค.65 – มี.ค.66 

พ.ค.65 – ก.พ.66 

พ.ค.65 – ก.พ.66 

พ.ค.65 – ก.พ.66 

พ.ค.65 – ก.พ.66 

 

3 ข้ันตรวจสอบ 

ประเมินโครงการรายงานผลการดำเนินการ 

 

ก.พ.66 – มี.ค.66 

4 ข้ันสรุป 

รายงานผลการดำเนินการและปรับปรุง  

  แกไขปญหาตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ 

ก.พ.65 – มี.ค.66 

 

5.  งบประมาณท่ีใช 

 - เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 35,800  บาท 

 - เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค (กิจกรรมพฒันาผูเรยีน) 65,000 บาท 
 

6.รายละเอียดการใชงบประมาณ 
 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 

 

งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนเปน 3.00 และมี

ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET และ LAS เฉล่ียสูงข้ึน 

1,000   1,000 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาแผนจัดการเรียนรูทุกรายวิชา 

- สงเสริมใหครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 

ท่ีบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริม

ความรูคูคุณธรรม มีทักษะในการดำเนินชีวิตอยางนอย 

1 รายวิชาท่ีสอน 

1,000   1,000 



กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 

 

งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

-พัฒนาการจัดทำหรือจัดซื้อส่ือการสอนท้ังส่ือ

สรางสรรคดวยมือและส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อ

สงเสริมและพัฒนาการสอนและการเรียนรูของ

นักเรียนรวมท้ังสรางบรรยากาศแหงการเรยีนรู   

10,000   10,000 

กิจกรรมท่ี 4 การจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 

-ครูทุกคนจัดทำรายงานการวิจัยในช้ันเรียนอยางนอย 

ภาคเรียนละ  1  เรื่อง 

-    

กิจกรรมท่ี 5 การพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

-สงเสริมนักเรียนเขารวมกิจกรรมและการแขงขันใน

กิจกรรมตาง ๆ (  เชน กิจกรรม Halloween,  

Christmas , Chinese New Year, Crossword, 

English-Chinese Breakfast, Academic Talents) 

  21,800   21,800 

กิจกรรมท่ี 6 คายสองภาษาบูรณาการ 

-สงเสริมใหนักเรียนไดใชภาษาอังกฤษและภาษาจีนใน

สถานการณจริงและสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

15,000 

(งบกิจกรรม

พัฒนา

ผูเรียน) 

 12,000 3,000 

กิจกรรมท่ี 7 การนิเทศภายใน 

-เพื่อสงเสริมใหครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู   

ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และสนับสนุนใหครู

แลกเปล่ียนเรียนรูอยางกัลยาณมิตร 

-    

กิจกรรมท่ี 8  การพัฒนาหองกลุมสาระการเรียนรู 1,000   1,000 

กิจกรรมท่ี 9 มักคุเทศนนอยบานทุง 

-เพื่อพัฒนาความรูความสามารถดานทักษะภาษา  

อังกฤษและภาษาจีนใหกับนักเรียนท่ีมีความช่ืนชอบ 

กลาแสดงออกและมีความสามารถทางดาน

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

10,000 

(งบกิจกรรม

พัฒนา

ผูเรียน) 

 5,000 

 

5,000 



กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 

 

งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 10 PLC (Public Learning Community) 

-เพื่อใหคณะครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ไดพัฒนาเครือขายสังคมแหงการเรยีนรู พัฒนาวิชาชีพ 

 

1,000   1,000 

กิจกรรมท่ี 11  เปดโลกวิชาการ (Open House) 

-เพื่อใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพ ความรู

ความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

3,000 

(งบกิจกรรม 

Open 

House) 

   

กิจกรรมท่ี 12 ศิลปภาษาการส่ือสารทางธุรกิจ 

-ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 

-ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ                           

40,000 

(งบกิจกรรม

พัฒนา

ผูเรียน) 

  

20,000 

20,000           

 

             รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 100,800  69,000 31,800 

 

7. ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65) 

ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 66-31 มี.ค.66) 

ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 65-30 มิ.ย. 65 ) 

ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค. 65-30 ก.ย 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

     35,000 - 4,000 - 21,800 - 40,000 - 

 

8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต   

1) จัดกิจกรรมหลักตามจุดเนนไมนอยกวา 6 กิจกรรม 

2) รอยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

-สอบถาม 

-สำรวจจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน 

-แบบสอบถาม 

-แบบทดสอบทางการเรียน 

 



ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

3) รอยละ 90 ของครวูางแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนน 

    ผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมีคุณภาพ 

4) รอยละ 90 ของนักเรียนมีส่ือและแหลงเรียนรูใน 

    โรงเรียนท่ีเพียงพอ 

5) รอยละ 90 ของครูใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

    เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียน 

6) รอยละ 100 ของนักเรยีนไดรับการพฒันาเต็มตาม 

    ศักยภาพของแตละบุคคล 

7) รอยละ 100 ของครูไดรับการนิเทศอยาง 

    กัลยาณมิตร 

 

-ผลการทดสอบระดับชาติ 

-บันทึกการสงแผนการจัด 

การเรียนรู  วิจัยในช้ัน

เรียน และส่ือการเรียนการ

สอน 

-แบบการทดสอบ

ระดับชาติ 

-แบบประเมินแผนการ

จัดการเรียนรู  วิจัยในช้ัน 

เรียน และส่ือการเรียนการ

สอน 

-แบบประเมิน/บันทึกการ

นิเทศ 

ผลลัพธ   

1) นักเรียนทุกคนผานเกณฑมาตรฐานและพัฒนาสู 

    ความเปนเลิศเต็มตามศักยภาพ 

2) หองเรียนทุกหองเปนหองเรียนคุณภาพ 

3) ครูปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

   และเกิดประสิทธิผล 

 

-สอบถาม 

 

-แบบสอบถาม 

 

 

9.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักเรียนโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภรอยละ 87 ไดรับความรูจากกลุมสาระการเรียนรู 

              ภาษาตางประเทศ 

 2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาองักฤษและภาษาจีน 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษและภาษาจีนในปการศึกษา 2565 สูงข้ึนเปน 3.00   

 

 

 

 

 

 



 

ลงช่ือ....................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

   (นางทัศนีย  มาคุณ) 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูเสนอโครงการ 

              (นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ) 

    ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

   

ลงช่ือ .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
                 ( นายไตรภูมิ อายวงค ) 

             รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 
 

 ลงช่ือ....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
               ( นายอมรศักด์ิ  เสมสันต ) 

     รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 
 
 

 ลงช่ือ .....................................................ผูอนุมัติโครงการ 

                          ( นายไพบูลย  พวงเงิน )  
     ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 



 
 

โครงการ ลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู 

แผนงาน ฝายวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 1  เร่ือง คุณภาพของผูเรียน 

       ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2  เร่ือง คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม      โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ           นายนเรศ  หนูปา 

ระยะเวลาดำเนินการ ปการศึกษา 2565 

สถานดำเนินงาน  โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

1.  หลักการและเหตุผล 

 จากการดำเนินงานปการศึกษา 2564 พบวา การจัดกิจกรรมเปนไปตามรูปแบบ  แผนมาตรการ

ปองกันสถานการณการแพรกระจายไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม นโยบายหนึ่ง คือการปรับลดเวลาเรียนของเด็กใหนอยลง เปนการลดเวลา

เรียน เพิ่มเวลารู โดยใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาปรับลดช่ัวโมงเรียนของบางวิชา

ใหนอยลง แตตองไมกระทบเนื้อหาหลักที่เด็ก ๆ ควรเรียนรู ครูตองใชความสามารถในการอธิบายและบูรณา

การใหครบถวนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และกำหนดใหสถานศึกษาตองจัดกิจกรรมสรางสรรคใหผูเรียน

อยางหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะหความมีน้ำใจตอกัน การทำงานเปนทีม กระตุนใหผูเรียนได

คนหาศักยภาพและความชอบของตนเอง รวมทั้งการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  เปนกรอบวิสัยทัศน ดาน

