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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 

 

ค ำเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน 
  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม แล้วเห็นว่าเป็น
แผนปฏิบัติการที่มีความสอดคล้องกับสถานภาพของโรงเรียน วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์  มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมรองรับที่ชัดเจน เมื่อน าไปปฏิบัติสามารถ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายได้ จึงเห็นชอบให้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ในแผนปฏิบัติการนี้ได้  
 
 

ลงชื่อ..................................................................... 
               (นายทรงศรี  ชูวัฒนกุล) 
              ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 หน้า 2 
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ค ำอนุมัติ 

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์  มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์  ตัวชี้วัด  เป้าหมายและโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน งาน/โครงการในแผนปฏิบัติการ
ทุกโครงการได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว  จึงอนุมัติให้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
  
 
      ลงชื่อ …………………………………………………. ผู้อนุมัติ 

                                   (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ)  
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
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บทที่  1 
บทน ำ 

สภำพทั่วไปของโรงเรียน 
ชื่อโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ที่ตั้ง  63 หมู่ 2 บ้านหนองป่าตึง ต าบลทุ่งหัวช้าง อ าเภอทุ่งหัวช้าง  

จังหวัดล าพูน  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35  โทรศัพท์ 053-975-144 
โทรสาร 053–975-144 e-Mail: tcp_school@hotmail.com Website: http://www.tcp.ac.th/ 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีเนื้อที่  98  ไร่  1 งาน   50  
ตารางวา  เขตพ้ืนที่การศึกษาบริการการศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 มี จ านวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่ง
แดง โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย โรงเรียนบ้านดง โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง  โรงเรียนบ้าน 
ทุ่งเป็ด และโรงเรียนบ้านห้วยไร่ ช่วงชั้นที่ 4 มี 3 ต าบล คือ ต าบลตะเคียนปม ต าบลทุ่งหัวช้าง และต าบลบ้านปวง 

 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 เนื่องจากกิ่งอ าเภอทุ่งหัวช้าง เป็นท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลความเจริญการคมนาคมไม่สะดวกทางด้าน
การศึกษายังขาดโรงเรียนที่เปิดท าการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายทางการ
ศึกษาของรัฐบาล อีกทั้งทางกิ่งอ าเภอฯได้ก าหนดโครงการที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประกอบกับ
นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมจ านวนมากขึ้นการศึกษาต่อโดยการเดินทางออกภายนอกกิ่งอ าเภอ  
ไม่สะดวกดังนั้นทางคณะกรรมการสภาต าบล (ขณะนั้น) ซึ่งประกอบด้วย 

1. ส.ต.เป็ง        อุตมะ                ประธานสภาต าบล 
2. นายอิ่นแก้ว เชียงตา               กรรมการสภาต าบล 
3. นายอิ่นแก้ว ดวงดี                กรรมการสภาต าบล 
4. นายแขก       ลังกา                กรรมการสภาต าบล 
5. นายต่อม       บุญปั๋น              กรรมการสภาต าบล 

ได้ท าเรื่องยื่นต่อปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นภายในกิ่งอ าเภอ
ทุ่งหัวช้างพร้อมทั้งจัดหาที่ดินส าหรับสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นปรากฏว่าได้ที่ดินส าหรับสร้างโรงเรียน
มัธยมศึกษาจ านวน 90ไร่ 2 งาน 50ตารางวา ซึ่งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งเป็ด กับ หมู่ที่ 2 บ้านหนองป่า
ตึงดังนั้นทางก่ิงอ าเภอจึงได้ท าหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนเพ่ือขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นทาง
จังหวัดได้ด าเนินเรื่องราวต่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกันนั้นได้สั่งให้ทางกิ่งอ าเภอท าการตรวจสอบ
ที่ดินส าหรับก่อสร้างโรงเรียนให้แน่นอนอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางกิ่งอ าเภอได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
เพ่ือท าการตรวจสอบที่ดินส าหรับก่อสร้างโรงเรียน คือ 

1. นายวินัย                  หวันชัยศรี        รักษาการแทนศึกษาธิการก่ิงอ าเภอ 
2. นายประสิทธิ์  จันทกลาง ที่ดินประจ ากิ่งอ าเภอ 
3. นายศิริชัย  ไชยเนตร ป่าไม้ประจ ากิ่งอ าเภอ 

จากการตรวจสอบที่ดินแน่นอนแล้ว มีทั้งหมด 90ไร่ 2งาน 50ตารางวา ตามที่คณะกรรมการสภาต าบลเสนอมา คือ 
 

ทิศเหนือ -จดที่ดินของนายปุ๊ด    พันกันทะ ยาว 500    เมตร 
 -ติดกับกรมทางหลวง ยาว 200    เมตร 
ทิศใต ้ -จดที่ดินของนายยัง     บุตรจุมปา ยาว 700    เมตร 
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ทิศตะวันตก -จดป่าและล าห้วย ยาว 700    เมตร 
ทิศตะวันออก -จดถนนหลวงสายทุ่งหัวช้าง-ไม้ตะเคียน ยาว 1,300  เมตร 
  -จดที่ท าการกรมทางหลวง ยาว 100    เมตร 

 
ซึ่งทางกิ่งอ าเภอได้ด าเนินการไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีหนังสือจากจังหวัดล าพูน ที่ ลพ./2941ลงวันที่ 5 
มีนาคม 2521ได้แจ้งให้ทางกิ่งอ าเภอทราบว่า กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมความตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้นได้ที่
กิ่งอ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูนในปีการศึกษา 2522 โดยให้เปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จ านวน 2ห้องเรียน
จนกระทั่งวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522 จึงได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ 
23 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 216 ลงวันที่29กันยายน 2521ให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่ 
กิ่งอ าเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดล าพูน โดยใช้ชื่อว่า“ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม”และได้ท าการรับสมัคร
นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในปีการศึกษา2522เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันนี้ 
รายนามผู้บริหารโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
1. นายธวัช      โสมภีร์   ตั้งแต่   15  พฤษภาคม 2522  ถึง  5  กุมภาพันธ์  2523 
2. นายวิพันธ์   ใจสุนทร  ตั้งแต่    6   กุมภาพันธ์    2523  ถึง  1  มิถุนายน   2528 
3. นายอ านวย  อุตตระพยอม  ตั้งแต่    2   มิถุนายน 2528  ถึง  20 มกราคม  2531 
4. นายอาณัติ  เถียรประภากุล  ตั้งแต่   21  มกราคม 2531  ถึง  17 พฤศจิกายน 2531 
5. นายบุญเรือง  วังแจ่ม   ตั้งแต่   18  พฤศจิกายน  2531  ถึง  22 ตุลาคม   2535 
6. นายบุญโชติ มณีศรี   ตั้งแต่   23  ตุลาคม   2535  ถึง  18 มกราคม  2543 
7. นายณรงค์   แปงทอง   ตั้งแต่   18  มกราคม  2543  ถึง  22 ธันวาคม  2546 
8. นางประคองพร  สืบฟัก   ตั้งแต่   22  ธันวาคม  2546   ถึง 19  พฤษภาคม 2548 
9.  นายสุพล ประสานศรี   ตั้งแต่   20  พฤษภาคม  2548 ถึง 14  กรกฎาคม 2552   
10. นายชัยวัฒน ์  ใจภักดี  ตั้งแต่  5   สิงหาคม  2552 ถึง 5    มีนาคม   2555   
11. นางสังวาลย์  วังแจ่ม   ตั้งแต่  5   เมษายน  2555 ถึง 8  พฤศจิกายน  2556 
12. ว่าที่ร้อยตรีทองศรี  จินะ   ตั้งแต่ 26  มีนาคม 2557  ถึง 6  ธันวาคม  2562 
13. นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบลูรัตน์  ตั้งแต ่ 11  ธันวาคม 2562  ถึง 30 กันยายน  2564  
14. นายนิพนธ์   ไชยเจริญ ตั้งแต่  1 ตุลาคม  2564 ถึง  ปัจจุบัน 
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ตรำสัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียนทุ่งหัวช้ำงพิทยำคม 
 
 
 
 
 

 
 

   ชื่อภาษาไทย   โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
           ชื่อภาษาอังกฤษ     Thunghuachang Pittayakom School 
 
ตรำสัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน  ประกอบด้วย รูปหัวช้างทรง ชูงวง มีรัศมี  7 แฉกล้อมรอบ
งวงช้าง ใต้รูปหัวช้างมีลายไทยประยุกต์ แถบชื่อของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมล้อมครึ่งล่างของ
ลายไทยนั้น  ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
รูปหัวช้ำงทรง ชูงวง - ช้างทรง ของพระนางจามรี ตามต านานประวัติของอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
รัศมี   - แสงสว่างแห่งปัญญาซึ่งน าความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เจ้าของ 
ลำยไทยประยุกต์ - การผสมประสานระหว่างประเพณีวัฒนธรรมของคนหลายชนเผ่า 

 
สีประจ ำโรงเรียนทุ่งหัวช้ำงพิทยำคม 

 

“ ส้ม – น้ ำเงิน ” 
    สีส้ม      หมายถึง  ความสดชื่น สดใส 
    สีน้ ำเงิน  หมายถึง  ความม่ันคง หนักแน่น – อดทน  

 

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียนทุ่งหัวช้ำงพิทยำคม    
“ ต้นพลวง : ต้นตองตึง ” 

 

ดอกไม้ประจ ำโรงเรียนทุ่งหัวช้ำงพิทยำคม    
“ ดอกหางนกยูงฝรั่ง : ดอกซอมพอหลวง ” 

 
ปรัชญำโรงเรียนทุ่งหัวช้ำงพิทยำคม 

“ โรงเรียนคือศูนย์กลางในการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ” 
 

คติพจน์โรงเรียนทุ่งหัวช้ำงพิทยำคม 
“ สุวิชำโน  ภว  โหต ิ”  แปลว่า   ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 

 
ค ำขวัญโรงเรียนทุ่งหัวช้ำงพิทยำคม 

“ วินัยดี  วิถีประชาธิปไตย  ใส่ใจการศึกษา  น าพาคุณธรรม ”
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- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานทะเบียนนกัเรียน 
- งานการเรียนตามอัธยาศัย 
- งานวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน 
- งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม งานวิจยั
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เทคโนโลยี และกระบวนการจัดการ
เรียนรู ้
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
- งานโครงการพิเศษ 
(งานบริหารโครงการกรุงไทยสานฝัน
โรงเรียนในฝัน, งานลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู,้ งานเพาะพันธุ์ปัญญา, ธุรกิจ
พอเพียง) 
- งานพัฒนาระบบ ICT 
- งานโรเนียวและอัดส าเนาเอกสาร 
- งานธุรการ 

- งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
- งานสรรหา บรรจุแต่งตั้งและออกจาก
ราชการ 
- งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการ 
- งานทะเบียนประวัติและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- งานบุคลากรและการรักษาวินัย 
- งานเวรยามและรักษาความปลอดภยั 
-งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- งานจัดจา้งบุคลากร 
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานธุรการ 

- งานบริหารการเงินและบัญชี 
- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
- งานจัดระเบียบควบคุมภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานนโยบายและแผนงาน 
- งานติดตามและประเมินผล 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานธุรการ 

- งานอาคารสถานที ่
- งานโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานกิจกรรมโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน 
- งานสหกรณ์โรงเรียน 
- งานธนาคารโรงเรียน 
- งานปฏิคมและโครงการน้ าดื่มสะอาด
ภายในโรงเรียน 
- งานเศรษฐกิจพอเพยีง 
- งานโรงเรียนสีเขียว 
- งานลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชั่วคราว 
- งานยานพาหนะโรงเรียนและ
การจราจร 
- งานธุรการ 

- งานวินยั 
- งานนักเรียนพกันอน 
- งานป้องกันปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา 
- งานขับขีป่ลอดภยั 
- งานแนะแนว 
- งานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
- งานสวัสดิการนักเรียน และ กยศ. 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานกัเรียน 
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- งาน TO BE NUMBRT ONE 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานธุรการ 

  
  

 

 
 

 

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนทุ่งหัวช้ำงพิทยำคม 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นายนิพนธ์   ไชยเจริญ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
นางกชกร  กันตีฟอง 

กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 
นางอังคณา  วงค์ฝั้น 

กลุ่มงำนบริหำรแผนและงบประมำณ 
นางสาวสาวิตรี  มูลย่อง 

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
นางพิชญา  หล้าเป็ง 

กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว 
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ข้อมูลนักเรียน 
 ปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ 2565)   โรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน ดังนี้ 
 1)  จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาบริการ รวมช่วงชั้นที่ 3 -  4  ทั้งหมด  466  คน  
 2)  จ านวนนักเรียนตามระดับชั้นที่เปิดสอน  ปีการศึกษา  2564 
 
 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น   466 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 3 20 61 81 27 

ม.2 3 29 39 68 23 

ม.3 3 52 47 99 33 

รวม ม.ต้น 9 101 147 248  

ม.4 3 44 57 101 34 

ม.5 3 30 33 63 21 

ม.6 3 17 37 54 18 

รวม ม.ปลำย 9 91 127 218  

รวมทั้งหมด 18 192 274 466  

  
          3)  มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   5   คน 
 4)  มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ    .........-..........      คน 
 5)  มีนักเรียนปัญญาเลิศ    .....-..........   คน 
 6)  มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ    ........-..........  คน 
 7)  จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน เฉลี่ย  26  คน 
 8)  อัตราส่วนครู  :  นักเรียน  เท่ากับ   1:18 
 9)  นักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปีปัจจุบัน) .........3......... คน 
 10)  สถิติการขาดเรียน /เดือน เฉลี่ยต่อคน เท่ากับ  .......1........   วัน 
 11)  จ านวนนักเรียนที่ท าชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ) 

 ประเภทวิชาการ   จ านวน  14  คน 
 ประเภทศิลปะ  ดนตรีและกีฬา   จ านวน  35  คน 
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ข้อมูลครูและบุคลำกร 
จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง และเพศ  ปีการศึกษา 2563 

ต ำแหน่ง 
เพศ 

รวม หมำยเหตุ 
ชำย หญิง 

บริหาร 2 - 2  
คร ู 7 18 25 รวมช่วยราชการ 1 คน 
พนักงานราชการ - - -  
ครูอัตราจ้าง 1 - 1  
เจ้าหน้าที่ - 2 2  
ยาม 1 - 1  
พนักงานขับรถ 1 - 1  
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2  