การศึกษา เพื่อเตรียมนักเรียนใหพรอมเขาสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของไทยนั้น สอดคลองกับของหลาย

ประเทศท่ีเปนผูนาดานการศึกษาของโลก ท่ีเห็นพองกันกับแนวคิดสำคัญในศตวรรษท่ี 21 เรื่องของจิตสานึกตอ

โลก ความรูพื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรูพื้นฐานดานพลเมือง สุขภาพ และส่ิงแวดลอม และทักษะ

ที่จาเปนในศตวรรษท่ี 21อันไดแก ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 

ทักษะการทางาน ทักษะชีวิตที่ใชไดจริง (กับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ และประเทศชาติ) โลกกำลัง

เปลี่ยนแปลง คนที่มีความรูและทักษะในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และสามารถ

ปรับตัวเองใหเขากับสถานการณใหมๆ ไดเทานั้นที่จะประสบความสำเร็จ ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จะชวยให

นักเรียนสามารถเรียนรู และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา  ดังนั้นโรงเรียนจึงไดจัดทำโครงการลด

เวลาเรียนเพิ่มเวลารู เพื่อใหนโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
 

2.  วัตถุประสงค 

2.1   เพื่อนำนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ

ของหลักสูตรแกนกลางฯ ป 2551  

2.2.  เพื่อใหนักเรียนไดทำกิจกรรมทางเลือกสนองความสนใจ ความถนัด แกไขจุดออน และ

พัฒนาความเปนมนุษย อยางหลากหลาย 



 
 

3.  เปาหมาย     

     3.1  เชิงปริมาณ 

  นักเรียนทุกคนเขารวมโครงการฯ   

3.2  เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห พัฒนาตนเอง

ตามความสนใจและความถนัดอยางเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู 

 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 

-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

-  มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 

เม.ย. 65 

 

 

นายนเรศและ

ทีมงาน 

 

2. ข้ันดำเนินการ 

1.จัดทำโครงสรางเวลาเรียน 

2.จัดทำตารางเรียน 

3.จัดทำและคัดเลือกกิจกรรม แยกเปนกลุม กิจกรรม ดังนี ้

      3.1  กลุมกิจกรรมกำจัดจุดออน 

      3.2 กลุมกิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศ 

      3.3 กลุมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ 

      3.4 กลุมกิจกรรมพัฒนาความเปนมนุษย 

      3.5 กลุมกิจกรรมชมรมตามความสนใจ 

 

เม.ย. 65 

เม.ย. 65 

ตลอดปการศึกษา 

2565 

 

นายนเรศ  

และทีมงาน 

ครูทุกกลุมสาระฯ 

3. ข้ันตรวจสอบ 

๑. ติดตามโดยสังเกตการรวมกิจกรรม และแบบประเมิน

โครงการ 

2. ประเมินการจัดกิจกรรม 

 

มี.ค. 65 

 

ครูทุกกลุมสาระฯ 

4. ข้ันปรับปรุง มี.ค. 65 ครูทุกกลุมสาระฯ 

 

5.  งบประมาณท่ีใช 

เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค จำนวน 45,000 บาท  



 
 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1. ข้ันเตรียม 

     1.1 ประชุมวางแผน   

     1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการและเสนอโครงการ 

 

   

2. การดำเนินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 

      2.1 กลุมกิจกรรมกำจัดจุดออน 

      2.2 กลุมกิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศ 

      2.3 กลุมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ 

      2.4 กลุมกิจกรรมพัฒนาความเปนมนุษย 

      2.5 กลุมกิจกรรมชมรมตามความสนใจ 

 
12,000 

12,000 

12,000 

5,000 

4,000 

   
12,000 

12,000 

12,000 

5,000 

4,000 

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 45,000   45,000 

 

7.  ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

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 

13,000 - 6,000 - 13,000 - 13,000 - 

 

8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต 

1. นักเรียนทุกคนทำกิจกรรม ครบตาม

หลักสูตร 

 

1.สัมภาษณ 

2.การสังเกต 

3.ประเมินตามสภาพจริง 

 

1.แบบทดสอบ 

2.แบบสังเกตแบบประเมิน 

ผลลัพธ   

1.  ผูเรียนมี สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ 

ไดแก ความสามารถ    ในการส่ือสาร

ความสามารถในการคิด ความสามารถใน

1.สังเกตจากการปฏิบัติกิจกรรม 

2.ตรวจจากรายงานผลการจัด

กิจกรรม 

3.ตรวจจาก ปพ.5 

1.แบบสังเกต 

2.แบบรายงานการสงงาน 



 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

การแกปญหา ความสามารถในการใช

ทักษะชีวิตและความสามารถ   ในการใช

เทคโนโลยี 

2.  ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 

ประการ ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย 

ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอ

พียง มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย 

และมีจิตสาธารณะ 

3.  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ

สุขภาพจิตท่ีดี 

4. ผูเรียนมีสุนทรีภาพและลักษณะนิสัย

ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

5. ผูเรียนมีสุนทรีภาพและลักษณะนิสัย

ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนทุกคนไดทำกิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู ครบตามหลักสูตร 

2. ผูเรียนมี สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ไดแก ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใช

เทคโนโลยี 

3. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย 

ใฝเรียนรู อยูอยางพอพียง มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 

4. ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 

5. ผูเรียนมีสุนทรีภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

 

 

 



 
 

 

 
(ลงช่ือ)………………………………………………ผูรับผิดชอบโครงการ                            

                (นายนเรศ  หนูปา) 

 

(ลงช่ือ).....................................................ผูเสนอโครงการ 

               (นางบุษราภรณ สิทธิวงศ) 

    ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

(ลงช่ือ) .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                  (นายไตรภูมิ อายวงค) 

    รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

(ลงช่ือ) .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                  (นายอมรศักด์ิ  เสมสันต) 

    รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 

 

(ลงช่ือ) ..................................................... ผูอนุมัติโครงการ 

                             (นายไพบูลย  พวงเงิน)  

    ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 



โครงการ      โรงเรียนมาตรฐานสากล 

แผนงานฝาย ฝายวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน 

ขอท่ี 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถทางเทคโนโลย ี

เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

ขอท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

ประเด็นพิจารณาท่ี 4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม      โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ              นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ   
ระยะเวลาดำเนินการ   ปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินงาน     โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากผลการดำเนินงานปการศึกษา 2564 พบวา การดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล จะประสบ

ความสำเร็จไดจะตองมีการพัฒนาหลายมิติไป พรอมกันโดยจะตองดำเนินการท้ังระบบ คือดานหลักสูตร ดานการ

จัดการเรียนการสอน และดานการบริหาร จัดการ มิใชเปนการจัดการศึกษาเพียงบางสวนของโรงเรียน หรือเพียง

จัดเปนแผนการเรียนมาตรฐานสากล การจัดการศึกษาของโรงเรยีนมาตรฐานสากลจะตองมีจุดมุงหมายและทิศทาง

ท่ีชัดเจนเพื่อใหเกิดคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ จึงไดจัดทำโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลเพื่อยกระดับ คุณภาพท่ัวท้ังองคกรข้ึน  คิดเปนรอยละ 85  

ดวยสถานการณการเปล่ียนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลกการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน

(ASEAN Community) ในป พ .ศ.2558 ของสมาชิกท้ัง 10 ประเทศในภูมิภาค  ซึ่งรวมประเทศไทยดวยนั้น                



มีวัตถุประสงคสำคัญคือ  เพื่อพัฒนาและเสริมสรางสภาพชีวิตท่ีดี สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประชาชนใน

ภูมิภาค ยกระดับรายไดความเปนอยูของประชาชน เพื่อวางรากฐานความมั่นคงใหกับอาเซียน สามารถสรางโอกาส

และรับมือกับความทาทายในทุกดานของโลก ปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วเพื่อเพิ่มอำนาจการตอรอง

และเพิ่มขีดวามสามารถในการแขงขันกับภูมิภาคอื่นได ขณะท่ีในสังคมโลกไดเกิดความเปล่ียนแปลงในหลายมิติ              