รวม 13 21 34  
 
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร  ครู  และบุคลากร  มีดังนี้  
 1)  ผู้อ านวยการ ชื่อ นายนิพนธ์   ไชยเจริญ วุฒิทางการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. สาขา บริหารการศึกษา     
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2564  
          2)  จ านวนครูผู้สอน (ข้าราชการ)  25 คน   พนักงานราชการ -  คน  ครูอัตราจ้าง   1 คน 

 วุฒิทางการศึกษาของครู (ข้าราชการ) ต่ ากว่าปริญญาตรี  -  คน             
ปริญญาตรี  13  คน  ก าลังศึกษาปริญญาโท 3 คน สูงกว่าปริญญาตรี  9  คน 

 อายุเฉลี่ยของครู(ข้าราชการ)   33   ปี  และประสบการณ์สอนเฉลี่ย   10   ปี   
  

สภำพชุมชนโดยรวม  
1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนเกษตรกรรม  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม   นับถือศาสนาพุทธ    รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปีของคนในพื้นที่ ....บาท:คน:ปี  (ดังนี้  ต าบล
ทุ่งหัวช้าง 34,519  บาท   ต าบลตะเคียนปม  35,518  บาท  ต าบลบ้านปวง  38,338 บาท    

2)  จ านวนประชากรประมาณ   20,184   คน  แยกเป็นต าบลทุ่งหัวช้างจ านวน  6,450 คน ต าบล
บ้านปวง จ านวน  4,132  คน  ต าบลตะเคียนปม  จ านวน  7,027  คน  

3) โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของชุมชน 
ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีการศึกษา ไปจนถึงระดับประถมศึกษา ชุมชนมีความตระหนัก

และเห็นความส าคัญของการศึกษาน้อย ชุมชนต้องการให้โรงเรียนจัดบริการเพ่ิมเติมด้านการจัดหา
ทุนการศึกษา ปัจจัยพื้นฐานทางการศึกษา 
 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา  ช่วยในด้านการจัดหาสื่อประกอบการเรียนรู้ให้เหมาะสม และพอเพียงกับจ านวน
ผู้เรียน 
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4) ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน 
ท้องถิ่นมีสภาพเศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอ ส่งผลให้ชุมชนไม่มีศักยภาพที่จะส่งเสริม

และสนับสนุนกิจการของโรงเรียนได้เต็มท่ี โรงเรียนต้องระดมทุน จัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียน   แหล่งบริการ
การเรียนรู้มีน้อย ผู้ปกครองมีความรู้น้อยไม่สามารถแนะน าด้านการเรียนแก่นักเรียนได้ 

 
แหล่งเรียนรู้และกำรใช้ 
 นับแต่ก่อตั้งโรงเรียน เมื่อปี พ.ศ.  2521  โรงเรียนได้ค่อยพัฒนามาโดยล าดับ  ปัจจุบันโรงเรียนมี
อาคารเรียนถาวร  3  หลัง  อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร  1  หลัง  รวมจ านวนห้องเรียนทั้งหมด  18  ห้อง  
ห้องประกอบ 14  ห้อง  ห้องปฏิบัติการพิเศษต่างๆ  9  ห้อง  ได้แก่  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  1  ห้อง  
ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ  1  ห้อง  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4  ห้อง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 
ห้อง ห้องศูนย์การเรียน  8 ห้อง  ห้องแนะแนว  1 ห้อง และห้องโสตทัศนศึกษา 1 ห้อง   
(จ านวนห้องคิดตามห้องของอาคารเรียนซึ่งมีทั้งหมด  3  หลัง  24 ห้องเรียน  หลังจากดัดแปลงเป็น
ห้องปฏิบัติการต่างๆ แล้วจ านวนห้องจะไม่เท่าเดิม) 

ส่วนห้องสมุดมีขนาด   200  ตารางเมตร  คิดเป็นประมาณ  2  ห้องเรียน  มีหนังสือทั้งหมด  5,230  
เล่ม หนังสือในห้องสมุดสืบค้นด้วยระบบ Library 2000 และยังมีห้องสมุดออนไลน์ Digital 4.0 ส าหรับอ่าน E-
book ได้มากถึง 10,000 เรื่อง ตามหมวดต่างๆที่นักเรียนสนใจ มีแหล่งข้อมูลที่สืบค้นทาง internet ได้  85  
เครื่อง คิดสัดส่วนจ านวนนักเรียน :  เครื่อง = 4.88:1 
ในปีการศึกษา  2562 โรงเรียนมีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สายเพ่ือการค้นคว้าของครู/นักเรียน จ านวน  5  
เครื่อง 5 จุดสัญญาณ  มีนักเรียนมาใช้บริการหรือเรียนรู้จากระบบอินเตอร์เน็ต ทุกวันตามคาบสอน   และ
โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน 80  เครื่อง คิดเป็นสัดส่วนจ านวนนักเรียนต่อเครื่อง  เท่ากับ  1  
เครื่อง ต่อ  นักเรียน  5  คน กระดานอัจฉริยะ   22  เครื่อง 

  นอกจากการศึกษาหาความรู้ในห้องเรียน ห้องสมุด แล้ว  โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  ดังนี้ 
 

แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน สถิติกำรใช้ 
จ ำนวนครั้ง/ปี 

แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน สถิติกำรใช้ 
จ ำนวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.ห้องสมุด เฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ศูนย์ทอผ้าไหม บ้านปวง 
 

5 

2.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตลอดปี
การศึกษา 

2.ศูนย์สานตะกร้า กลุ่มแม่บ้าน
ทุ่งหัวช้าง 

2 

3.สวนเศรษฐกิจพอเพียงอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

ตลอดปี
การศึกษา 

3. อ่างเก็บน้ าลี้ บ้านหนองหลัก 
 

1 

4.ห้องศูนย์การเรียนรู้ ตลอดปี
การศึกษา 

4. วัดพระธาตุดอยกวางค า บ้าน
โป่งแดง 

10 

5. ห้องโสตทัศนศึกษา 
ตลอดปี

การศึกษา 
5.วัดพระบาทสี่รอย 4 

  6.สวนพฤกษศาสตร์  2 
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7. ห้องสมุดประชาชน  
 

50 

  8. สวนไผ่หวาน บ้านปวง 20 

  
9. สาธารณสุขชุมชนโรงพยาบาล
ทุ่งหัวช้าง 

25 

  10. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 2 

  
11. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
เชียงใหม่ 

5 

  12. วัดพระธาตุหริภุญชัย 5 
  13. ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต  า  2 

 
 

วิธีกำรบริหำรจัดกำร   
      โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม  แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น  5  ฝ่าย  ได้แก่   

1) ฝ่ายบริหารงานวิชาการ    
2) ฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ    
3) ฝ่ายบริหารงานบุคคล    
4) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
5) ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ผู้บริหารได้น าหลักการบริหาร / เทคนิคการบริหารต่างๆ  เช่น  SBM  PBB  RBM POLC และ PDCA 
มาใช้ โดยก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายการพัฒนาสถานศึกษาไว้     

 
 
ผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ  

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
สถำนศึกษำ 
โรงเรียนทุ่งหัวช้ำงพิทยำคม 
 

รางวัล IQA AWARDS ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับดีเด่น ประเภท
สถานศึกษาขนาดกลาง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขัน 
บูธนิทรรศการวัฒนธรรมไทย–จีน ระดับ 
มัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา ในงาน
แข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและ
วัฒนธรรมไทย-จีน “อบจ. ล าพูน นิทัศน์” 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 สถานศึกษาคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานออนไลน์ ระดับ B 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
ครู 
1.นายปิยฉัตร ไชยแก้ว รางวัลระดับ ดีเด่น การประกวดผลการ

ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) 
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

2. นางสาวเปมิกา วงค์ตันกาศ 1. ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนวิถีพุทธ 
 
 
2. รางวัล ครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ของ สพม.
ล าปางล าพูน 
 
3. รางวัลชมเชย การประกวดสื่อการสอน
ประเภทสื่อท ามือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 
 

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

3. นางสาววารุณี  ตันอุตม์ ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนวิถีพุทธ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

4. นางกชกร กันตีฟอง ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

5. นายอนุชิต   ศาสนา 1. รางวัลผู้สนับสนุน ระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพ่ือการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
จนได้รับรางวัล IQA AWARDS ระดับ
ดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 
 
2. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ และรางวัลบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการ
อบรมออนไลน์ ระดับดีเยี่ยม  
 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
ประกวดสื่อนวัตกรรมการสอน ประจ า
ภาคเรียนที่ 2/2563  

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

6. นางพิชญา  หล้าเป็ง ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระภาษาต่างไทย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

7. นางสุพัตรา   ผูกพันธ์ 
 

ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครู ๒๕๖๔ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
8. นางสาวสาวิตรี  มูลย่อง 1. รางวัลผู้รับผิดชอบ ระบบการบริหาร

จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพ่ือการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
จนได้รับรางวัล IQA AWARDS ระดับ
ดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 
 
2. รางวัล ครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของ สพม.
ล าปางล าพูน 
 
3. รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อการสอน 
ประเภทสื่อท ามือ จากโรงเรียนทุ่งหัวช้าง
พิทยาคม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

9. นางจันจิรา  กิติเวียง 1. รางวัล "ครูมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูนดี 
ศรีหริภุญชัย"  สมาคมโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน 
 
2. รางวัลชมเชย การประกวดสื่อ 
นวัตกรรมการเรียนรู้ ประเภทสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  2/2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 
 

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

10. นางอังคณา  หิมพลอย 1. รางวัลครูผู้สอน ที่มีผลงานดีเด่น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
 
2. รางวัล "ครูมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูนดี 
ศรีหริภุญชัย" จาก สมาคมโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน 
 
3. เป็นผู้น าเสนอแบบปากเปล่าในกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) จาก  
 
4. รางวัล รองชนะเลิศ การประกวดสื่อ 
นวัตกรรมการเรียนรู้ ประเภทสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 2/2563  
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35 

 
 

สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ล าพูน 

 
 

ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จังหวัดล าพูน 
 

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นักเรียน(ระบุชื่อ) 
1. เด็กหญิงศดานันท์    
หล้าภิระ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แข่งขันคัดอีกษรจีน ระดับการแข่งขัน ม.
1-3   

อบจ.ล าพูน 

2. นางสาวศิริโสภา ศรีวรรณา ได้รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันคัดอีกษรจีน   
ระดับมัธยมศึกปีที่ 4-6  

อบจ.ล าพูน 

3. เด็กชายพิชญุตม์     หล้าเป็ง รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดหน้ากากง้ิว  
ระดับการแข่งขัน ม.1-3 

อบจ.ล าพูน 

4. นางสาวเมธีนี   กิ่งหล้า  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑   
การแข่งขันวาดหน้ากากง้ิว  ระดับการ
แข่งขัน ม.4-6 

อบจ.ล าพูน 

5. นายภานุวิชญ์   ยาปัญยะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันคนเก่ง
ภาษาจีน ระดับชั้นการแข่งขัน ม.1-3 

อบจ.ล าพูน 

6. นางสาวนันทกานต์   นันสาย ได้รับรางวัลเข้าร่วม  การแข่งขันคนเก่ง
ภาษาจีน ระดับชั้นการแข่งขัน ม.4-6 

อบจ.ล าพูน 

7. เด็กชายนนท์ประวิช   ยาวิ
ละ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3   การแข่ง
วาดภาพศิลปะไทย-จีน ระดับชั้น ม.1-3 

อบจ.ล าพูน 

8. นางสาวภาวิดา  ปุญริบูรณ์ 
 

ได้รับรางวัลเข้าร่วม  การแข่งวาดภาพ
ศิลปะไทย-จีน ระดับชั้นการแข่งขัน ม.4-6 

อบจ.ล าพูน 

9. นางสาวศุลีพร   ปู่ค า  
นางสาวปภาวี   ใจแก้ว  
นางสาวสิรินยา   หนูวัน  
นางสาวญาณิศา   จุนุ  
นางสาวเกศรินทร์  นันสาย 
นางสาวจรีนุช   เงินค า 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  การ
ประกวดร้องเพลงจีน พร้อมหางเครื่อง 
ระดับชั้น ม.๔-๖ 

 
อบจ.ล าพูน 

10. เด็กชายพิชญุตม์   หล้าเป็ง รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพหัวข้อ"
วิถีชีวิตใหม่ในมิติวัฒนธรรม  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 

11. นางสาวพฤกษา  เรือนมูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
การประกวดวาดภาพหัวข้อ"วิถีชีวิตใหม่ใน
มิติวัฒนธรรม  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 

12. นางสาวสิรภัทร  ศรีวิจี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  
การประกวดวาดภาพหัวข้อ"วิถีชีวิตใหม่ใน
มิติวัฒนธรรม  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 หน้า 14 
 

 
 

 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
13. นางสาวณิชาภัทร  ค าฝั้น รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพหัวข้อ"

วิถีชีวิตใหม่ในมิติวัฒนธรรม  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 

14. เด็กชายธนกฤษ   แสงน้อย ได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 2  
ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส คู่ผสม 15 ปี 

จังหวัดล าพูนร่วมกับสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดล าพูน และสนง.การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยจังหวัดล าพูน 
15. นายธนโชติ   ปินตา ได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 2  

ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส ชายคู่ 18 ปี 
จังหวัดล าพูนร่วมกับสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดล าพูน และสนง.การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยจังหวัดล าพูน 
16. นายภานุวิชญ์   ยาปัญยะ ได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 2  

ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส ชายคู่ 18 ปี 
จังหวัดล าพูนร่วมกับสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดล าพูน และสนง.การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยจังหวัดล าพูน 
17. นางสาวสุปราณี   ใจมา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬา มวย

สากลสมัครเล่นรุ่น 50 ก.ก. 
จังหวัดล าพูนร่วมกับสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดล าพูน และสนง.การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยจังหวัดล าพูน 
18. นางสาวจีราภรณ์  ขัดสาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬา  

มวยสากลสมัครเล่นรุ่น 54 ก.ก. 
จังหวัดล าพูนร่วมกับสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดล าพูน และสนง.การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยจังหวัดล าพูน 
19. นายอติเทพ    ใจแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬา  

มวยสากลสมัครเล่นรุ่น 52 ก.ก. 
จังหวัดล าพูนร่วมกับสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดล าพูน และสนง.การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยจังหวัดล าพูน 
20. นายก้องภพ   หล้าเมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  

ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่นรุ่น 69  
ก.ก. 

จังหวัดล าพูนร่วมกับสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดล าพูน และสนง.การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยจังหวัดล าพูน 
21. นายปัณณทัต   นาวา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  

ประเภทกีฬา มวยสากลสมัครเล่นรุ่น 45  
ก.ก. 

จังหวัดล าพูนร่วมกับสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดล าพูน และสนง.การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยจังหวัดล าพูน 
22. นายชินวัตร   เพชรขัดสาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  

ประเภทกีฬา มวยสากลสมัครเล่นรุ่น 51  
ก.ก. 

จังหวัดล าพูนร่วมกับสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดล าพูน และสนง.การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยจังหวัดล าพูน 
23. เด็กชายชัยณรงค์  เมืองกา
วา 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  
ประเภทกีฬา เซปัคตะ 15 ปีชาย  

จังหวัดล าพูนร่วมกับสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดล าพูน และสนง.การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยจังหวัดล าพูน 
24. เด็กชายธนกร   อินถาปัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  

ประเภทกีฬา เซปัคตะ 15 ปีชาย  
จังหวัดล าพูนร่วมกับสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดล าพูน และสนง.การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยจังหวัดล าพูน 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
25. เด็กชายธนพล  ติ๊บแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  

ประเภทกีฬา เซปัคตะ 15 ปีชาย  
จังหวัดล าพูนร่วมกับสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดล าพูน และสนง.การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยจังหวัดล าพูน 
26.  เด็กชายพีรพล   อุวงค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

ประเภทกีฬา เซปัคตะ 15 ปีชาย  
จังหวัดล าพูนร่วมกับสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดล าพูน และสนง.การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยจังหวัดล าพูน 
27. เด็กชายพัฒนพล   บงจรรย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  

ประเภทกีฬา เซปัคตะ 15 ปีชาย  
จังหวัดล าพูนร่วมกับสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดล าพูน และสนง.การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยจังหวัดล าพูน 
28. เด็กหญิงญาณิศา   ค าฝั้น 
29. เด็กหญิงณิชากุล   ค าฝั้น 
30. เด็กหญิงณิชาภัทร  ค าฝั้น
31. เด็กหญิงจิณห์นิภา  หัว
อ่อน   
32. นายวรธนัท   ปรานราษฎร์ 
33. นางสาวภัคจิรา   ติ๊บแก้ว
34. นางสาวขวัญทิพย์  ดีขอ 
35. นางสาวนัทมน ติ๊บพะเต่อ 
36. นางสาวแสงตะวัน  พระดู  
37. นางสาวศศิชา   บุญดิบ 
38. นางสาวปวีณา   ดีติ๊บ  
39. นายณัฐเศษฐ   บุญดีเวียง 
40. นางสาวภานรินทร์  วงศ์ษา 
41. นายจตุภัทร    ทาธ ิ
42. นายธีรวัฒน์   ค้างคีร ี
43. นายชานนท์  ใจแก้วหลวง 
44. นายปุญญพัฒน์  ยอดวงค ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขัน 
บูธนิทรรศการวัฒนธรรมไทย–จีน ระดับ 
มัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา ในงาน
แข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและ
วัฒนธรรมไทย-จีน “อบจ. ล าพูน นิทัศน์ 
2563” 
 
ร่วมแสดงความสามรถทางดนตรี และขับ
ร้องเพลงไทย-จีน และการฟ้อนร า
ประกอบ ตลอดจนบรรยายกิจกรรมต่างๆ
ในบูธแสดงนิทรรศการ  

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
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ประมำณกำรรำยรับและรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ  ปีงบประมำณ 2564 
 

  จ ำนวน (บำท) หมำยเหตุ 
1.  เงินอุดหนุนรายหัว 

1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  81  คน 
1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน   68  คน 
1.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  99  คน 
1.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน   101  คน 
1.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน   63  คน 
1.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน   54  คน 

 
283,500  บาท 
238,000  บาท 
346,500  บาท 
383,800  บาท 
239,400  บาท 
205,200  บาท 

 

รวม 1,696,400 บาท  
2. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15 ปีเรียนฟรี 

2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  81  คน 
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน   68 คน 
2.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  99  คน 
2.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  101 คน 
2.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน   63  คน 
2.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน   54  คน 

 
71,280 บาท 
59,840  บาท 
87,120  บาท 
95,950  บาท 
59,850  บาท 
51,300  บาท 

 

รวม 425,340 บาท  
รวมทั้งสิ้น 2,121,740 บาท  
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บทที่  2 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

 
วิสัยทัศน์ 
  ภายในปี 2565 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการ 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดีมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่ให้เป็นมืออาชีพ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
กลยุทธ์    4S 
 1. Smart Student (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
 2. Smart Teacher (พัฒนาคุณภาพครู) 
 3. Smart Principal (พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร) 

4. Smart School (พัฒนาคุณภาพโรงเรียน) 
 
เป้ำหมำย 

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย 
 2. ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 3. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. ครูได้รับการพัฒนาตามสาขาวิชาชีพ 
 5. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
 6. ผู้บริหารน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 
 7. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้ำงพิทยำคม 
  

“ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ” 
 

นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมใส่ใจสิ่งแวดล้อม หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. มีส่วนร่วมในการจัดการขยะในโรงเรียน 
2. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ในโรงเรียน 
3. มีส่วนร่วมในการดูแลความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบ 
4. มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานในโรงเรียน (ไฟฟ้า,น้ า) 
5. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน 

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนทุ่งหัวช้ำงพิทยำคม 
 

“โรงเรียนร่มรื่น  สวยงำม” 
 

ร่มรื่น   หมายถึง  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ให้ร่มเงา   
                      มี ส ภ า พ เ ป็ น ธ ร ร ม ช า ติ   มี ส ภ า พ อ า ก า ศ ดี  ป ร า ศ จ า ก ม ล ภ า ว ะ ต ล อ ด ปี 
สวยงำม หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีต้นไม้  ไม้ดอก ไม้ประดับ ที่ท าให้  
                เกิดความสวยงาม น่าดู เป็นระเบียบและเป็นสัดส่วน 
 
จุดเด่นและจุดเน้นของโรงเรียน 
จุดเด่น  สภาพชุมชนแวดล้อมโรงเรียนมีป่าเขา  เป็นธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่ง  มีอากาศดี ไร้มลภาวะ  

โรงเรียนมีพ้ืนที่กว้างขวางและร้อยละ80 ของพ้ืนที่เป็นป่ามีต้นไม้ใหญ่ ให้ร่มเงาและคนในชุมชนมีจิตใจ
โอบอ้อมอารี 

 
จุดเน้น  โรงเรียนมุ่งเน้นให้ครูและนักเรียนมีการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่แล้วให้คงความร่มรื่นอยู่ตลอดไป

และส่งเสริมให้มีบรรยากาศภายในโรงเรียนสวยงามมากยิ่งขึ้น สามารถเป็นที่พักผ่อนและเป็นแหล่ง
เรียนรู้แก่ผู้เรียน มีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งผลให้ผู้เรียนมีสภาพจิตใจที่สุขุมเยือกเย็น มี
สุขภาพจิตที่ดี มีความสุขเมื่ออยู่ในโรงเรียน   

 
วิธีด ำเนินกำรให้บรรลุตำมจุดเน้น 

1. จัดให้มีไมด้อก ไม้ประดับ  ส าหรับตกแต่งสถานที่ ให้สวยงาม 
2. มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ให้สวยงาม และปลอดภัยอยู่เสมอ 
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาดและสวยงาม 
4. จัดให้มีสถานที่ส าหรับนักเรียนนั่งเล่น พักผ่อน ชมความสวยงามของไม้ดอก ไม้ประดับในโรงเรียน 
5. มีการใช้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ได้แก่ ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ มุมสวนหย่อม ในโรงเรียนเป็น

แหล่งการเรียนรู้
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บทที่  3 
แผนงำน  โครงกำร  กิจกรรม 

 
ส่วนที่ 3.1  รำยละเอียดของแผนงำน (กลยุทธ์ระดับองค์กร)  โครงกำร / กิจกรรมและประมำณกำรงบประมำณ  จ ำแนกตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของ
สถำนศึกษำ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 งบอุดหนุนรายหัว   
 เรียนฟรี 15ปี  

  
รายได้ฯ  

 
 ผู้รับผดิชอบ   วิชาการ   บริหารทั่วไป   งบประมาณ   บุคคล   กิจการนักเรียน 

1 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       ครูรณฤทธิ์  
กิจกรรมชุมนุม       9,320.00  ครูรณฤทธิ์  
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่       55,920.00  ครูรณฤทธิ์ 

2 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานทะเบียน      
กิจกรรมการจัดท าเอกสารทางการเรียน   10,096.00       ครสูุชาดา 

3 โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาเพ่ือเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ประจ าปี 2565  

  
ครูปิยฉัตร  

กิจกรรมเก็บตัวฝึกซ้อม          46,500.00  ครปูิยฉัตร 
4 โครงการชวนน้องกลับมาเรียน    ครสูุชาดา 

 กิจกรรมการเรียนตามอัธยาศัย          1,000.00  ครสูุชาดา 
5 โครงการส่งพ่ีรับน้อง    ครสูุชาดา 
 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4       2,250.00   ครสูุชาดา 

  
กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม. 3  
และ ม.6   

      2,600.00   ครสูุชาดา 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 งบอุดหนุนรายหัว   
 เรียนฟรี 15ปี  

  
รายได้ฯ  

 
 ผู้รับผดิชอบ   วิชาการ   บริหารทั่วไป   งบประมาณ   บุคคล   กิจการนักเรียน 

6 
โครงการจัดซื้อและซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักเรียน     

 

กิจกรรมช าระค่างวดเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักเรียน   300,000.00 

      
ครูประสิทธิ์ 

7 โครงการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง        
 

 กิจกรรมช าระค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง      192,600.00  ครูประสิทธิ์ 
8 โครงการพัฒนาระบบ ICT      

 
กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตภายใน
โรงเรียน  

         
19,000.00  

      ครูประสิทธิ์ 

 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน  3,210.00       ครูประสิทธิ์ 
9 โครงการเปิดบ้านวิชาการ TCP Open House 2021           

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 40,650.00       ครูกชกร 
10 โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์   
  

 

 
กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 33,000.00 

      ครูประสิทธิ์ 

11 โครงการพัฒนาระบบงานโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล   

   

 กิจกรรมเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล  3,500.00 

      ครูณัฏฐิกานต์  
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 งบอุดหนุนรายหัว   
 เรียนฟรี 15ปี  

  
รายได้ฯ  

 
 ผู้รับผดิชอบ   วิชาการ   บริหารทั่วไป   งบประมาณ   บุคคล   กิจการนักเรียน 

12 โครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน     
 กิจกรรมจัดท าคู่มือนิเทศ 906.00       ครูกชกร 

13 โครงการพัฒนาสารสนเทศของโรงเรียน      
 

กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ  
         

12,000.00  
      ครูประสิทธิ์ 

14 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา       
 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     3,025.00       ครูณัฏฐิกานต์    

15 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการบริการแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษา   

   

 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ห้องสมุด   3,000.00       ครูกนกวรรณ 
 กิจกรรมจัดหาหนังสือและสื่อตีพิมพ์   7,000.00       ครูกนกวรรณ 
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ทัศนศึกษาฯ 100,000.00       ครูกนกวรรณ 

16 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

    

 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน   6,000.00       ครูเปมิกา 
 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์(ธุรกิจพอเพียง)      8,105.00  ครูเปมิกา 
 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ (อบรมอาชีพระยะสั้น)      10,000.00  ครูเปมิกา 
 กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์  3,000.00        ครูชัชวาล 

17 โครงการยกผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 งบอุดหนุนรายหัว   
 เรียนฟรี 15ปี  

  
รายได้ฯ  

 
 ผู้รับผดิชอบ   วิชาการ   บริหารทั่วไป   งบประมาณ   บุคคล   กิจการนักเรียน 

 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 5,000.00       ครูพิชญา 
 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ          10,000.00  ครูพิชญา 
 กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ 3,000.00       ครูพิชญา 
 กิจกรรมเสริมทักษะการอ่านคล่องและการเขียนคล่อง  2,000.00        ครูพิชญา 

18 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯ 

    

 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 6,102.00        ครูอังคณา 

 กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ สารเคมี และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  

 33,119.00        ครูอังคณา 

 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

     8,370.00  ครูอังคณา 

 กิจกรรมสนับสนุนการสอนออนไลน์  6,000.00        ครูอังคณา 
 กิจกรรมจัดซื้อเครื่อง printer กลุ่มสาระ  8,150.00        ครูอังคณา 

19 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   ครูเจตสนี 
วรรณ 

 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 

 5,000.00        ครูนพมาศ 

 กิจกรรม Up grad อัพ “เกรด” สังคม       3,840.00  ครูวารุณ ี
 กิจกรรม พัฒนาห้องศูนย์สังคมศึกษา   1,930.00         ครูนพมาศ 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 งบอุดหนุนรายหัว   
 เรียนฟรี 15ปี  

  
รายได้ฯ  

 
 ผู้รับผดิชอบ   วิชาการ   บริหารทั่วไป   งบประมาณ   บุคคล   กิจการนักเรียน 

20 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

    

 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ 2/2564  2,500.00        ครูวรวุฒิ 
 กิจกรรมจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ  ภาคเรียนที่ 1/2565  
 1,500.00        ครูวรวุฒิ 

21 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

    

 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ
พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้  

 7,000.00        ครูรณฤทธิ์ 

 กิจกรรม Christmas & New Year         10,000.00   ครูส าราญ 
 กิจกรรมพิชิต Midterm and Final       3,000.00   ครูเจตสนีวรรณ 

 กิจกรรม การเรียนรู้สองภาษาผ่านสื่อออนไลน์        4,000.00   ครูเจตสนีวรรณ 

 กิจกรรมสนับสนุนการสอนออนไลน์  5,000.00        ครูอนุชิต 
 กิจกรรมวัฒนธรรมไทย-จีน  4,349.00        ครูสุพัตรา 

22 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

    

 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  6,000.00        ครูสาวิตรี 
 กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์       1,580.00   ครูธิดาพร, 
 กิจกรรมสนับสนุนการสอนออนไลน์  4,000.00        ครูอังคณา 
 กิจกรรมพิชิต Midterm and Final       5,360.00   ครูอังคณา 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 งบอุดหนุนรายหัว   
 เรียนฟรี 15ปี  