ท้ังในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยี ความมั่นคง ส่ิงแวดลอม ซึ่งสถานการณ ดังกลาวจะมีผลกระทบ                   

ท้ังในทางตรงและทางออมกับทิศทางการพัฒนาคนไทย  

ดังนั้น กลุมบริหารวิชาการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ จึงมองเห็นความจำเปนเรงดวนในการท่ี                

จะพัฒนาผูเรียนใหมีความรู มีทักษะชีวิต มีทักษะการคิด และการแกปญหา พรอมท่ีจะกาวสูประชาคมอาเซียน และ

กาวสูความเปนสากลอยางภาคภูมิ ใจ จึงจัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรูสูมาตรฐานสากล ซึ่ งมีกิจกรรม                

ในโครงการท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางยั่งยืน 

 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

    2. เพื่อพัฒนาและจัดการเรียนรูสาระเพิ่มเติม รายวิชา IS ใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 

    3. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจในวัตถุประสงค เปาหมายของการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

    4. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะดำเนินชีวิตในฐานะประชากรท่ีมีคุณภาพของอาเซียนและประชาคมโลก 

 

3.  เปาหมาย     

   3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

      1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

    2. เพื่อพัฒนาและจัดการเรียนรูสาระเพิ่มเติม รายวิชา IS ใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา ทุกกลุม

สาระการเรียนรู 

    3. เพื่อพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรู ความเขาใจในวัตถุประสงค เปาหมายของการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง 

    4. เพื่อใหผูเรียนทุกคนมีทักษะดาเนินชีวิตในฐานะประชากรท่ีมีคุณภาพของอาเซียนและประชาคมโลก 

 

   3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

       1. โรงเรยีนมีหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตามเกณฑของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

       2. โรงเรียนจัดการเรียนรูสาระเพิ่มเติม รายวิชา IS ใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา อยางมี

ประสิทธิภาพ 

       3. นักเรียนสามารถเรียนรูตามหลักสูตรของโรงเรยีน และพัฒนาตนเองไดตรงตามวัตถุประสงค 

 



4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรยีมการ 

1.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

1.2  ผอ.แตงต้ังคณะกรรมการทำงาน 

1.3  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ 

ก.ค. 2565 

ก.ค. 2565 

ก.ค. 2565 

ก.ค. 2565 

ผูชวยผูอานวยการ 

ฝายวิชาการ 

คณะกรรมการ

ดำเนินการ 

2. ข้ันดำเนินการ 

2.1 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีไดมาตรฐานสากล 

2.2 จัดอบรมครูท่ีสอน วิชา IS 

  ก.ค. – ส.ค. 2565 คณะกรรมการ

ดำเนินการ 

3. ข้ันตรวจสอบ 

3.1 ประเมินความรูดานวิชาการของผูเรียน 

3.2 ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการ

เรียนการสอน 

3.3เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห ประเมินผลการดำเนิน

กิจกรรมตามโครงการ 

ก.ค. 65 – มี.ค. 66 

 

คณะกรรมการ

ประเมินผล 

 

4. ข้ันปรับปรุง 

4.1 คณะกรรมการ สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตาม

โครงการ 

4.2 รายงานผลการประเมินตอผูบริหารโรงเรียนรบัทราบ 

ก.ค. 65 – มี.ค. 66 

 

คณะกรรมการ

ประเมินผล 

 

 

 

 

5.  งบประมาณท่ีใช      งบอุดหนุนรายหัว จำนวน  2,000 บาท  

   

6.รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและกจิกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1. ข้ันเตรียมการ     

    1.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ     

    1.2  ผอ.แตงต้ังคณะกรรมการทำงาน     

    1.3  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 

และวิชาการ 

 
   



กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและกจิกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

2. ข้ันดำเนินการ 2,000    

   2.1  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได

มาตรฐานสากลและพัฒนาครูท่ีสอนรายวิชา IS 

 
  2,000 

3. ข้ันตรวจสอบ     

   3.1  ติดตามประเมินผล     

   3.2  รายงานผล     

4. ข้ันปรับปรุง     

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังส้ิน 2,000   2,000 

 

7.  ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

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 

ตัวบงช้ีความสำเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล เคร่ืองมือ 

1.หลักสูตรมีสอดคลองกับหลักสูตร

โรงเรียนมาตรฐานสากล ทุกกลุมสาระการ

เรียนรู 

- สำรวจความคิดเห็น 

- สำรวจความจำเปน 

- แบบสำรวจความคิดเห็น 

- แบบสำรวจความจำเปน 

2. การจัดการเรียนรูสาระเพิ่มเติม รายวิชา 

IS ใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาทุก

กลุมสาระการเรียนรู 

- สำรวจผลการจัด 

- สาระเพิ่มเติมรายวิชา IS 

- แบบสำรวจผลการจัดสาระ

เพิ่มเติมวิชา IS 

 

3. ผูเรียนทุกคนมีความรูความเขาใจใน

วัตถุประสงคเปาหมายของการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง 

- สอบถาม 

- สัมภาษณ 

- ทดสอบ 

- แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ 

- แบบทดสอบ 

4. ผูเรียนทุกคนมีทักษะการดำเนินชีวิตใน

ฐานะประชากรท่ีมีคุณภาพของอาเซียน

และประชาคมโลก 

- สอบถาม 

- สัมภาษณ 

- ทดสอบ 

- แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ 

- แบบทดสอบ 

 



9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

    9.1 โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตามเกณฑของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

    9.2 โรงเรียนจัดการเรียนรูสาระเพิ่มเติม รายวิชา IS ใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

    9.3 นักเรียนสามารถเรียนรูตามหลักสูตรของโรงเรียน และพัฒนาตนเองไดตรงตามวัตถุประสงค 

 
 
 

 ลงช่ือ…………………………………………….ผูรับผิดชอบโครงการ 

         (นายวชิรภัทร   ศรีอุดวงศ) 

            

 

ลงช่ือ……………………………………………….ผูเสนอโครงการ 

                                 (นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ) 

                         ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

        ลงช่ือ .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                 (นายไตรภูมิ      อายวงค) 

          รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

   ลงช่ือ .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                    ( นายอมรศักด์ิ เสมสันต ) 

          รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 

 

 

    ลงช่ือ .....................................................ผูอนุมัติโครงการ 

                                 ( นายไพบูลย  พวงเงิน )  

                    ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 

 



โครงการ  พัฒนาบุคลากรวิชาการ 

แผนงาน  ฝายวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน ขอท่ี 2 เร่ือง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและสงเสริม

ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 2  เร่ือง  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

       ประเด็นพิจารณาท่ี 3 เร่ือง พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญ 

   ทางดานวิชาชีพ 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ      นางสาวพัชราภรณ  อินต๊ิบ 

ระยะเวลาดำเนินการ     ปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินงาน         ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

จากผลการดำเนินงาน ปการศึกษา 2564 ไดเล่ือนการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณโควิด แตจากผล

ในปการศึกษากอนหนานี้ ไดมีการพัฒนาครู พัฒนานักเรียน และเปนเวทีใหนักเรียนไดแสดงความสามารถเต็ม

ตามศักยภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

ตามหมวด 7  ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมุงเนนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูมี

คุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง มีความพรอมและเขมแข็งในการเตรียม

บุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากรประจำการอยางตอเนื่องใหเทียบเคียงมาตรฐานสากล ประกอบกับการ

พัฒนาใหเปนไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับการประเมินภายนอก เพื่อใหโรงเรียนทุงเสล่ี

ยมชนูปถัมภ เปนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนตามความมุงหวังของการจัดการศึกษาแหงชาติ 

 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแรงจูงใจและเจตคติท่ีดีตอการพัฒนา

ตนเองสามารถนำความรู ทักษะ ประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. เพื่อใหครูมีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ 

3. เพื่อใหครูแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ เปนประจำ รับฟงความคิดเห็น ใจกวางและ

ยอมรับการเปล่ียนแปลง 

4. เพื่อใหครูจัดกระบวนการเรียนรูอยางมีคุณภาพเทียบเคียงระดับสากล 

5. เพื่อใหครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเปนวิทยากร 

6. เพื่อใหครูสามารถใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

 