  
รายได้ฯ  

 
 ผู้รับผดิชอบ   วิชาการ   บริหารทั่วไป   งบประมาณ   บุคคล   กิจการนักเรียน 

23 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

    

 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 6,000.00       ครูปิยฉัตร 
 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์      4,000.00  ครูปิยฉัตร 

24 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล     
 กิจกรรมการเขียนรายงาน และผลการด าเนินงาน 3,000.00       ครูอังคณา  

หิม 
25 โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้     
 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้      13,000.00  ครูรณฤทธิ ์

26 โครงการวัดผลและประเมินผล     
 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานวัดผลประเมินผล 50,000.00 

 
     ครูอังคณา  

หิม 
27 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา     

 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน  500.00       ครูณฏัฐิกานต ์

 กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมทางการศึกษา  9,300.00       ครูณฏัฐิกานต ์

28 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ     

 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
กับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 

 28,000.00        
ครูกชกร 

 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด  30,000.00        ครูกชกร 
29 โครงการงานยานพาหนะ     
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 งบอุดหนุนรายหัว   
 เรียนฟรี 15ปี  

  
รายได้ฯ  

 
 ผู้รับผดิชอบ   วิชาการ   บริหารทั่วไป   งบประมาณ   บุคคล   กิจการนักเรียน 

 กิจกรรม ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ     90,000.00       ครูกชกร 
 กิจกรรม จัดซื้ออุปกรณ์ส่วนควบ    15,000.00       ครูกชกร 

30 โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์     
 กิจกรรมซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์   21,000.00       ครูจิตพิสุทธิ์ 
 กิจกรรม พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน   2,000.00       ครูจิตพิสุทธิ์ 

31 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบริหารทั่วไป     
 กิจกรรมการให้บริการ ปฏิคมและน้ าดื่ม   16,636.00       ครพิูชญา 
 กิจกรรมท าความสะอาดเขตพ้ืนที่      24,980.00  ครพิูชญา 
 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงาน   7,635.00       ครพิูชญา 
 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องวงจรปิด   30,000.00       ครูพิชญา 

32 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่     
 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร

ประกอบ  
  

116,500.00  
     

ครูชัชวาล 
 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และโรงเรียนสีเขียว             28,000.00       ครูชัชวาล 

33 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน     
 กิจกรรมท าจดหมายข่าว   1,000.00       ครูจิตพิสุทธิ์ 
 กิจกรรมวารสารโรงเรียน       20,000.00       ครูจิตพิสุทธิ์ 

34 โครงการศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

    

 กิจกรรมท าสวนเศรษฐกิจพอเพียง   1,500.00       ครพิูชญา 



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 หน้า 26 
 

 
 

 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 งบอุดหนุนรายหัว   
 เรียนฟรี 15ปี  

  
รายได้ฯ  

 
 ผู้รับผดิชอบ   วิชาการ   บริหารทั่วไป   งบประมาณ   บุคคล   กิจการนักเรียน 

 กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่       2,700.00       ครพิูชญา 
 กิจกรรมไร่นาสวนผสม   1,050.00       ครูพิชญา 

35 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ     
 กิจกรรมจัดท าแผนงาน/โครงการประจ าปี    890.00      ครูอนุชิต 
 กิจกรรมสรุปแผนงาน/โครงการประจ าปี    1,490.00      ครูอนุชิต 

36 โครงการการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา     
 กิจกรรมควบคุมภายใน    480.00      ครูจันจิรา 
 กิจกรรมตรวจสอบภายใน     183.00      ครูจันจิรา 

37 โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา     
 กิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน 2/64    1,005.00      ครูสาวิตรี 
 กิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน 1/65    610.00      ครูสาวิตรี 
 กิจกรรมการประกันคุณภาพภายนอก    8,397.00      ครูสาวิตรี 

38 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณการเงิน     
 กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์    9,000.00      ครูเจตสนีฯ 
 กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงินบัญชี    7,361.00      ครูธิดาพร 
 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ    9,262.00      ครูอัมพร 

39 โครงการสาธารณูปโภคของโรงเรียน     
 กิจกรรมการใช้สาธารณูปโภคของโรงเรียน   300,000.00     ครูธิดาพร     

40 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล     
 กิจกรรมบริหารจัดการงานบุคคล     10,118.00     ครูเปมิกา 
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ที ่

 
โครงการ 

 งบอุดหนุนรายหัว   
 เรียนฟรี 15ปี  

  
รายได้ฯ  

 
 ผู้รับผดิชอบ   วิชาการ   บริหารทั่วไป   งบประมาณ   บุคคล   กิจการนักเรียน 

 กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการของครู     80,000.00     ครูเปมิกา 
 กิจกรรมจัดจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทน

นักการภารโรง 
       128,000.00  

ครูเปมิกา 
 กิจกรรมจัดจ้างแม่บ้าน        68,000.00  ครูเปมิกา 
 กิจกรรมจัดจ้าง ยามรักษาความปลอดภัย         56,000.00  ครูเปมิกา 
 กิจกรรมจัดจ้าง ครูชาวต่างชาติ        270,000.00  ครูเปมิกา 
 กิจกรรมจัดจ้าง ครูอัตราจ้าง         80,000.00  ครูเปมิกา 
 กิจกรรมเงินประกันสังคม        40,000.00  ครูเปมิกา 
 กิจกรรมจัดจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุ          68,000.00  ครูเปมิกา 
 กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณโรงเรียน     25,704.00     ครูเปมิกา 

41 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครู     
 "การอบรมพัฒนาข้าราชการครูฯ เพ่ือขอมีหรือเลื่อน

วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA  
   8,400.00     ครูอังคณา 

วงค ์
 อบรมพัฒนาครูเรื่องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
   8,400.00     ครูอังคณา 

วงค ์
42 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
    

 กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนาฯ ของผู้บริหาร 
 

   3,000.00     ครูอังคณา 
วงค ์



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 หน้า 28 
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ที ่

 
โครงการ 

 งบอุดหนุนรายหัว   
 เรียนฟรี 15ปี  

  
รายได้ฯ  

 
 ผู้รับผดิชอบ   วิชาการ   บริหารทั่วไป   งบประมาณ   บุคคล   กิจการนักเรียน 

43 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการพัฒนาสถานศึกษา 

    

 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

   10,000.00     ครูอังคณา 
วงค ์

44 โครงการส่งเสริมครูและบุคลากร     
 

กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากร  
      ครูอังคณา 

วงค ์
 

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี  
      ครูอังคณา 

วงค ์
 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
      ครูอังคณา 

วงค ์
45 โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา         
 กิจกรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา            ครูสุพัตรา 

46 โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร     
 กิจกรรมอบรมนักเรียน      1,010.00  ครูปิยฉัตร 

47 โครงการ To be Number One          
 กิจกรรม ธนาคารขยะ       -     ครูส าราญ 
 กิจกรรม รณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด       2,200.00   ครูส าราญ 

48 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด         
 กิจกรรมตรวจหาสารเสพติด     4,360.00   ครูปิยฉัตร 
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ที ่

 
โครงการ 

 งบอุดหนุนรายหัว   
 เรียนฟรี 15ปี  

  
รายได้ฯ  

 
 ผู้รับผดิชอบ   วิชาการ   บริหารทั่วไป   งบประมาณ   บุคคล   กิจการนักเรียน 

49 ฝึกประสบการณ์ด้านการพยาบาลและสาธารณสุขช่วง
ปิดภาคเรียน 

       
 

 กิจกรรมฝึกประสบการณ์การพยาบาลและสาธารณสุข
ช่วงปิดภาคเรียน 

    -   
ครูกนกวรรณ 

50 โครงการพัฒนางานแนะแนว         
 กิจกรรมบริการแนะแนวในสถานศึกษา       3,975.00   ครูกนกวรรณ 

51 โครงการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน          
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน       23,425.00   ครูกนกวรรณ 
 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นม.1 และ ม.4       7,060.00   ครูกนกวรรณ 
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2564-1/65       14,000.00 ครูกนกวรรณ 
 กิจกรรมประชุมภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง       -     ครูกนกวรรณ 
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 3 และ ม.6       33,840.00   ครูกนกวรรณ 
 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสัญจร      7,410.00   ครูกนกวรรณ 

52 โครงการพัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน         
 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงาน     21,436.00   ครูสุพัตรา 

53 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน          
 กิจกรรมท าบุญวันขึ้นปีใหม่       2,800.00   ครูวารุณ ี
 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน       5,900.00   ครูวารุณ ี
 กิจกรรมท าบุญตักบาตรในโรงเรียน (วันพระ) และ

กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  
      14,100.00   ครูวารุณ ี
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 งบอุดหนุนรายหัว   
 เรียนฟรี 15ปี  

  
รายได้ฯ  

 
 ผู้รับผดิชอบ   วิชาการ   บริหารทั่วไป   งบประมาณ   บุคคล   กิจการนักเรียน 

 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี 

      500.00   ครูวารุณ ี

 กิจกรรมวันไหว้ครู       3,100.00   ครูวารุณ ี
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว       500.00   ครูวารุณ ี
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรม

ราชินี พรรณปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 
      500.00   ครูวารุณ ี

 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม วันศุกร์       1,680.00   ครูวารุณ ี
54 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน         
 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย      1,170.00    ครูปิยฉัตร 
 กิจกรรมการบริการอนามัยในโรงเรียน      13,225.00    ครูปิยฉัตร 
 กิจกรรมออกก าลังกายตามความสนใจ        6,260.00    ครูปิยฉัตร 
 กิจกรรมกีฬาสีภายใน         40,280.00  ครูปิยฉัตร 

55 โครงการสภานักเรียน         
 กิจกรรม รับน้องขึ้นดอยตามรอยพระบาทตีนนก      -   ครูนพมาศ 
 รวม  71,837.00   53,021.00   38,678.00   45,622.00   57,836.00   553,320.00   728,850.00    
           1,666,994.00   553,320.00   728,850.00   
 งบที่ได้รับจัดสรร ปี 65         1,536,400.00   425,340.00   552,000.00   
 งบคงเหลือ ปี 64          160,000.00   50,000.00   30,000.00    
 คงเหลือ          29,406.00  -77,980.00  -146,850.00  -195,424.00  
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ส่วนที่ 3.2 รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ : โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  :  กลยุทธ์  3s ข้อที่ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่  3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
ผู้รับผิดชอบ : นางสุพัตรา    ผูกพันธ์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  : ฝ่ายกิจการนักเรียน 
________________________________________________________________________________ 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ได้รับโอกาสทางการศึกษา  สามารถศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จตามหลักสูตร  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
และสังคม  และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต งานแนะแนว
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จึงได้จัดโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมนักเรียน
ที่มีผลการเรียนดี  มีความประพฤติดี  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  และยกย่องเป็นแบบอย่างแก่รุ่นน้องผู้กู้ยืม
ในการรู้จักใช้จ่ายเงินกองทุน ฯ  ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
         1.  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสทางการศึกษา 
         2.  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองด้านการเรียน  มีความมุมานะในการเรียน  มี
ความประพฤติดี 
         3.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผู้กู้ยืมเงินกองทุน  
 
3. เป้ำหมำย 
3.1  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

3.1.1  นักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6  ได้รับการอนุมัติให้ได้รับการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
3.2  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
          3.2.1  นักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6  ร้อยละ 80  ได้รับการอนุมัติให้ได้รับการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 
4. วิธีกำรด ำเนินกำร / ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร    
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 โครงกำร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

กำรศึกษำ 
   

P 1.  จัดท าโครงการ  เสนอต่อฝ่ายบริหาร 
2.  ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียน
ทราบ 
3.  จัดเตรียมเอกสารโครงการ 

เม.ษ  65 
 

- นางสุพัตรา    
ผูกพันธ์ 

รหัสโครงการ   001/2565 
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ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
4.  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืม
เงินประจ าสถานศึกษา 

D 5.  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนตามคุณสมบัติที่ กยศ.ก าหนด 
6.  ประกาศผลการคัดเลือกทางระบบ 
e-studentloan 
7.  นักเรียนและสถานศึกษาด าเนินการให้
กู้ยืมในระบบ 
6.  ประกาศผลการคัดเลือกทางระบบ e-
studentloan 
7.  นักเรียนและสถานศึกษาด าเนินการให้
กู้ยืมในระบบ 

พ.ค. 65 
 

- นางสุพัตรา    
ผูกพันธ์ 

C 1. รวบรวมข้อมูลสรุปผลและประเมินผล
การด าเนินโครงการ 

ก.ค.  65 - นางสุพัตรา    
ผูกพันธ์ 

A 1. รายงานผลการด าเนินโครงการพร้อม
แนวทางพัฒนาต่อไป  

ก.ค.  65 - นางสุพัตรา    
ผูกพันธ์ 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  2564 
6. งบประมาณ   จ านวน   - บาท   
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร / กิจกรรม ดังนี้ 
1.  โครงกำร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ    งบประมำณ  -  บำท 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน (หน่วย) รำคำ/หน่วย   
( บำท ) 

รวมเป็นเงิน 

     
     

รวมเป็นเงิน  
 
7. หน่วยงาน / ที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 ครูที่ปรึกษา 
 7.2 ครูแนะแนว 
 7.3 องค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
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8. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมิน เครื่องมือกำรประเมิน 

นักเรียนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาได้รับความช่วยเหลือใน
การกู้ยืมเงิน 

นักเรียนยากจนและมีผลการเรียนดี สัญญาเงินกู้และแบบลงทะเบียน 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
         1.  นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสทางการศึกษา 
         2.  นักเรียนได้พัฒนาตนเองด้านการเรียน  มีความมุมานะในการเรียน  มีความประพฤติดี 
         3.  นักเรียนผู้กู้ยืมเงินกองทุน มีขวัญและก าลังใจในการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสุพัตรา      ผูกพันธ์) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายปิยฉัตร   ไชยแก้ว) 
       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
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ชื่อโครงการ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 1, 3  
ผู้รับผิดชอบ  : นายรณฤทธิ์      ฉัตรแก้ว 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการศึกษานั้นมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เพ่ือให้การจัดการเรียนการ
สอนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาแต่ละช่วงชั้น  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้  กระบวนการท างาน การคิดวิเคราะห์ อันส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์  
ทักษะการด ารงชีวิตที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและ
ประกอบอาชีพ และเพ่ือเป็นการบ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝังและปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ข้ึนในจิตใจ และ
สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่าง ๆ ที่จัดขึ้นตามความถนัดและความประสงค์ของผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่
จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริม สร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร และมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ถนัดและสนใจอย่างมีเสรีภาพตามประชาธิปไตย       
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวางแผนการท างาน ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและด าเนินการจนส าเร็จได้ 
 2.3 ปลูกฝังให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรที่ก าหนด 
3.1.2 นักเรียนร้อยละ 95 ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
3.2.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน  
3.2.2 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

รหัสโครงการ   002/2565 
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4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

 
 
 
 
 

ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
P 1. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   ปี 2564 

ต.ค.64 
- นายรณฤทธิ์ ฉัตรแก้ว

และคณะครูทุกคน 

D 
 

(1) กิจกรรมชุมนุม 
1.ประชาสัมพันธ์นักเรียน ต.ค.64 งบประมาณ

เรียนฟรี  
15 ปี 

นายรณฤทธิ์ ฉัตรแก้ว 
ครูที่ปรึกษาชุมนุม 2. นักเรียนทุกคนสมัครเข้าร่วม

กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ 
ต.ค.64 

3. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ มิ.ย., พ.ย. 
4. ด าเนินกิจกรรมชุมนุมตามปฏิทินที่
ก าหนด 

ตลอดปี 

(2) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ 
1. แต่งตั้งผู้ก ากับ ประจ ากอง 1,2,3 ต.ค.64 งบประมาณ

เรียนฟรี  
15 ปี 

นายปิยฉัตร ไชยแก้ว 
2. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทั้ง 3 กอง 

ตลอดปี 

3. ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ก.พ.65 
  กิจกรรมจิตอำสำ 
1. ครูที่ปรึกษากิจกรรมและนักเรียน
ชั้น ม.4-6 ร่วมกันก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินกิจกรรม 

ต.ค.64 
 
 

งบประมาณ
เรียนฟรี  
15 ปี 

นางพิชญา หล้าเป็ง 

2. จัดท าเอกสารแบบบันทึกกิจกรรม ต.ค.64 
3. ด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ตามปฏิทินที่
ก าหนด 

ตลอดปี 

C ตรวจสอบ ติดตามและทบทวน
กิจกรรม  

ตลอดปี - นายรณฤทธิ์  ฉัตรแก้ว 

A ประเมินผล สรุปผลและรายงานการ
ด าเนินงาน 

มี.ค.65 - นายรณฤทธิ์ ฉัตรแก้ว 
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5. งบประมำณ     
งบประมาณ  จ านวน  65,240 บาท  ( หกหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน ) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

(1) กิจกรรมชุมนุม งบประมำณ 9,320 บำท 
ที ่
 

รำยกำร 
จ ำนวน 
(คน) 

รำคำ/หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

1. ภาคเรียนที่ 2  ชุมนุม  466  10  4,660 
2. ภาคเรียนที่ 1  ชุมนุม  466 10  4,660 

รวมเงิน  9,320 
 
(2) กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  งบประมำณ 55,920 บำท 

ที ่
 

รำยกำร 
จ ำนวน 
(คน) 

รำคำ/หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

1 ภาคเรียนที่ 2  
การจัดค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทุกระดับชั้น 

 466  120  55,920 

รวมเงิน 55,920 
 
6. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

6.1 ศูนย์ฝึก นศท. มณฑลทหารบกท่ี 33 
6.2 หน่วยงานในอ าเภอทุ่งหัวช้าง เช่น โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง, สถานีต ารวจทุ่งหัวช้าง เป็นต้น 
6.3 วิทยากรภายนอก 
6.4 แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 
7. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นักเรียนร้อยละ 95 ผ่านการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
- แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
- ภาพกิจกรรม 

ร้อยละของนักเรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

นักเรียนร้อยละ 95 ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ระดับ 2 ขึ้นไป 

- แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
- ภาพกิจกรรม 
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ถนัดและสนใจอย่างมีความสุข น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 8.2 นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 8.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
              (นายรณฤทธิ์     ฉัตรแก้ว) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางกชกร   กันตีฟอง) 
          หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงการ : โครงกำรเตรียมควำมพร้อมนักกีฬำเพื่อเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ ประจ ำปี 2565 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่  1.1-1.6   
ผู้รับผิดชอบ  : นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่ทางโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีนโยบายสนับสนุนให้มีการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาของ
นักเรียนตามรายการต่างๆและเป็นการเพ่ิมศักยภาพของความเป็นนักกีฬาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 

 เพ่ือเป็นการสนองนโยบายที่ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนากีฬา และเป็นการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้นักกีฬามีพัฒนาการด้านกีฬาดียิ่งขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงได้
จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬา เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
2. วัตถุประสงค ์
 

9.1 เพ่ือส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
9.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักกีฬาได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมการแข่งขัน 
9.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ได้เล่นกีฬาและออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 
 

3. เป้ำหมำย 
9.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

3.1.1 นักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมที่มีความสามารถและทักษะเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 
จ านวน 7 ชนิดกีฬา  

9.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
3.2.1 นักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลตามรายการ

ต่างๆ 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (1) กิจกรรมเก็บตัวฝึกซ้อม    

P 1. ประชุมชี้แจงคณะครู และแต่งตั้ง
คณะท างาน  

15 ต.ค. 64 - นายปิยฉัตร 

รหัสโครงการ   003/2565 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
D 2. จัดท าการเก็บตัว ฝึกซ้อม ตามชนิด

กีฬาดังนี้ 
2.1 เทเบิลเทนนิส 
2.2 ฟุตบอล ชาย 
2.3 เซปัคตะกร้อ ชาย 
2.4 วอลเลย์บอลหญิง 
2.5 บาสเก็ตบอลชาย 
2.6 มวยไทย – สากล สมัครเล่น 
2.7 กรีฑา 

1 พ.ย.64 – 25 
ก.ย.65 

46,500 - กลุ่มสาระพละฯ 

C 3. ติดตามการด าเนินงาน สรุปผลและ
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

1 มิ.ย.65-25 
ก.ย. 65 

- นายปิยฉัตร 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

1 มิ.ย.65-25 
ก.ย. 65 

- นายปิยฉัตร 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  : 1 ธันวาคม 2564 – 25 กันยายน 2565 
6. งบประมำณ     

งบประมาณ  จ านวน   46,500     บำท  (.สี่หม่ืนหกพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมเก็บตัวฝึกซ้อม   งบประมาณ  46,500         บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ชุดแข่งขัน 75 ชุด 
 

200 - 
  

15,000 - 
 

2 ค่าอาหารนักกีฬาช่วงระหว่าง
เก็บตัว เวลา 14 วัน  วันละ 1 
มื้อ  มื้อละ 30 บาท  

75 คน  30 บาท/วัน/คน   31,500 - 

รวมเงิน 46,500 - 
 
 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

9.1 กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา 
9.2 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
9.3 สถานีต ารวจภูธรทุ่งหัวช้าง 
9.4 ปกครองอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

8. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมิน 

นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการ
กีฬาแต่ละชนิดสูงขึ้น 

การได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
การแข่งขัน 

การแข่งขัน ตามรายการต่างๆ 

นักเรียนมีประสบการณ์ การแก้ไขสถานการณ์ในขณะ
แข่งขัน 

การแข่งขันตามรายการต่างๆ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีทักษะทางการกีฬาสูงขึ้น มีศักยภาพมากข้ึน 
9.2 นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันมากขึ้น 
9.3 นักเรียนได้ออกก าลังกาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
              (นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางกชกร   กันตีฟอง) 
            หวัหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
 
ชื่อโครงการ : โครงกำรขับข่ีปลอดภัยสร้ำงวินัยจรำจร 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่  1.1-1.6   
ผู้รับผิดชอบ  : นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ว่าด้วยผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์และมีความปลอดภัยจากการใช้รถ ใช้ถนนในทุกๆด้าน สถานศึกษาต้องมีการจัดการท า
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 
 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญตามพระราชบัญญัติที่ได้กล่าวมา จึงจัดให้มี
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการขับข่ี การใช้รถ ใช้ถนน อย่างถูกต้องเพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุ 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมายจราจรได้อย่างถูกต้อง 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนเกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนน ในการลดอุบัติเหตุ 

 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

3.1.1 ครูและนักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้รถ 
ใช้ถนน อย่างถูกต้องเพ่ือลดอุบัติเหตุ 

3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
3.2.1 ครูและนักเรียนมีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถปฏิบัติตนตามกฎหมาย

จราจรและค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพ่ือลดอุบัติเหตุ 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (2) กิจกรรมอบรมนักเรียน    

P 1. ประชุมชี้แจงคณะครู และแต่งตั้ง
คณะท างาน  

1 พ.ย. 64 - นายปิยฉัตร 

D 2. ด าเนินการอบรมนักเรียนเกี่ยวกับการ
สร้างความตระหนักค านึงถึงความ
ปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน 

1 ธ.ค.64 – 25 
ก.ย.65 

1,010- กลุ่มสาระพละฯ 

รหัสโครงการ   004/2565 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
C 3. ติดตามการด าเนินงาน สรุปผลและ

ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
21-25 ก.ย. 65 - นายปิยฉัตร 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

21-25 ก.ย. 65 - นายปิยฉัตร 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  : 1 ธันวาคม 2564 –  30 กันยายน 2565 
6. งบประมำณ     

งบประมาณ  จ านวน   1,010      บำท  (.หนึ่งพันสิบบำทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย   งบประมาณ  1,010    บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ค่าจดัท าอุปกรณ์  
- กระดาษ A 4 
- เทปกาวอย่างดี 
- กระดาษแข็ง เทา –ขาว 400 
แกรม 
- กระดาษการ์สี A4 150 แกรม 

 
2 รีม 

6 ม้วน 
20 แผ่น 

 
4 ห่อ 

 
110 – 
45 –  
15 –  

 
80 -  

 
220 – 
270 – 
300 – 

 
320 

 
รวมเงิน 1,010 - 

 
 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา 
7.2 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
7.3 สถานีต ารวจภูธรทุ่งหัวช้าง 
7.4 ปกครองอ าเภอทุ่งหัวช้าง 

 
8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมิน 
นักเรียนมีความปลอดภัยในการ
ใช้รถ ใช้ถนน อย่างถูกต้องเพ่ือลด
อุบัติเหตุ 

ไม่พบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้
ถนน 

แบบประเมินคุณภาพ 

นักเรียนเผยแพร่ความรู้ความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้
อย่างถูกต้อง 

การให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมด้วยความเต็มใจ 

-แบบสังเกตการณ์ให้ความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
9.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายในการใช้รถ ใช้ถนน เพ่ือ

ลดอุบัติเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
              (นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว) 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
 



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 หน้า 45 
 

 
 

 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
 
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารงานทะเบียน 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่1  
สอดคล้อกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :   มาตรฐานที่ 1 ข้อที่  1-2 
ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวสุชาดา พุทธเดชากุล 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : วิชาการ 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่ง ที่ สพฐ. ๖๑๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เรื่อง การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.๑) เพ่ือให้
สถานศึกษา จัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนได้ถูกต้อง ซึ่งทางโรงรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมได้จัดการเรียน
การสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้จัดท าเอกสารทางการเรียน (ปพ.) 
ส าหรับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาปัจจุบัน และผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วมีความประสงค์จะขอ
เอกสารทางการเรียน เพ่ือน าไปใช้ประกอบการสมัครงาน การขอทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ และ
การสอบวัดความรู้ในสายงานต่างๆ ตามค าสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือจัดท าเอกสารทางการเรียน (ปพ) ให้กับผู้ทีก่ าลังศกึษาอยู่ในปีการศึกษาปัจจุบัน และผู้ที่ส าเร็จ

การศึกษาไปแล้ว 
2.2เพ่ือรายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดหลังจากจัดท าเอกสารทางการเรียนของผู้ที่ส าเร็จ 

การศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 
3.เป้ำหมำย 

3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
3.1.1 จัดท าเอกสารทางการเรียนให้กับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาปัจจุบัน และผู้ที่ 

ส าเร็จการศึกษาไปแล้วมากกว่าร้อยละ 80 
3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

3.2.1 จัดท าเอกสารทางการเรียนให้กับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาปัจจุบัน และผู้ที่ 
ส าเร็จการศึกษาไปแล้วได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตามระเบียบ 

 
4.วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมการจัดท าเอกสารทางการเรียน  10,096    

รหัสโครงการ   005/2565 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ เกี่ยวกับ

วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน
กิจกรรม 

ต.ค.64-ก.ย.65 - นางสาวสุชาดา 

 2. ชี้แจงขั้นตอนการขอเอกสารทางการ
เรียนให้กับผู้รับบริการ 

ต.ค.64-ก.ย.654 - นางสาวสุชาดา 

D 3.จัดท าเอกสารทางการเรียน ต.ค.64-ก.ย.65 10,096   นางสาวสุชาดา 
C 4. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน

กิจกรรม 
ก.ย.65 - นางสาวสุชาดา 

A 5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ก.ย.65 - นางสาวสุชาดา 

 
5.ระยะเวลำด ำเนินกำร  : ต.ค.64-ก.ย.65 
 
6.งบประมำณ     

งบประมาณ  จ านวน   10,096    บาท  (หนึ่งหมื่นเก้าสิบหกบาทถ้วน.) 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมการจัดท าเอกสารทางการเรียน  งบประมาณ    10,096   บาท 

 
ภาคเรียนที่ 2/64  งบประมาณ   7,596  บาท 

 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 หมึกเติมปริ้นเตอร์เลเซอร์ 1 1 กล่อง 2,500 2,500 
2 แฟ้มห่วง A4 ตราช้าง NO.221  สีม่วง 1 แฟ้ม 48 48 
3 แฟ้มห่วง A4 ตราช้าง NO.221  สีน้ าเงิน  1 แฟ้ม 48 48 

4 ปพ.1 บ ระเบียนแกนกลาง ม.ต้น 10 เล่ม 160 1,600 
5 ปพ.1 พ ระเบียนแกนกลาง ม.ปลาย 10 เล่ม 160 1,600 
6 ปพ. 2 บ  ประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลาง (จบ ม.3) 200 แผ่น 2 400 
7 ปพ. 2 พ  ประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลาง (จบ ม.6) 200 แผ่น 2 400 
8 ปพ.3  บ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ม.ต้น 100 แผ่น 5 500 
9 ปพ.3  พ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ม.ปลาย 100 แผ่น 5 500 