3.  เปาหมาย 

    3.1  เชิงปริมาณ 

          1. ขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภทุกคน 

    3.2  เชิงคุณภาพ 

 1. บุคลากรของโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภไดรับการพัฒนาจากหนวยงานภายในและภายนอก 

ปการศึกษา  2565 

          2. ครูมีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานกัเรียนเต็มตามศักยภาพ 

          3. ครูแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ เปนประจำ รับฟงความคิดเห็น ใจกวางและยอมรับการ 

      เปล่ียนแปลง 

          4. เพื่อใหครูจัดกระบวนการเรียนรูอยางมคุีณภาพเทียบเคียงระดับสากล 

          5. เพื่อใหครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเปนวิทยากร 

          6. เพื่อใหครูสามารถใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

 

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ลำดับท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 ข้ันเตรียมการ   

 1.  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ พ.ค.65 - น.ส.พัชราภรณ  

 2.  ประชุมคณะทำงานท่ีเกี่ยวของ        

 3.  แตงต้ังคณะดำเนินการ   

2 ข้ันดำเนินการ   

 กิจกรรมท่ี 1   จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครูใน

สถานศึกษา 

กิจกรรมท่ี 2   จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอก

สถานศึกษา (หองเรียนพิเศษหรือการจัดการเรียน

การสอน IS) 

 

   ไตรมาส 1-2 

 

   ไตรมาส 3-4  

- กลุมงานบริหารงาน 

วิชาการ 

- น.ส.พัชราภรณ 

อินต๊ิบ      

- กลุมงานบริหารงาน 

วิชาการ 

3 ข้ันตรวจสอบ   

 ประเมินโครงการ   

4 ข้ันสรุป   

 รายงานผลการดำเนินการและปรับปรุงแกไข

ปญหาตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ 

มี.ค. 66 - น.ส.พัชราภรณ   



5. งบประมาณท่ีใช   เงินอุดหนุนรายหัวจำนวน   10,000  บาท   

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใชงบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

ข้ันดำเนินการ 10,000    

   - คาอาหาร คาวิทยากร คาเบ้ียเล้ียง คาท่ี

พัก คาจางเหมารถ และคาวัสดุ 

 
 10,000  

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 10,000  10,000  

 

7.  ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค. 65-31 ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

ไตรมาสท่ี 3 

(1 เม.ย. 65-30 มิ.ย. 65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

-  -  -  10,000  

 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต   

.- ครูจัดกระบวนการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

เทียบเคียงระดับสากล 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

นิเทศ 

 

เปรียบเทียบคะแนน 

แบบนิเทศ 

 

แบบประเมิน 

ผลลัพธ   

.- ครูจัดกระบวนการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

เทียบเคียงระดับสากล 

 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

นิเทศ 

 

เปรียบเทียบคะแนน 

แบบนิเทศ 

 

แบบประเมิน 

 



9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1.เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแรงจูงใจและเจตคติท่ีดี 

ตอการพัฒนาตนเอง และสงเสริมบุคลากรใหสามารถนำเอาทักษะ ประสบการณและความรูท่ีไดรับ 

มาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของคนเองไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามเปาหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 

2. ครูมีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ 

3. ครูแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ เปนประจำ รับฟงความคิดเห็น ใจกวางและยอมรับ

การเปล่ียนแปลง 

4. ครูจัดกระบวนการเรียนรูอยางมีคุณภาพเทียบเคียงระดับสากล 

5. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเปนวิทยากร 

6.ครูสามารถใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

  

ลงช่ือ…………………………………………….ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                                             (นางสาวพัชราภรณ  อินต๊ิบ) 

            

                                                    ลงช่ือ……………………………………………….ผูเสนอโครงการ 

                          (นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ) 

              ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

       ลงช่ือ .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                 (นายไตรภูมิ      อายวงค) 

         รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

  ลงช่ือ .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                     ( นายอมรศักด์ิ เสมสันต ) 

         รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 

 

   ลงช่ือ .....................................................ผูอนุมัติโครงการ 

                                  ( นายไพบูลย  พวงเงิน )  

          ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 



โครงการ   OPEN HOUSE 

แผนงาน  ฝายวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน    ขอท่ี 1,2,3,4,5  และ 6 เรื่อง สรางคนดีมีพื้นฐานความพอเพียงและทักษะอาชีพบน

มาตรฐานการศึกษาข้ึนพื้นฐานสูสากล 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 เรื่อง คุณภาพผูเรียน 

   ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 เรื่องคุณลักษฯณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

   มาตรฐานท่ี 3 เรื่อง กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน สำคัญ 

    ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1/3.2/ 3.3/ 3.4 และ 3.5  

ลักษณะโครงการ     โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวพัชราภรณ  อินต๊ิบ 

ระยะเวลาดำเนินการ ปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินงาน         โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภไดจัดการเรียนการสอน มุงเนนพฒันาผูเรียนใหมีความรู มีคุณธรรม จัดให มี

การศึกษาตลอดชีวิตและการสรางสังคม ชุมชน ใหเปนสังคม ชุมชนแหงการเรียนรู โดยการใหทุกภาคสวน มี

สวนรวมในการจัดการศึกษา ใหตรงตามความตองการของผูเรียน โดยการศึกษาเปนกระบวนการของการ

พัฒนาชีวิตและสังคม เปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ด้ังนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหา การมี

สวนรวมมือกันระหวางบาน องคกรตางๆท้ังภาครฐัและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูของผูเรียนและชุมชน มี

การจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเปนส่ือในการแลกเปล่ียนเรียนรูและประสานความสัมพันธระหวาง

ผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา องคกรตางๆอยางท่ัวถึง เพื่อใหเกิดภาพพจนท่ีดีตอโรงเรียนดังนั้น             

โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภมองเห็นความสำคัญ ในการจัดงาน Open house  ใหผูปกครองไดเขามารวมงาน 

กิจกรรมตางๆ ท่ีโรงเรียนจัดข้ึนเพื่อเปนส่ือกลางใหโรงเรียนและผูปกครองมี โอกาสรวมปรึกษาหารือในเรื่อง

การเขาศึกษาตอในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 4 

 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเปนการประสานความสัมพันธระหวางผูปกครอง ชุมชน องคกรอื่นๆ อยางเหมาะสมและท่ัวถึง    

ในการพัฒนาการศึกษา 

    2. เพื่อใหมีการประชาสัมพันธงานการศึกษาอยางท่ัวถึง 



    3. เพื่อสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและ

สถาบันสังคมอื่นท่ีจัด 

    4. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 

และองคกรท่ีเกี่ยวของ 
 

3. เปาหมาย 

   3.1 เชิงปริมาณ 

   - นักเรียน ผูปกครอง องคกรตางๆท้ังภาครัฐและเอกชนเขารวมกิจกรรม รวมงาน 2000 คน 

   3.2 เชิงคุณภาพ 

        - แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน และองคกรท่ี เกี่ยวของมีอยางมีคุณภาพ 

       - ประสานความสัมพันธระหวางผูปกครอง ชุมชน องคกรอื่นๆ อยางเหมาะสมและทั่วถึงใน

การพัฒนาการศึกษา 
 

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 ข้ันเตรียมการ   

 1.  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ พ.ค. 65 - นางบุษราภรณ  

 2.  ประชุมคณะทำงานท่ีเกี่ยวของ       - นางสาวพัชราภรณ 

 3.  แตงต้ังคณะดำเนินการ  

2 ข้ันดำเนินการ 

กิจกรรมท่ี    จัดกิจกรรม OPEN HOUSE  

 

 

    ก.พ. 66 

 

- กลุมวิชาการ 

- หัวหนากลุมสาระฯ 

- คณะครูผูรับผิดชอบ 

3 ข้ันตรวจสอบ 

ประเมินโครงการรายงานผลการดำเนินการ 

มี.ค.66  

4 ข้ันสรุป 

รายงานผลการดำเนินการและปรับปรุงแกไข

ปญหาตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ 

มี.ค.66  

- นางบุษราภรณ 

 - น.ส.พัชราภรณ 



5. งบประมาณท่ีใช  เงินอุดหนุนรายหัวแบบมีวัตถุประสงคจำนวน 60,000  บาท   

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใชงบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