รวมเงิน 7,596 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

ภาคเรียนที่ 1/65  งบประมาณ   2,500  .บาท 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 หมึกเติมปริ้นเตอร์เลเซอร์ 1 1 กล่อง 2,500 2,500 
รวมเงิน 2,500 

 
7.หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 หัวหน้างานทะเบียนและหัวหน้างานวัดผล 
 
8,ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมินผล 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ  

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

เอกสารทางการเรียนมีความถูกต้องและ
สมบูรณ์ตามระเบียบ 
 

เอกสารทางการเรียนได้รับการแก้ไข
น้อยกว่าร้อยละ 30 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
2.เอกสารทางการเรียนมีความถูกต้องตามระบียบ 
3.สามารถรายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดหลังจากจัดท าเอกสารทางการเรียนในแต่ละปี 

การศึกษาตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวสุชาดา   พุทธเดชากุล) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางกชกร   กันตีฟอง) 
           หวัหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
 
ชื่อโครงการ : งานยานพาหนะ 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่1  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที ่2 ข้อที่ 3 
ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ร้อยตรีพงศกร สุริยะ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 
4 การศึกษาหมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าว หน้าทางวิชาการ การ
สร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุ คคลเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรา 6 การศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข และมาตรา 24 (5) ให้สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และอ านวย
ความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

งานยานพาหนะมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการบริการเกี่ยวกับยานพาหนะให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร 
และชุมชน ให้มีความพร้อมและความปลอดภัยในการใช้งาน จึงได้จัดท าโครงการงานยานพาหนะ เพ่ือใช้
ด าเนินงานในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ให้สอดรับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ยานพาหนะของโรงเรียนมีสภาพที่พร้อมต่อการใช้งาน และมีความปลอดภัย 
2.2 เพ่ือให้นักเรียน ครู และชุมชน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการงานยานพาหนะ 

 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
3.1.1 เพ่ือให้ยานพาหนะของโรงเรียนมีสภาพที่พร้อมต่อการใช้งานและมีความปลอดภัยร้อยละ 90 

3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
3.2.1 เพ่ือให้นักเรียน ครู และชุมชน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการงานยานพาหนะ 

 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (3) กิจกรรมซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  90,000  

รหัสโครงการ   006/2565 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
P ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

วิธีการและขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม
แก่คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

ตุลาคม 2564  
ผู้บริหาร, 

พงศกร สุริยะ 

D น ายานพาหนะของโรงเรียนซ่อมบ ารุง
ตามสภาพความช ารุดของเครื่องยนต์ 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

 พงศกร สุริยะ 

C สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

กันยายน 2565  พงศกร สุริยะ 

A รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

กันยายน 2565  พงศกร สุริยะ 

 (4) กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ส่วนควบ  15,000  
P ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

วิธีการและขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม
แก่คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

ตุลาคม 2564  
ผู้บริหาร, 

พงศกร สุริยะ 

D น ายานพาหนะของโรงเรียนเข้ารับ
บริการอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

 พงศกร สุริยะ 

C สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

กันยายน 2565  พงศกร สุริยะ 

A รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

กันยายน 2565  พงศกร สุริยะ 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
6. งบประมำณ 

งบประมาณ  จ านวน 105,000 บาท  (หนึ่งแสนห้าพันบาท) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมซ่อมบ ารุงยานพาหนะ งบประมาณ 90,000 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 

ค่าบริการและซ่อมยานพาหนะของโรงเรียน 
ทั้ง 3 คัน เช่น 

- ค่าซ่อมบ ารุงประจ าปี 
- เครื่องยนต์ 
- เครื่องปรับอากาศ 
- ช่วงล่าง 
- เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง 

  

84,000 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

2 ค่าต่อทะเบียนประจ าปีและอ่ืน ๆ 3 2,000 6,000 
รวมเงิน  

กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ส่วนควบ  งบประมาณ 15,000 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 
ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคารถยนต์
โรงเรียนทะเบียน 81-0823 

ชุด 4,000 4,000 

2 
ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงม่านกันสาด
รถยนต์โรงเรียนทะเบียน 81-0823 

ชุด 3,000 3,000 

3 
ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงม่านกันสาด
รถยนต์โรงเรียนทะเบียน ม 3187 

ชุด 3,000 3,000 

4 
ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพ้ืนกระบะ
รถยนต์โรงเรียนทะเบียน ม 3187 

ชุด 5,000 5,000 

รวมเงิน 15,000 
 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
7.2 ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมิน 
ยานพาหนะของโรงเรียนมีความ
พร้อมต่อการใช้งาน และมีความ
ปลอดภัย ร้อยละ 90 

นักเรียน คณะครู และชุมชน มี
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ของงานยานพาหนะ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 ยานพาหนะของโรงเรียนพร้อมให้บริการแก่คณะครูและนักเรียน 
9.2 การบริหารจัดการของงานบริหารทั่วไปมีประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 
9.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
9.4 สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างระบบการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
9.5 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี........................... ผู้เสนอโครงการ
   (พงศกร   สุริยะ) 

 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางพิชญา   หล้าเป็ง) 
           หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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ชื่อโครงการ : จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่ 4  
สอดคล้อกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :   มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.1  
ผู้รับผิดชอบ  : นายอนุชิต   ศาสนา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร   
เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือ  
ที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูป
ระบบราชการตามแผนปฏิ รูประบบบริหารภาครั ฐ  จึ ง ได้ เน้น ให้หน่ วยงานภาครั ฐมีการ ใช้  
แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีแนวทาง  
และทิศทางที่ชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด 

ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องน าแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการงบประมาณเพ่ือเป็นการก าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการ
ประจ าปงีบประมาณจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการทีวางไว้
และน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากความส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  2565  ของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดท าโครงการ และกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยท้ศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายของโรงเรียน 
2.2 เพ่ือสรุปผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ 

 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
3.1.1 โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 100 
3.1.2 ครูร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดท าและสรุปแผนงาน/โครงการ ประจ าปี 
3.1.3 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมร้อยละ 100 ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

รหัสโครงการ   007/2565 
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3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

3.2.1 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมมีโครงการ กิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
และเป้าหมายของโรงเรียน 

3.2.2 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมมีการายงานผลการด าเนินและการสรุปโครงการ กิจกรรมต่างๆที่
บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายของโรงเรียน 

3.2.3 โรงเรียนมีการท างานอย่างเป็นระบบ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ  
 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (5) กิจกรรมจัดท าแผนงาน/โครงการประจ าปี  890  
P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอนการ

ด าเนินงานกิจกรรม  
ต.ค. 64 - นายอนุชิต 

D ด าเนินการจัดกิจกรรม 
- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- จัดท าแผนงาน/โครงการประจ าปี 

1 ต.ค. 64 – 25
ธ.ค. 64 

 

890 งานแผนและ 
ครูผู้รับผิดชอบ
แต่ละโครงการ 

C 3. นิเทศติดตามการด าเนินงาน  มี.ค. - ส.ค. 65 - งานงบประมาณ 
 4. สรุปผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ส.ค. 65 - นายอนุชิต 
A 5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว

ทางการพัฒนาต่อไป 
ก.ย. 65 - นายอนุชิต 

 (6) กิจกรรมสรุปแผนงาน/โครงการประจ าปี  1,490  
P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ

ด าเนินงานการสรุปแผนงาน/โครงการประจ าปี 
ก.ย. 64 - นายอนุชิต 

D 2. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
- สรุปแผนงาน/โครงการประจ าปี 

ต.ค. 64 – ก.ย.
65 

1,490 ครูผู้รับผิดชอบ
แต่ละโครงการ 

C 3. นิเทศติดตามการด าเนินงาน  ส.ค. 65 - งานงบประมาณ 
 4. สรุปผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ก.ย. 65 - นายอนุชิต 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  : 1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565 
 
6. งบประมำณ     

งบประมาณ  จ านวน  2,380   บาท  (สองพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมจัดท าแผนงาน/โครงการ ประจ าปี งบประมาณ  890   บาท 
ภาคเรียนที่ 2  งบประมาณ 890 บาท 
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ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA MAX A4 70 5 รีม 105 525 
2 ค่าเข้าเล่มเอกสาร  4 เล่ม 70 280 
3 ลวดเสียบกระดาษ ROBIN 500 กรัม 750 

ตัว 
1 กล่อง 85 85 

รวมเงิน 890 
 

กิจกรรมสรุปแผนงาน/โครงการ ประจ าปี งบประมาณ    1,490 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA MAX A4 70 5 รีม 105 525 
2 กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม 180 แผ่น 1 ห่อ 98 98 
3 เทปติดสันหนังสือขนาด 1.5 นิ้ว 8  ม้วน 35 280 
4 เทปกาวสองหน้าแบบบาง 3/4 นิ้ว 10 หลา3M 2  ม้วน 35 70 
5. สันรูด 3 มิล สีขาว 20 อัน 5 100 
6. กาวแท่ง UHU 21 กรัม 1 หลอด 68 68 
7. กระดาษโฟโต้ 180 แกรม 1*100 1 ห่อ 199 199 
8. ตะกร้าใส่เอกสาร 3 ชั้น ROBIN (สีด า) 1 อัน 150 150 

รวมเงิน 1,490 
 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 ครูทุกคน 
7.2 คณะกรรมการสถานศึกษา 
7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมิน 
ครูร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดท า
และสรุปแผนงาน/โครงการ ประจ าปี 

ครูเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
100 

-แบบลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ครู ร้ อ ย ล ะ  100 ที่ รั บ ผิ ด ช อบแต่ ล ะ
โครงการ ส่งโครงการและสรุปผลการ
ด าเนินงานตรงตามเวลาที่ก าหนด 

ครูร้อยละ 100 ที่เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ ส่งสรุปโครงการตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 

-แบบบันทึกการส่ง
โครงการ 
 

โ ร ง เ รี ยนมี โ คร งการและกิ จกรรมที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาทุกด้าน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

มาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของ 
สพฐ ทุกตัว มีโครงการที่สอดคล้อง 
ทุกตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 

- แบบประเมินความ
สอดคล้อง 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมิน 
คณะครูและบุคลากรทางการศึ กษ า
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมร้อยละ 100 
ปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมินตนเองของมาตรฐาน
การศึกษาได้ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อย
ละ 100 

แบบประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 คร ูได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดท าแผนงาน/โครงการ ประจ าปี 
9.2 โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาทุกด้าน  
9.3 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมมีการายงานผลการด าเนินและการสรุปโครงการ กิจกรรมต่างๆที่บรรลุ

ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายของโรงเรียน 
9.4 สถานศึกษามีการท างานอย่างเป็นระบบ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้เสนอโครงการ
       (นายอนุชิต   ศาสนา) 

 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวสาวิตรี   มูลย่อง) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
 
ชื่อโครงการ : โครงการชวนน้องกลับมาเรียน 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 3 ข้อที ่2 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุชาดา  พุทธเดชากุล   
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันเยาวชนในอ าเภอทุ่งหัวช้างที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) แล้วมีอัตรา
การศึกษาต่อในระดับขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนประชากรที่จบ
การศึกษาขั้นบังคับในแต่ละปี และยังมีเยาวชนอีก ร้อยละ 60 ที่ไม่เข้าศึกษาต่อในรูปแบบใด ไม่ว่าจะในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่เป็นก าลังส าคัญของ
ชาติ ที่จะพัฒนาถิ่นฐานที่อยู่ของตนให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไป และเพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  ดังนั้น 
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ ที่จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 – 6  จึงเห็นความส าคัญของเยาวชนในอ าเภอทุ่งหัวช้างที่ทางโรงเรียนควรให้ การช่วยเหลือ สนับสนุน 
ส่งเสริม พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพทางด้านการเรียน ทั้งยังเพ่ือให้เยาวชนเหล่านี้ได้ศึกษาต่อจนจบชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และน าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ามาช่วย
ดูแลนักเรียนกลุ่มนี้เป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้เยาวชนในอ าเภอทุ่งหัวช้างที่มีอายุระหว่าง 15 -18 ปี ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมี 
      คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2.2 สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในอ าเภอทุ่งหัวช้าง 

 
 
3. เป้ำหมำย 

3.1  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 เยาวชนในอ าเภอทุ่งหัวช้างที่ไม่ได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีอายุระหว่าง 15-18 
ปี ได้ศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 80  

3.2  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 เยาวชนในอ าเภอทุ่งหัวช้างได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 

รหัสโครงการ   008/2565
ตถ///
9888888888888888888
88888888888-*9*--//25/ 
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4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
 

ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมการเรียนตามอัธยาศัย  1,000  

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ เกี่ยวกับ
วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน
กิจกรรม 
     -แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค.64 - ผู้บริหาร 
นางสาวสุชาดา 

 2. ติดตามนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ใน
โรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
ที่ยังไม่ได้ไปศึกษาต่อที่ไหนให้เข้าศึกษา
ต่อในระดับชั้น ม.4 

ต.ค.64 - คณะกรรมการ 

 3. คณะท างานร่วมวางแผนในการ
ด าเนินงาน 

ต.ค.64 - คณะกรรมการ 

 4. คณะครูออกติดตามนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายตามหมู่บ้านต่าง ๆ 

ต.ค.64 - คณะกรรมการ 

D 5.คณะครูจัดท าเอกสารสอนเสริม
ส าหรับนักเรียน 

ต.ค.64-ก.ย.65 1,000 ครูผู้สอน 

 6.การจัดการเรียนการสอนแก่
กลุ่มเป้าหมาย 

ต.ค.64– 
ก.ย.65 

- ครูผู้สอน 

C 7. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

ก.ย.65 - ฝ่ายวิชาการ 

A 8. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ก.ย.65 - ฝ่ายวิชาการ 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  :  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
6. งบประมำณ     

งบประมาณ  จ านวน    1,000   บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 2/64 
2. กิจกรรมการเรียนตามอัธยาศัย    งบประมาณ    500   บาท 

งบประมาณ   500  บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนและเข้าเล่ม - - 200 
2 แฟ้มกระดุม F-4 ตราช้าง 20 อัน 15 300 

รวมเงิน 500 
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ภาคเรียนที่ 1/65 
1. กิจกรรมการเรียนตามอัธยาศัย    งบประมาณ    500   บาท 

งบประมาณ   500  บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนและเข้าเล่ม - - 200 
2 แฟ้มกระดุม F-4 ตราช้าง 20 อัน 15 300 

รวมเงิน 500 
 
7.หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1  ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

8.ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมินผล 

เยาวชนในอ าเภอทุ่งหัวช้าง
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 ได้รับ
การศึกษา และจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ผลการเรียนของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ผ่านการประเมิน 

แบบวัดผลประเมินผล
ทางการเรียน 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนแบบตามอัธยาศัย 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจต่อการเรียนแบบตามอัธยาศัย 
ในระดับมาก 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  เยาวชนในอ าเภอทุ่งหัวช้างกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 ได้รับการศึกษา และจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวสุชาดา   พุทธเดชากุล) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางกชกร   กันตีฟอง) 
           หวัหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อและซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่  3.4   
ผู้รับผิดชอบ  นายประสิทธิ์  ค าหล้า 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์จ าเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับบริหารจัดการ
เรียนการสอนของงานวิชาการอย่างเพียงพอ และเป็นสื่อในการสอนของครู รวมทั้งเป็นอุปกรณ์จ าเป็นส าหรับ
การฝึกหัดเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ฉะนั้นคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พร้อม
ใช้งาน เพ่ือให้นักเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ฝึกทักษะด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องต่อนักเรียน 1 คน จึง
จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ซ่ึงปัจจุบันห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนมีจ านวนทั้งหมด 2 ห้อง แต่สามารถใช้งานได้จริงเพียง 1 ห้อง
เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนในแต่ละห้อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ยังมีสภาพความเสียหายที่
แตกต่างกัน เนื่องจากมีการใช้งานมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 และ 2551 รวมแล้วมีอายุใช้งาน 10-12 ปี โดย
จ านวนชั่วโมงที่ใช้งาน ในแต่ละวันไม่ต่ ากว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งอุปกรณ์ที่ความเสียหายส่วนใหญ่ก็คือ Monitor, 
Mainboard เสื่อมสภาพ, Power Supply ที่เสียหายจากสภาพการใช้งาน ซึ่งการหาซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนท า
ได้ยากเนื่องจากเป็นอุปกรณ์รุ่นที่เก่า และไม่มีขายตามท้องตลาดแล้วในปัจจุบัน ดังนั้นนักเรียนจ าเป็นต้องใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ 2-3 คนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ท าให้นักเรียนบางคนขาดโอกาสในการฝึกทักษะ 
และเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมคนอื่น  

ดังนั้นจึงเห็นสมควรด าเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่มาเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพ่ือ
เพ่ิมทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แก่นักเรียน อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 40 เครื่อง 
3.1.2 นักเรียนสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 1 คน / 1 เครื่อง 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนในแต่ละห้อง 
3.2.2 นักเรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียม และเสมอภาค 

 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอนการ
ด าเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์  

ธ.ค. 63 - 
ผู้อ านวยการ 
นายประสิทธิ์ 

D 2. ด าเนินการช าระค่างวดคอมพิวเตอร์ 
   งวดที่ 2-3 
งวดละ 177,666 บาท 

 

ธ.ค. 63 และ มิ.ย. 
64 

355,332 ผู้บริหาร 

C 3. การนิเทศติดตามการด าเนินงาน ก.ย. 64 - ผู้บริหาร 
 4. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน

กิจกรรม 
ก.ย. 64 - นายประสิทธิ์ 

A 5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ก.ย. 64 - นายประสิทธิ์ 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  :  1 ธันวาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
6. งบประมำณ     

งบประมาณ  จ านวน    355,332 บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมช าระค่างวดเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน  งบประมาณ    355,332 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(งวด) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ค่างวดที่ 2 เดือน ธันวาคม 2563 1 150,000 150,000 
2 ค่างวดที่ 3 เดือน มิถุนายน 2564 1 150,000 150,000 

รวมเงิน 300,000 
 
รายละเอียดการแบ่งช าระ 

งวดที่ ก าหนดช าระ จ านวนเงิน 

1 ภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 150,000 
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งวดที่ ก าหนดช าระ จ านวนเงิน 

2 ภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 – งวดที่ 8
ภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 

750,000 

รวม 1,200,000 

 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 งาน ICT 
7.2 ผู้บริหาร 

 
8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมินผล 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน 
จ านวนทั้งหมด 40 เครื่อง 

- CPU : Core i51.7 GHz 
- RAM : 4 GB DDR3 
- SSD : 128 GB หรือ M.2 182 GB 
- Display Size : 21.5 inch LED 

โปรแกรมตรวจสอบ
คุณสมบัติเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

นักเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการฝึก
ทักษะ และเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ  

นักเรียน 1 คน/คอมพิวเตอร์ 1 
เครื่อง  

แบบส ารวจการใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
9.1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนจ านวนทั้งหมด 40 เครื่อง 
9.2 เครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนในแต่ละห้อง 
9.3 นักเรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียม และเสมอภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
              (นายประสิทธิ์  ค าหล้า) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางกชกร   กันตีฟอง) 
           หวัหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงการ : โครงการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่  2.6 
ผู้รับผิดชอบ  นายประสิทธิ์  ค าหล้า 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคการติดต่อสื่อสารซึ่งต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นย า จึง ท าให้การ

ท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเรียกข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ นี้ว่า ระบบสารสนเทศ เป็น กลุ่มขององค์ประกอบ
ที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งท าการรวบรวมประมวลผล, เก็บรักษา และ กระจายสารสนเทศออกไป เพ่ือสนับสนุน 
การควบคุม, การวิเคราะห์, การ ตัดสินใจ และการวางแผนที่เกิดขึ้นภายในองค์กร กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบ
สารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศในปัจจุบันมีความจ าเป็น ต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอันเนื่องมาจาก   

ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา เป็นการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษาของ 
สถานศึกษา ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามหมวดหมู่ เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผน
พัฒนา ปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ข้อมูลจ าเป็นส าหรับระบบ
สารสนเทศพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลสถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเมืองสังคม ความต้องการของชุมชน สภาพ
การบริหารและการจัดการตามโครงสร้างและภารกิจ  ใน การท าระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา ถ้า
ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่ครบถ้วน ไม่ชัด ไม่ถูกต้อง ไม่รู้ความต้องการของชุมชน ก็จะไม่สามารถที่จะหาสิ่ง
ต่างๆเพ่ือมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนได้  เมื่อทราบข้อมูลจะท าให้ระบบเกิดขึ้นและสามารถด าเนินการเรื่อง 
ต่าง ๆ ได้ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาได้ตามแนวทางที่วางไว้ได้ 

  โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จัดเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศมีความ 
จ าเป็นอย่างยิ่ง แต่ผลการส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรคงานสารสนเทศของโรงเรียนแม่ทะวิทยา 
พบว่า ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนยังไม่เป็นปัจจุบัน และขาดระบบในการจัดการ นอกจากนี้ยังพบว่า
โรงเรียนขาดบุคลากรในการด าเนินงาน หรือดูแลระบบ และขาดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ
ต่าง ซึ่งผลของการส ารวจท าให้ทราบว่าระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนต้องได้รับการ พัฒนา  เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน และท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน  นักเรียนและบุคลากรเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในยุคสื่อ ICT จึง จ าเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ทั้งในด้านการจัดเก็บ การน าข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ได้
อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งการน าข้อมูลสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาบริการให้กับนักเรียน และ
ชุมชน ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนองกลยุทธ์การพัฒนา

รหัสโครงการ   010/2565 
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ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและ เชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการ สื่อสารได้ทุกระดบั และสนองมาตรฐานการศึกษาจึงเสนอโครงการนี้ขึ้น   
 
2. วัตถุประสงค ์

2.2 เพ่ือเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ใช้ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.3 ท าระบบจัดการผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 โรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTx  1Gbps/700 Mbps 2 วงจร  
3.1.2 มีระบบจัดการผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครูและนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (1) กิจกรรมช าระค่าเช่าสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
   

P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
ขั้นตอนการด าเนินการด าเนินการ
เช่าสัญญาณ 

ต.ค. 64 - ผู้อ านวยการ 
นายประสิทธิ์ 

2. วางแผนพัฒนาระบบและก าหนด
รายละเอียด 

ต.ค. 64 – พ.ย. 64 - นายประสิทธิ์ 

D 3. ด าเนินการด าเนินการเช่า
สัญญาณ 

พ.ย. 64 – ต.ค. 65 192,600 นายประสิทธิ์ 

C 4. ทดสอบระบบและการนิเทศ
ติดตามการด าเนินงาน  

พ.ย. 64 – ต.ค. 65 - ผู้บริหาร 

5. สรุปผลและประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรม 

 ก.ย. 65 - นายประสิทธิ์ 

A 6. รายงานผลการด าเนินกิจกรรม
พร้อมแนวทางการพัฒนาต่อไป 

ก.ย. 65 - นายประสิทธิ์ 

 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  :  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
6. งบประมำณ    

งบประมาณ  จ านวน 192,600 บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 หน้า 64 
 

 
 

 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

1. กิจกรรมช าระค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง งบประมาณ  192,600 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต  12 เดือน  16,050 192,600 
รวมเงิน 192,600 

7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7.1 งาน ICT  
 

8. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมินผล 

โรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อระบบ
อินเทอร์เน็ต ในระดับ ดี 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต
ในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมรีะบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้ให้บริการ ครูและนักเรียนในการเรียนการ 
      สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2 โรงเรียนมีระบบจัดการผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
              (นายประสิทธิ์  ค าหล้า) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางกชกร   กันตีฟอง) 
           หวัหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
ชื่อโครงกำร :  โครงกำร To be Number One  
ลักษณะโครงกำร : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่1 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ :  มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.2 (4) 
ผู้รับผิดชอบ : นายส าราญ ทวีสุขตระกูล 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

     ปัจจุบันการจัดการศึกษาของประเทศไทยตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้เรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพ่ึงยาเสพติด  
โรงเรียนจึงได้น้อมน าโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริโสภา
พรรณวดีมาด าเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา 

โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติดคาดหวังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะกล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรม ท าคุณประโยชน์ให้กับสังคม โรงเรียน 
ครอบครัว และพัฒนาตนเองในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถ
ด ารงตนในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข พร้อมเป็นบุคคลต้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ต่างๆ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมตามโครงการพระราชด าริ พร้อมขยายเครือข่ายสู่ชุมชน ส่งผลให้เยาวชนในสังคม
ห่างไกลยาเสพติด 

โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด จึงได้ด าเนินกิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจ TO 
BE NUMBER ONE ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ ด้วยกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่งด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE น้อมน าค าพ่อสอน กิจกรรมหนังสือเป็น
ออมสิน กิจกรรมหารายได้เข้ากองทุนของชมรม กิจกรรมฟุตบอล TO BE NUMBER ONE Championship 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเข้าร่วมประกวดแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE  
รวมถึงมีการขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE สัญจรและศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
2.   วัตถุประสงค ์
          1. สร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

2. สนับสนุนให้เยาวชนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 
 3. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดในกลุ่มเยาวชนของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

 
3. เป้ำหมำย 

   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมร้อยละ 90 เห็นความส าคัญของชมรม และเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ความเต็มใจ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ 

รหัสโครงการ   011/2565 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

4 วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ภำคเรียนที่ 2/2564 

ขั้นตอน กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 (7) กิจกรรม รณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด  2,200  

P 1. ประชุมชี้แจงคณะครู และแต่งตั้ง
คณะท างาน  

1 ธ.ค. 64 - ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

D 2. ด าเนินการจัดกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด  

11 ม.ค. 65  - นายส าราญ 
ทวีสุขตระกูล 

C 3. ติดตามการด าเนินงาน สรุปผลและ
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

14 ม.ค-30 
ก.ย. 65 

- นายส าราญ 
ทวีสุขตระกูล 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว
ทางการพัฒนาต่อไป 

5 ต.ค. 65 - นายส าราญ 
ทวีสุขตระกูล 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร   ตลอดปีการศึกษา 2564 - 2565 

 
6. งบประมำณ     

งบประมาณ  จ านวน…2,200…..บาท  (...สองพันสองร้อยบาทถ้วน.......) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรม......รณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด.........งบประมาณ  ...... 2,200.......   บาท  
ภาคเรียนที่ 2/2564  งบประมาณ........2,200.........บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ป้ายไวนิลรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด 1 ป้าย 600 - 600 - 
2. ของรางวัลส าหรับการประกวดแต่ละระดับชั้น 15 ชิ้น 100 - 1500 - 
3. ปากกาเมจิก 5 แท่ง 20 - 100 - 

รวมเงิน 2,200 - 
    หมำยเหตุ กรณีเป็นกิจกรรมต่อเนื่องให้แยกค่าใช้จ่ายแต่ละภาคเรียนให้ชัดเจน 
 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.3 นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
7.4 คณะครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

8 ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์การประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 

ร้อยละ 90 ของนักเรียน ได้ร่วม
ท ากิจกรรม ตามโครงการอย่าง
เต็มใจ 

 การสอบถาม การสังเกต การ
ประเมินความพึงพอใจ 
การนิเทศติดตาม การทดสอบ 

แบบสอบถาม แบบประเมิน 
แบบนิเทศติดตาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบทดสอบ 

 
9 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 
9.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมได้ท ากิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
            (นายส าราญ   ทวีสุขตระกูล) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายปิยฉัตร   ไชยแก้ว) 
       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
ชื่อโครงการ : การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 2 ข้อที่  2.2 
ผู้รับผิดชอบ : นางจันจิรา  กิติเวียง , นางสาวสาวิตรี มูลย่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
      โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม  ได้มีการด าเนินการจัดท าแผนงานการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาซึ่ง
เป็นนโยบายที่ส าคัญของโรงเรียน เพ่ือให้เกิดการบริหารและควบคุมปัจจัยกิจกรรมกระบวนการด าเนินงานที่
อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้   โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกัน
จากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิดเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา  
รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉินเพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ ของสถานศึกษามีความพร้อมใช้งาน  มี
การปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับเป้าหมายของ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องจัดท าแผนงานการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพ่ือใช้ใน
การควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะท าให้เกิดความเสียหายในอนาคตได ้ 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือระดมความคิดเห็นถึงปัจจัยระดับ และวิธีการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนทุ่งหัวช้าง 
พิทยาคมจากบุคลากร 5 ฝ่าย 

2.2 เพ่ือจัดท าแผนงานการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
2.3 เพ่ือด าเนินการตรวจสอบภายในของโรงเรียน 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