ข้ันดำเนินการ 60,000    

   1.  คาวัสดุ 8 กลุมสาระฯ    27,000 

   2.  คาวัสดุอำนวยการวิชาการ   10,000 23,000 

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 60,000  10,000 50,000 

 

7.  ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

(1ต.ค. 65-31ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 

(1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

ไตรมาสท่ี 3 

( เม.ย. 65-30 มิ.ย. 65) 

ไตรมาสท่ี 4 

(1ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  60,000      

 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต   

นักเรียน ผูปกครอง องคกรตางๆท้ังภาครัฐและเอกชนเขา

รวมกิจกรรม รวมงาน 2000 คน 

       สังเกต       แบบสังเกต 

ผลลัพธ   

ความพึงพอใจ นักเรียน ผูปกครอง ครู หนวยงานท่ีเขารวม กรอกแบบประเมิน แบบประเมิน 

 

 

 



9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูปกครอง องคกรตางๆท้ังภาครัฐและเอกชนเขารวมกิจกรรม  ไดรับทราบผลการดำเนินงานของ

โรงเรียน 

2. โรงเรียนไดประชาสัมพันธงานการศึกษาอยางท่ัวถึง 

3. ไดรับการสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน

และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัด การศึกษา 

4. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน และองคกรท่ี เกี่ยวของอยางมีคุณภาพ 

5. ประสานความสัมพันธระหวางผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา องคกรอื่นๆ อยางเหมาะสมและท่ัวถึงใน

การพัฒนาการศึกษา 

 

ลงช่ือ…………………………………………….ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                                             (นางสาวพัชราภรณ  อินต๊ิบ) 

            

                                                    ลงช่ือ……………………………………………….ผูเสนอโครงการ 

                          (นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ) 

              ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

       ลงช่ือ .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                 (นายไตรภูมิ      อายวงค) 

         รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

  ลงช่ือ .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                     ( นายอมรศักด์ิ เสมสันต ) 

         รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 

 

   ลงช่ือ .....................................................ผูอนุมัติโครงการ 

                                  ( นายไพบูลย  พวงเงิน )  

          ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 



 
 

โครงการ พัฒนาทักษะคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสริมความรูสูหองเรียนพิเศษ SMTE  

แผนงาน ฝายวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียนขอท่ี 

1. สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสใหผูเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

2. เรื่อง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี                         

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

 มาตรฐานท่ี 1 เรื่อง คุณภาพของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 มาตรฐานท่ี 2 เรื่อง กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5 เรื่อง จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการ 

                                              เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 3 เรื่อง กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 เรื่อง จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 

                                              นำไปประยุกตใชในชีวิตได 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม      โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ             นายมานพ  จันตาวงศ     

ระยะเวลาดำเนินการ  ปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินงาน     โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายสำคัญใหมีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อมุงสูวิสัยทัศน และทิศทางการพัฒนาประเทศ “ความมั่นคง 

มั่งค่ัง ยั่งยืน”ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมพรอมดานกำลังคนและเสริมสราง

ศักยภาพของประชากรในทุกชวงวัย มุงเนนการยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ เพื่อใหเติบโตอยางมี

คุณภาพ พัฒนาทักษะที่สอดคลองกับทักษะที่จำเปนตอการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนตามความ

เหมาะสม การเตรียมความพรอมของกำลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 

โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ ไดเล็งเห็นความสำคัญและปญหาของการพัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนใหไดระดับมาตรฐาน จึงไดจัดโครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสริมความรูสูหองเรียนพิเศษ SMTE เพื่อเพิ่มโอกาสและประสบการณการเรียนรู

วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหผูเรียนมีประสบการณในการเรียนรูมากยิ่งข้ึน พรอมกับ       

การสงเสริมเพิ่มความรูความสามารถทักษะดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีการจัดกิจกรรม



 
 

สงเสริมความรูและทักษะดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมใหแกผูเรียน คือ การศึกษา

ดูงานตามศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา การสงเสริมทักษะปฏิบัติการทดลองในมหาวิทยาลัยใกลเคียง        

และการจัดคายพัฒนาทักษะคณิตศาสตร เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี สามารถนำความรูและทักษะดังกลาวไปประยุกตใชในการเรียนรูและการศึกษาตอในอนาคต

ตอไป 

 

2.  วัตถุประสงค 

 1. เพื ่อเพิ ่มโอกาสและประสบการณการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     

ใหนักเรียนหองเรียนพิเศษ SMTE มีประสบการณในการเรียนรูมากยิ่งข้ึน 

 2. เพื ่อสงเสริมเพิ่มความรูความสามารถทักษะดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         

ใหนักเรียนหองเรียนพิเศษ SMTE 

 3. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนหองเรียนพิเศษ SMTE มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 

3.  เปาหมาย     

3.1  เชิงปริมาณ 

      นักเรียนหองเรียนพิเศษ SMTE ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 , 2/1 , 4/1 และ 5/1                   

ปการศึกษา 2565 จำนวน 146 คน รอยละ 95 เขารวมโครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร วิทยาศาสตร         

และเทคโนโลยี เสริมความรูสูหองเรียนพิเศษ SMTE 

 

3.2  เชิงคุณภาพ 

       1) นักเรียนหองเรียนพิเศษ SMTE ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 , 2/1 , 4/1 และ 5/1                

ปการศึกษา 2565 มีประสบการณ ความรูความสามารถทักษะทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร               

และเทคโนโลยี สามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการเรียนรู เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ             

ตามความถนัดของตนเองและเปนแนวทางในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาตอไป 

      2) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ มีความรูความสามารถทักษะทางดานคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มากยิ่งข้ึน 

      3) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการพัฒนา        

ทักษะคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสริมความรูสูหองเรียนพิเศษ SMTE อยูในระดับมาก 

 

 

 

 



 
 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

 กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ เม.ย – พ.ค.      

พ.ศ. 2565 

นายฤทธิชัย ลวนงาม 

นายมานพ จันตาวงศ 

 
 ประชุม วางแผน และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

2. ข้ันดำเนินการ   

 กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาดูงาน เสริมความรูสูหองเรียน

พิเศษ SMTE ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1                 

และระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ภาคเรียนท่ี 1           

ปการศึกษา 2565 

ก.ค. - พ.ย.           

พ.ศ. 2565 

นายฤทธิชัย ลวนงาม 

นายมานพ จันตาวงศ 

 

 กิจกรรมท่ี 2 เสริมทักษะปฏิบัติการทดลอง                

สูหองเรียนพิเศษ SMTE ระดับช้ันมัธยมศึกษา               

ปท่ี 4/1 ปการศึกษา 2565 

ก.ย. พ.ศ. 2565 - 

ก.พ. พ.ศ. 2566 

นายฤทธิชัย ลวนงาม 

นายมานพ จันตาวงศ 

 

 กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมทักษะปฏิบัติการทดลอง            

สูหองเรียนพิเศษ SMTE ระดับช้ันมัธยมศึกษา          

ปท่ี 5/1 ปการศึกษา 2565 

ก.ย. พ.ศ. 2565 - 

ก.พ. พ.ศ. 2566 

นายฤทธิชัย ลวนงาม 

นายมานพ จันตาวงศ 

 

 กิจกรรมท่ี 4 คายพัฒนาทักษะคณิตศาสตร       

เสริมความรูสูหองเรียนพิเศษ SMTE สำหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 , 2/1 , 4/1 และ 5/1        

ปการศึกษา 2565 

ก.ย. พ.ศ. 2565 - 

ก.พ. พ.ศ. 2566 

นายฤทธิชัย ลวนงาม 

นายมานพ จันตาวงศ 

 

3. ข้ันตรวจสอบ มี.ค. - เม.ย.           

พ.ศ. 2566 

นายฤทธิชัย ลวนงาม 

นายมานพ จันตาวงศ 

 
 ประเมินโครงการและรายงานผลการดำเนินการ 

4. ข้ันปรับปรุง มี.ค. - เม.ย.           

พ.ศ. 2566 

นายฤทธิชัย ลวนงาม 

นายมานพ จันตาวงศ 

 
 ปรับปรุง/แกไขปญหาตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ 

 

 

5.  งบประมาณท่ีใช   

เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค  จำนวน  90,000  บาท   

 

 

 

 



 
 

6.รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายการและและกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาดูงาน เสริมความรูสูหองเรียน

พิเศษ SMTE ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 และ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ภาคเรียนท่ี 1 ป

การศึกษา 2565 

- นำนักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ ศูนย

วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพิษณุโลก เพื่อเพิ่มโอกาส

และประสบการณการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสงเสริมใหนักเรียน

เกิดกระบวนการคิดและสามารถนำไปประยุกตใชใน

ชีวิตจริงได 

28,500  28,500  

กิจกรรมท่ี 2 เสริมทักษะปฏิบัติการทดลองสู

หองเรียนพิเศษ SMTE ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/1  

ปการศึกษา 2565 

- นำนักเรียนศึกษานอกสถานท่ี เรียนรูทักษะ

ปฏิบัติการทดลอง ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสงเสริม

เพิ่มความรูความสามารถทักษะดานคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นำไปประยุกตใช           

และเปนแนวทางในการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอไป 

16,880  16,880  

กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมทักษะปฏิบัติการทดลองสู

หองเรียนพิเศษ SMTE ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1  

ปการศึกษา 2565 

- นำนักเรียนศึกษานอกสถานท่ี เรียนรูทักษะ

ปฏิบัติการทดลอง ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ เพื่อสงเสริมเพิ่มความรูความสามารถ

ทักษะดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นำไปประยุกตใชและเปนแนวทางในการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาตอไป 

17,360  17,360  

กิจกรรมท่ี 4 คายพัฒนาทักษะคณิตศาสตร เสริม

ความรูสูหองเรียนพิเศษ SMTE สำหรับนักเรียนช้ัน
27,260  27,260  



 
 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายการและและกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

มัธยมศึกษาปท่ี 1/1 , 2/1 , 4/1 และ 5/1                

ปการศึกษา 2565 

- จัดกิจกรรมคายพัฒนาทักษะดานคณิตศาสตร        

เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะ

กระบวนการคิด ทักษะดานคณิตศาสตร                        

และสามารถนำความรูไปประยุกตใช                             

ในชีวิตประจำวันได 

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 90,000 - 90,000 - 

 

7.  ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

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 

34,240  -  28,500  27,260  

 

8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต   

     1. นักเรียนโครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร วิทยาศาสตร               

และเทคโนโลยี เสริมความรูสูหองเรียนพิเศษ SMTE รอยละ 80          

ของผูเขารวมโครงการ มีความรู ความสามารถ และทักษะทางดาน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากข้ึน 

- การสังเกต 

- การสอบถาม 

 

- สมุดบันทึกเขารวม

กิจกรรม 

- แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

     2 .นักเรียนในโครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร วิทยาศาสตร     

และเทคโนโลยี เสริมความรูสูหองเรียนพิเศษ SMTE มีความพึงพอใจ  

ในการเขารวมกิจกรรมศึกษาดูงาน เสริมความรูสูหองเรียนพิเศษ SMTE 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 , 2/1 อยูในระดับมาก 

- การสอบถาม 

 

 

 

- แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

     3 .นักเรียนในโครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร วิทยาศาสตร       

และเทคโนโลยี เสริมความรูสูหองเรียนพิเศษ SMTE มีความพึงพอใจ 

ในการเขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติการทดลองสูหองเรียน

พิเศษ SMTE ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/1 , 5/1 อยูในระดับมาก 

- การสอบถาม 

 

 

 

- แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 



 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

     4. นักเรียนท่ีผานการเขาคายพัฒนาทักษะคณิตศาสตร เสริม

ความรูสูหองเรียนพิเศษ SMTE สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา              

ปท่ี 1/1, 2/1, 4/1 และ 5/1 พึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม                   

อยูในระดับมาก    

- การสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

ผลลัพธ   

     1. นักเรียนในโครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร วิทยาศาสตร         

และเทคโนโลยี เสริมความรูสูหองเรียนพิเศษ SMTE ทุกคนมคีวามรู

ความสามารถและทักษะทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี สามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการเรียนรู           

ไดพัฒนาความรูความสามารถตามความถนัดของตนเองและเปน

แนวทางในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาตอไป 

- แบบทดสอบ 

- การสอบถาม 

 

 

 

 

- แบบทดสอบวัด

ความรู 

- แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

 

     2. นักเรียนในโครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร วิทยาศาสตร        

และเทคโนโลยี เสริมความรูสูหองเรียนพิเศษ SMTE มีเจตคติท่ีดี             

ตอวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

- การสอบถาม 

 

- แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักเรียนหองเรียนพิเศษ SMTE ไดเพิ่มโอกาสและประสบการณการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีประสบการณในการเรียนรูมากยิ่งข้ึน 

 2. น ักเร ียนหองเร ียนพิเศษ SMTE ไดร ับการสงเสร ิมเพ ิ ่มความร ู ความสามารถทักษะ                         

ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 3. นักเรียนหองเรียนพิเศษ SMTE ไดรับการปลูกฝงเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ลงช่ือ....................................................ผูรบัผิดชอบโครงการ 

   (นายมานพ จันตาวงศ) 

 
    

ลงช่ือ....................................................ผูเสนอโครงการ 

              (นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ) 

    ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

   

ลงช่ือ .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                ( นายไตรภูมิ อายวงค ) 

    รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

ลงช่ือ………….......................................ผูเห็นชอบโครงการ 

              ( นายอมรศักด์ิ  เสมสันต ) 

             รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 

 

ลงช่ือ .....................................................ผูอนุมัติโครงการ 

                         ( นายไพบูลย  พวงเงิน )  

    ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 



โครงการ  หองสมุดดิจิทัล 4.0 

แผนงาน  ฝายวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน 

  ขอ 1 สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสใหผูเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  ขอ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี 

         เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

  ขอ 3 ปลูกฝงคุณธรรม ความสำนึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

         พอเพียง 

  ขอ 6 พัฒนาสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู และนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ     

ลักษณะโครงการ     โครงการใหม      โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ            นางสาวนุชนาถ  คำบัง 

ระยะเวลาดำเนินการ  ปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินงาน     โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

  เนื่องดวยประเทศไทยกาวเขาสูยุค “ดิจิทัล 4.0”  ซึ่งเปนการเปล่ียนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยสู “Value-Based Economy”  หรือ เศรษฐกิจขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม  จึงทำใหมีการพัฒนาทักษะ

การเรียนรูใหสอดคลองกับนโยบายนี้ ซึ่งเปนเรื่องท่ีสำคัญอยางมาก อีกท้ังโรงเรียนยังเปนสถานศึกษาท่ีมุงเนนการ

พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนและการเรียนรูใหผูเรียนสามารถเพิ่มพูนทักษะและระดับความคิดใหกาวทัน

นวัตกรรมในรูปแบบใหม และสามารถนำไปปฏิบัติใหใชงานไดจริง โดยตะหนักถึงการใหบริการและเผยแพร

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรูใหเขากับเทคโนโลยีท่ีมีอยูใน

ปจจุบันและกาวทันเทคโนโลยีในอนาคต 

 

 



  อีกท้ังปจจุบันเทคโนโลยีและอุปกรณตางๆ ไดมีการเปล่ียนแปลงไปอยางมาก  ท้ังอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง คอมพิวเตอร แทบเล็ต หรือ สมารทโฟนตางๆ ท่ีมีความทันสมัยและมีราคาท่ีถูกลง โรงเรียนจึงตองการ

พัฒนารูปแบบการใหบริการใหเขากับเทคโนโลยีในปจจุบัน ดวยการใหบริการขอมูลสารสนเทศการเรียนรู และส่ือ

การเรียนการสอนผานแอพพลิเคช่ัน เพื่อใหนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถเขาใชงาน เรียนรูและ

คนควาขอมูลท่ีตองการไดอยางสะดวก รวดเร็ว บนอุปกรณตางๆท่ีผูใชงานมีอยูไดจากทุกท่ีทุกเวลา 

  หองสมุดโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ ไดเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายดังกลาว จึงได

กำหนดจัดทำโครงการหองสมุดดิจิทัล 4.0 ข้ึน เพื่อจัดทำและพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูท่ีสำคัญของ

โรงเรียน สนับสนุนการศึกษาอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อใหนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถเขาถึง

แหลงขอมูลไดสะดวกทุกท่ีทุกเวลา และเพื่อนำผูเรียนไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรูและนำไปสูสังคมแหงการ

เรียนรูตอไป 

 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อจัดทำและพัฒนาหองสมุดดิจิทัลใหมีความพรอมในการใหบริการ 

2.2 เพื่อจัดหาส่ือ จัดซื้อส่ิงพิมพ หนังสือ ส่ือท่ีทันสมัย เหมาะสมใหมีปริมาณเพียงพอตอการใหบริการ 

2.3 เพื่อใหบริการสารสนเทศและความรูอยางกวางขวาง  

2.4 เพื่อใหหองสมุดโรงเรียนไดพัฒนาไปสูมาตรฐานตามศักยภาพ  

          2.5 เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูล คนควาขอมูลท่ีตองการไดอยางสะดวก รวดเร็ว  

                บนอุปกรณตางๆท่ีผูใชงานมีอยูไดจากทุกท่ีทุกเวลา 

 

3.  เปาหมาย     

     3.1  เชิงปริมาณ 

  3.1.1  รอยละ 87 ของหองสมุดดิจิทัล มีอุปกรณและความพรอมในการทำงาน 

3.1.2  รอยละ 87 ของนักเรียนท่ีเขาใชบริการหองสมุดดิจิทัล มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 

     3.2  เชิงคุณภาพ 

  3.2.1  หองสมุดดิจิทัล มีระบบการใหบริการสะดวกรวดเร็ว สามารถเขาถึงแหลงขอมูล คนควาขอมูลท่ี

ตองการไดอยางสะดวก รวดเร็ว บนอุปกรณตางๆท่ีผูใชงานมีอยูไดจากทุกท่ีทุกเวลา 

    3.2.2 ส่ือสารสนเทศท่ีใหบริการมีคุณคาและใหความรูท่ีทันสมัย ทันตอเหตุการณ 

 

 

 



4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ   

 ประชุม วางแผน และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ เม.ย – พ.ค. 2565 บรรณารักษและ

เจาหนาท่ีหองสมุด 

2. ข้ันดำเนินการ   

 2.1  จัดทำและพัฒนาหองสมุดดิจิทัลใหมีความ

พรอมในการใหบริการ 

2.2  จัดหาส่ือ/จัดซื้อส่ิงพิมพ/หนังสือ/ส่ือท่ี

ทันสมัย เหมาะสมใหมีปริมาณเพียงพอตอการใหบริการ 

2.3  ใหบริการสารสนเทศ/ความรู/การอานและ

การศึกษาคนควาอยางตอเนื่อง 

พ.ค.2565 – มี.ค.2566 

(ตลอดปการศึกษา) 

 

 

บรรณารักษและ

เจาหนาท่ีหองสมุด 

 

 

3. ข้ันตรวจสอบ   

          ประเมินโครงการและสรุปและรายงานผลการจัด

กิจกรรม 

มี.ค.2566 บรรณารักษและ

เจาหนาท่ีหองสมุด 

4. ข้ันปรับปรุง   

 นำผลการดำเนินงาน  ปญหาอุปสรรคตางๆ 

ปรับปรุง/แกไข      

มี.ค.2566 บรรณารักษและ

เจาหนาท่ีหองสมุด 

 

5.  งบประมาณท่ีใช 

 เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงคจำนวน 100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน) 

 

6.รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรม/และคำช้ีแจงการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและและ

กิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

จัดซื้อส่ือ/หนังสือ สำหรับหองสมุดดิจิทัล 100,000 - - 100,000 

รวมงบประมาณท่ีใชท้ังสิ้น 100,000 - - 100,000 

 



7.  ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

( 1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65 ) 

ไตรมาสท่ี 2 

( 1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

ไตรมาสท่ี 3 

( 1 เม.ย. 65-30 มิ.ย. 65 ) 

ไตรมาสท่ี 4 

( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

-  -  100,000  -  

 

8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลิต   

1.  รอยละ 87 ของหองสมุดดิจิทัล มี

อุปกรณและความพรอมในการทำงาน 

2.  รอยละ 87 ของนักเรียนท่ีเขาใชบริการ

หองสมุดดิจิทัล มีความพึงพอใจมากถึงมาก

ท่ีสุด 

1. สอบถามความพึงพอใจ 

2. สรุปการเขาใชบริการหองสมุด 

3. สรุปสถิติการยืม-คืนส่ือ 

 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 

2.บันทึกสถิติการเขาใชบริการ

หองสมุด 

3.บันทึกการยืม-คืนส่ือ 

ผลลัพธ   

1.  หองสมุดดิจิทัล มีระบบการใหบริการ

สะดวกรวดเร็ว สามารถเขาถึงแหลงขอมูล 

คนควาขอมูลท่ีตองการไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว บนอุปกรณตางๆท่ีผูใชงานมีอยูได

จากทุกท่ีทุกเวลา 

2.  ส่ือสารสนเทศท่ีใหบริการมีคุณคาและ

ใหความรูท่ีทันสมัย ทันตอเหตุการณ 

1. สอบถามความพึงพอใจ 

2. สรุปการเขาใชบริการหองสมุด 

3. สรุปสถิติการยืม-คืนส่ือ 

 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 

2.บันทึกสถิติการเขาใชบริการ

หองสมุด 

3.บันทึกการยืม-คืนส่ือ 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 หองสมุดดิจิทัล เปนแหลงเรียนรูท่ีสนับสนุนการศึกษาอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อใหนักเรียน ครูและ

บุคลากรของโรงเรียนสามารถเขาใชงาน เรียนรูและคนควาขอมูลท่ีตองการไดอยางสะดวก รวดเร็ว บนอุปกรณ

ตางๆท่ีผูใชงานมีอยูไดจากทุกท่ีทุกเวลาและเพื่อนำผูเรียนไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรูและนำไปสูสังคมแหง

การเรียนรูตอไป 

 



 

(ลงช่ือ)……………………………………………..ผูรับผิดชอบโครงการ                            

                (นางสาวนุชนาถ  คำบัง) 

 

    

(ลงช่ือ).....................................................ผูเสนอโครงการ 

                (นางบุษราภรณ สิทธิวงศ) 

    ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

(ลงช่ือ) .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                  (นายไตรภูมิ อายวงค) 

    รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

(ลงช่ือ) .....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                  (นายอมรศักด์ิ  เสมสันต) 

    รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 

 

(ลงช่ือ) .....................................................ผูอนุมัติโครงการ 

                            (นายไพบูลย  พวงเงิน)  

    ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 



โครงการ  ปรับปรุงหองเรียนพิเศษ SMTE 

แผนงาน  ฝายวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน 

ขอท่ี 1. สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสใหผูเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

ขอท่ี 2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี                         

สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

  ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัด 

   การเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

   และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม      โครงการตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ    นางสาวกาญจนา ชาติไทย 

ระยะเวลาดำเนินการ   ประจำปการศึกษา 2565 

สถานท่ีดำเนินงาน  หอง 513, หอง 526   โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากผลการประเมินความประเมินความพึงพอใจหองเรียน SMTE ปการศึกษา 2564 พบวา        

ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพของหองเรียนนั้น ในรายการประเมินขอ 1- 4 มีความพึงพอใจตั้งแตระดับ

มาก มากกวารอยละ 50  แตมากที่สุดไมถึงรอยละ 50.00 ของแตละขอ  โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดสูงสุด

ภายในดานนี้ เทากับรอยละ 49.40 คือหองเรียนมีแสงสวางเพียงพอตอการเรียนรู และต่ำสุดภายในดานนี้ 

เทากับรอยละ 40.30 คือหองเรียนมีขนาดเหมาะสมตอจำนวนนักเรียน  ดานอุปกรณ/เคร่ืองมือนั้น ในรายการ

ประเมินขอ 5 - 7 มีความพึงพอใจต้ังแตระดับมาก มากกวารอยละ 50  แตมากท่ีสุดไมถึงรอยละ 50.00 ของ

แตละขอ  โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดสูงสุดภายในดานนี้ เทากับรอยละ 42.90 คือมีอุปกรณ/เครื่องมือ ท่ีมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพเพียงพอตอการเรียนรูและต่ำสุดภายในดานนี้ เทากับรอยละ 41.60 คือมีจำนวน

อุปกรณ/เครื ่องมือ เพียงพอตอการเรียนรู และมีอุปกรณ/เครื ่องมือ ในการดูแลรักษาความสะอาด 

องคประกอบโดยรวม ในรายการประเมินขอ 8-10 มีความพึงพอใจต้ังแตระดับดีมาก มากกวารอยละ 50.00 

ของแตละขอ และสงเสริมการสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด  สูงที่สุดในดานนี้ 

เทากับรอยละ 61.00 



 จึงไดจัดทำโครงการปรับปรุงหองเรียนพิเศษ SMTE ประจำปการศึกษา 2565 ข้ึน  เพื่อจัด

สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  ดวยการจัดการเรยีนการสอน

ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และเพื่อสงเสริมการพัฒนาสมรรถณะสำคัญของผูเรียนท้ัง 5 ดาน คือ ความสามารถใน

การส่ือสาร ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และ

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ดวยจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 2.2 เพื่อสงเสริมการพัฒนาสมรรถณะสำคัญของผูเรียนท้ัง 5 ดาน คือ ความสามารถในการส่ือสาร 

ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยี อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

3.  เปาหมาย     

3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 มีหองเรียนคุณภาพเพิ่มข้ึนจากเดิม 2 หองเรียน  เปน 4 หองเรียน 

3.2  เชิงคุณภาพ 

 3.2.1 ผลการประเมิณผูเรียนดานตางๆ มีการพัฒนาเกิดข้ึน 

 3.2.2 ผูเรียนเขารวมการพัฒนา/การแขงขัน ดานตางๆ อยางตอเนื่อง 

 3.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดการจากผูมีสวนเกี่ยวของอยูในระดับ ดี 

 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 ข้ันเตรียมการ   

ประชุม วางแผน และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ เม.ย.65 วิชาการ 

2 ข้ันดำเนินการ   

ข้ันตอนท่ี 1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอ

การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ดวยจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

เม.ย.65 - ก.ย.65  

 

วิชาการ 

ข้ันตอนท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาสมรรถณะสำคัญของผูเรียนท้ัง 

5 ดาน 

พ.ค.65  - มี.ค. 66 วิชาการ 



3 ข้ันตรวจสอบ มี.ค. 66 วิชาการ 

ประเมินโครงการและรายงานผลการดำเนินการ 

4 ข้ันปรับปรุง มี.ค. 66 วิชาการ 

ปรับปรุง/แกไขปญหาตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ 
 

 

5.  งบประมาณท่ีใช  เงินอุดหนุนรายหัว   จำนวน   426,400 บาท  

 

6.  รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรม/คำช้ีแจงการใชงบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

6.1 ข้ันเตรียมการ     

ประชุม วางแผน และเสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมัติ 

- - - - 

6.2 ข้ันดำเนินการ     

ข้ันตอนท่ี 1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ

และสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ ดวยจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ 

     โดยจัดหองเรียน 512 และ 527 เปน

หองเรียนคุณภาพ ดังนี้ 

426,400    

1. จางเหมาทำ ชุดโตะส่ีเหล่ียมคางหมู

พรอมเกาอี้ไม 

จำนวน 72 ชุด ราคาชุดละ 1,300 บาท  

 93,600 - - 

2. จางเหมาทำ ตูไม 

จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 9,000 บาท 

 36,000 - - 

3.จางเหมาทำ กระดานไวทบอรด 

จำนวน 2 ชุด  ราคาชุดละ 20,000 บาท 

 40,000 - - 

4.เส่ือน้ำมัน 

จำนวน 2 ชุด  ราคาชุดละ 9,000 บาท 

 - - 18,000 



5.Carrier Air 24000 BTU 

จำนวน 4 ชุด  ราคาชุดละ 26,000 บาท 

 - - - 

6.โทรทัศน TCL ขนาด 65 นิ้ว 

จำนวน 2 ชุด  ราคาชุดละ 27,400 บาท 

 - - - 

7.ประตูกระจก หนาตางกระจก 

จำนวน 2 ชุด  ราคาชุดละ 30,000 บาท 

 60,000 - - 

8. เครื่องขยายเสียง/ลำโพง 

จำนวน 2 ชุด  ราคาชุดละ 5,000 บาท 

 - - 10,000   

9.อุปกรณตอพวงและติดต้ังโทรทัศนและ

เครื่องขยายเสียง จำนวน 2 ชุด  

ราคาชุดละ 2,000 บาท 

 - - 4,000 

10.ไมคโครโฟน พรอมสาย 

จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 1,500 บาท 

   6,000 

ข้ันตอนท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาสมรรถณะ

สำคัญของผูเรียนท้ัง 5 ดาน 

 - - - 

6.3 ข้ันตรวจสอบ  - - - 

ประเมินโครงการและรายงานผลการ

ดำเนินการ 

 - - - 

6.4 ข้ันปรับปรุง  - - - 

ปรับปรุง/แกไขปญหาตลอดจนขอเสนอแนะ

ตาง ๆ 

 - - - 

รวม 426,400 229,600 - 38,000 

 

7.  ระยะเวลาการใชงบประมาณ 

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 

- - - - 426,400 - - - 

 

 



8.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

8.1 ผลผลิต   

มีหองเรียนคุณภาพ 2 หองเรียน ประเมินผลการดำเนินงาน แบบประเมินโครงการ 

8.2 ผลลัพธ   

ผลการประเมนิผูเรียนดานตางๆ มีการ

พัฒนาเกิดข้ึน 

เปนไปตามระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

แบบ ดล 1.1-1.7 

และอื่นๆ 

ผูเรียนเขารวมการพัฒนา/การแขงขัน ดาน

ตางๆ อยางตอเนื่อง 

รายงานความสามารถพิเศษ/

รางวัลท่ีไดรับจากการพัฒนา 

แบบรายงาน/google form 

ผลการประเมินความพึงพอใจของการ

จัดการจากผูมีสวนเกี่ยวของ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 ผลการประเมิณผูเรียนดานตางๆ มีการพัฒนาเกิดข้ึน 

9.2 ผูเรียนเขารวมการพัฒนา/การแขงขัน ดานตางๆ อยางตอเนื่อง 

9.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดการจากผูมีสวนเกี่ยวของอยูในระดับต้ังแตมาก-มากท่ีสุด 

จำนวนต้ังแตรอยละ70 เปนตนไป 

 

 



 

ลงช่ือ………………………………………………..ผูรับผิดชอบโครงการ 

         ( นางสาวกาญจนา ชาติไทย ) 

 

 

ลงช่ือ………………………………………………..ผูเสนอโครงการ 

                         ( นางบุษราภรณ  สิทธิวงศ ) 

              ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

  ลงช่ือ……………………………………………….ผูเห็นชอบโครงการ 

                           ( นายไตรภูมิ  อายวงค ) 

              รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

ลงช่ือ .......................................................  ผูเห็นชอบโครงการ 

                           ( นายอมรศักด์ิ  เสมสันต ) 

           รองผูอำนวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ 

 

 

                                                   ลงช่ือ………………………………………………..ผูอนุมัติโครงการ 

                          ( นายไพบูลย  พวงเงิน )  

                                                   ผูอำนวยการโรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ 
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