3.1.1  บุคลากรในฝ่ายบริหาร 5 ฝ่าย  
3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

3.2.1  มีการระบุและจัดล าดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอก ทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
3.2.2  มีการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง 
3.2.3   มีการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
3.2.4  มีการก าหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิดและลดความเสี่ยงให้น้อยลง 
3.2.5   มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (1) กิจกรรมควบคุมภายใน  480  

รหัสโครงการ   012/2565 
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ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ  ขั้นตอน

การควบคุมภายใน 
ตุลาคม 64  ผู้บริหาร 

ครูทุกคน 
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

2. วางระบบการควบคุมภายใน พฤศจิกายน 64 - ครูทุกคน 
D 3. ปฏิบัติการประเมินการควบคุมภายใน

ด้วยตนเอง 
พฤศจิกายน 64 
– กันยายน 65 

480 ครูทุกคน 

C 4. การนิเทศติดตามการด าเนินงาน กันยายน 65 - ผู้บริหาร 
5. สรุปผลและประเมินการด าเนินงาน กันยายน 65 - นางจันจิรา กิติเวียง 

A 6.รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว
ทางการพัฒนาต่อไป 

กันยายน 65 - นางจันจิรา กิติเวียง 

 (2) กิจกรรมตรวจสอบภายใน  183  
P 1. ประชุมครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ธันวาคม 64 - ผู้บริหาร 

ครูทุกคน 
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

2. แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบภายใน ธันวาคม 64 - ผู้บริหาร 
 

D 3. ด าเนินการตรวจสอบภายใน 
 

กันยายน 65 183 คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน/กลุ่มงานบริหาร

งบประมาณ 
C 5. การนิเทศติดตามการด าเนินงาน กันยายน 65 - ผู้บริหาร 

6. สรุปผลและประเมินการด าเนินงาน กันยายน 65 - นางสาวสาวิตรี มูลย่อง 
A 7.รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว

ทางการพัฒนาต่อไป 
กันยายน 65 - นางสาวสาวิตรี มูลย่อง 

 
 
 
 
 
 
 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  :  ตุลาคม 2564  – กันยายน 2565 
6. งบประมำณ     

งบประมาณ  จ านวน  663  บาท  (หกร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมควบคุมภายใน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   งบประมาณ  480 บาท 



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 หน้า 70 
 

 
 

 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 (70 แกรม)        1  รีม 105 105 
2 กระดาษการ์ดขาว A4  

150 แกรม 180 แผ่น 
       1  ห่อ 165 165 

3 ค่าเข้าเล่มรายงาน 3  เล่ม 70 210 
รวมเงิน 480 

 

     กิจกรรมตรวจสอบภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  งบประมาณ   183  บาท 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 (70 แกรม) 1  รีม 105 105 
2 แฟ้มตราช้าง 3” 2100A4 1  แฟ้ม 78 78 

รวมเงิน 183 
 

7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7.1  ครูทุกคน 
7.2  คณะกรรมการสถานศึกษา 
7.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

8. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์การประเมินผล เครื่องมือการประเมิน 

1.ครูและบุคลากรมีการระดม
ความคิดเห็นถึงปัจจัยระดับและ
วิธีการบริหารความเสี่ยง 

การระดมความคิดเห็นถึง
ปัจจัยระดับและวิธีการ
บริหารความเสี่ยงของ
บุคลากรในฝ่ายบริหาร  
5 ฝ่าย  

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

2.การจัดท าแผนงานการบริหาร
ความเสี่ยงของโรงเรียน 

การรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

- แบบประเมินโครงการ 

3. การด าเนินงาน/โครงการ/ทุก
งานได้รับการตรวจสอบภายใน 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
9.1 ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถระบุและจัดล าดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอก  ทั้งเชิงปรมิาณ 

/เชิงคุณภาพได ้
9.2  สถานศึกษามีการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง 
9.3  สถานศึกษามีการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่จะ 
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      เกิดข้ึนได้ 
9.4   สถานศึกษามกีารก าหนดวิธีการมาตรการกลไกการควบคุมไม่ให้เกิดและลดความเสี่ยงให้น้อยลงได ้

     9.5   สถานศึกษามีการก ากับติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 
 
 

                (นางกิ่งกาญจน์   โสภาวิบูลรัตน์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้เสนอโครงการ
       (นางจันจิรา  กิติเวียง) 

 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวสาวิตรี   มูลย่อง) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
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ชื่อโครงการ : โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่  1.1-1.6   
ผู้รับผิดชอบ  : นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
  ในปัจจุบันนี้ปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติ ที่ทางรัฐบาลได้มีนโยบายที่ต้องเร่ง
ด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย และมี
แนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันและก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศชาติในการพัฒนาประเทศ ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ ทั้งผลการติดยา
เสพติด ส่งผลให้ผู้เสพสร้างปัญหาโรคติดต่อร้ายแรงที่ก าลังระบาดอย่างรวดเร็วในทุกจังหวัดของประเทศไทย 
อาทิเช่น โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ และเป็นปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการแก้ไข ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีผู้ติดเชื้ออยู่หลายคน และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะ
กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ท าให้สูญเสียทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติ
เป็นอย่างยิ่ง มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชนดังกล่าว เช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เที่ยวกลางคืน การพนัน 
การทะเลาะวิวาท ติดเกม สื่อลามกอนาจาร ฟุ่มเฟือย และเสพวัตถุนิยมเกินฐานะ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน
ที่สังคมไม่ยอมรับ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งของการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 
  โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะ
ก่อให้เกิดผลเสียหายกับนักเรียนจึงได้จัดท าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา     
 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับ
ค าปรึกษา แนะน าที่ถูกต้อง เหมาะสม จากผู้ที่มีความรู้ และครู อาจารย์ที่ปรึกษา 
  2. เพ่ือสร้างนักเรียนแกนน า ห้องเรียนอุ่นใจ ให้พี่น้องชาว ท.พ. ได้ดูแลซึ่งกันและกัน 
ตักเตือน แนะน า เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ห่างไกล
อบายมุข สิ่งมัวเมาและอุบัติภัย 
  3. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก
ถึงพิษภัยยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร 
   4. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมได้ด าเนินการพัฒนาความรู้และค่านิยมที่
ถูกต้องไม่เสพวัตถุนิยมเกินฐานะ 
  5. เพ่ือลดปัญหาการระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร รวมทั้ง
อบายมุข ที่เป็นสิ่งมัวเมาทั้งหลายและปัญหาอุบัติภัย 

รหัสโครงการ   013/2565 
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  6. เพ่ือให้ครู อาจารย์ในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ได้ให้ความส าคัญกับโครงการ กิจกรรม 
ห้องเรียนอุ่นใจ ให้พี่น้องชาว ท.พ. มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างเสริมคุณธรรม โดยได้รับความร่วมมือจาก 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากิจกรรม  ในโรงเรียนทุ่งหัวช้าง
พิทยาคม เป็นจ านวนร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด 

   3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับทราบถึง
นโยบายและแนวทางการด าเนินงานของกิจกรรม รวมทั้งสามารถเสริมสร้างพลังในการปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (8) กิจกรรมตรวจหาสารเสพติด    

P 1. ประชุมชี้แจงคณะครู และแต่งตั้ง
คณะท างาน  

1 พ.ย. 64 - นายปิยฉัตร 

D 2. ด าเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดกับ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

1 พ.ย.64 – 28 
ก.ย. 65 

- กลุ่มงานกิจการฯ 

C 3. ติดตามการด าเนินงาน สรุปผลและ
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

1ส.ค.65 – 28 
ก.ย. 65 

- นายปิยฉัตร 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

1ส.ค.65 – 28 
ก.ย. 65 

- นายปิยฉัตร 

 
 5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  : 1 พฤศจิกายน 2564 –   28 กันยายน 2565 
 
 6. งบประมำณ     

งบประมาณ  จ านวน  4,360 บำท  (สี่พันบำทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมการตรวจหาสารเสพติด  งบประมาณ  4,360  บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ค่าชุดอุปกรณ์ตรวจ    50 ชุด 80 - 4,000 - 
2 ถุงด าเพ่ือใส่ขยะติดเชื้อ 1 แพ็ค 60 - 60 - 
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3 แก้วน้ าพลาสติกแบบใช้แล้ว
ทิ้ง 

10 แพ็ค 30 - 300 - 

รวมเงิน 4,360- 
 

 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา 
7.2 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
7.3 กลุ่มงานปกครอง อ าเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดล าพูน 
7.4 สถานีต ารวจภูธรอ าเภอทุ่งหัวช้าง 

 
8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมิน 
นักเรียนร้อยละ 100 ปลอดจาก
สารเสพติด 

นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  

-แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 100 มีความ
ตระหนักถึงทาและภัยจากยาเสพ
ติด  

นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย 
จิตใจ สังคม  

-แบบประเมิน EQ 
 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการชั่ง
น้ าหนัก วัดส่วนสูงและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

น้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียนผ่านตาม
เกณฑ์การประเมิน 

-แบบวิเคราะห์น้ าหนัก ส่วนสูง 
-แบบบันทึกการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

นักเรียนมีกิจกรรมที่สนใจ อย่าง
น้อยคนละ 1 กิจกรรม และไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

-แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
-แบบสอบเกี่ยวกับการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความม่ันใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและ
ให้เกียรติผู้อื่น 

นักเรียนมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมและให้
เกียรติผู้อื่น 

-แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
-แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการ
การกล้าแสดงออกของนักเรียน 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 
9.2 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  

    9.3 นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหายา
เสพติดตามกิจกรรม 

    9.4 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมสามารถเสริมสร้างพลังให้แก่นักเรียน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองโดยเฉพาะกลุ่มของนักเรียน 

9.5 นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 หน้า 75 
 

 
 

 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

9.6 นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อ่ืน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
              (นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว) 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
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ชื่อโครงการ : โครงการเปิดบ้านวิชาการ TCP Open House 2021 

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่  1,2,3   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัด 1.1,1.2  
        มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัด 2.3,2.4 
ผู้รับผิดชอบ  นางกชกร  กันตีฟอง  
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน 
องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะด้านต่างๆของนักเรียนอย่างรอบด้าน 
รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และไปยัง
ภายนอกสถานศึกษา ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
รับทราบอย่างทั่วถึง ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาจึงต้องส่งเสริมและพัฒนากระบวนการติดต่อสื่อสาร
สัมพันธ์กันทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อโรงเรียน ดังนั้น กลุ่มงานบริหารวิชาการ จึงได้จัด
ให้มกีารจัดงานเปิดบ้านวิชาการ (TCP Open House) เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขต
พ้ืนที่บริการ ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมชมนิทรรศการ ผลการด าเนินงานของโรงเรียน
และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่นักเรียน
เพ่ือตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อไป 
 

2.วัตถุประสงค ์

 2.1)  เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการด าเนินงานของโรงเรียน คณะครูและนักเรียน 
   2.2)  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถและทักษะด้านต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย 
  2.3) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
3.เป้ำหมำย 

3.1 ด้ำนปริมำณ   
   - ครู อย่างน้อยกลุ่มสาระฯละ 1 คน จัดแสดงผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best  practice)  เพ่ือ
เผยแพร่ผลงานและน าเสนอในงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน 

รหัสโครงการ   
014/2565 
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  - นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 - นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
3.2  ด้ำนคุณภำพ                     
  - ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ 
 - ครูผู้สอนจัดแสดงเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best  practice) ได้น่าสนใจและเป็น
แบบอย่างที่ดี สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ  40,650  

P 1. แจ้งคณะครูทราบเกี่ยวกับ
ก าหนดการจัดงานล่วงหน้า ในวัน
ประชุมประจ าเดือน 
- ครูแต่ะกุ่มสาระฯจัดเตรียมผลงาน 
Best  practices ของตนเอง  
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและ
ประชุมครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกัน
เพ่ือปรึกษาหารือวางแผนการจัดงาน 

 ธ.ค. 65 
 
 

ธ.ค. 65 – ก.พ. 66 
 

ม.ค. 66 

- นางกชกร กันตีฟอง 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
คณะครูทุกคน 
 
- คณะครูทุกคน 
- คณะกรรมการแต่ละ
ฝ่ายตามค าสั่งแต่งตั้ง 

D 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
   จัดเตรียมกิจกรรมและสถานที่ 

24 ม.ค. –  
4 ก.พ. 66 

40,650 คณะครูทุกท่าน 

3. ประชาสัมพันธ์และประสาน
หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 
- นักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการ
และเชิญผู้ปกครอง,ชุมชน,หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- ประธานพิธีเปิด,แขกผู้มีเกียรติ 

1 - 4 ก.พ. 66 นางกชกร กันตีฟอง 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

4. จัดงานเปิดบ้านวิชาการ TCP Open 
House’2021 ปีการศึกษา 2565 
- จัดแสดงผลงานครู 
- ซุ้มกลุ่มสาระฯ กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
- กิจกรรมแข่งทักษะด้านวิชาการ 

17 ก.พ. 66 
 

คณะครูทุกกลุ่ม
สาระฯ 
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ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
C 5. ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศผลการ

ด าเนินกิจกรรม 
 ก.พ. 66 - นางกชกร กันตีฟอง 

หัวหน้าทุกกลุ่มสาระฯ 

A 6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
การด าเนินงาน 

มี.ค. 66 - 
 

นางกชกร 
กันตีฟอง 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  : ธนัวาคม 2565 –  มีนาคม 2566 
 
6. งบประมำณ     

งบประมาณ  จ านวน    40,650 บาท  (สี่หมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2565 งบประมาณ    40,650 บาท   

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ป้ายไวนิล 1 800 800 
2 ค่าวัสดุจัดนิทรรศการทุกกลุ่มงาน 9 2,700 24,300 
3 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการเข้าร่วมงาน Passport - ถัวเฉลี่ย 300 
4 เงินรางวัลการแสดงพิธีเปิด  3 500 1,500 
5 ค่าของรางวัลการแข่งทักษะวิชาการ  - ถัวเฉลี่ย 2,000 
6 ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่างผู้มาร่วมงาน 

และค่าดอกไม้กลัดหน้าอก ***งานปฏิคม  
150 ถัวเฉลี่ย 6,000 

7 ค่ารถบริการโรงเรียนประถมมาร่วมงาน 15 150 2,250 
8 ค่าจ้างเครื่องเสียงและเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง ถัวเฉลี่ย 3,500 

รวมเงิน 40,650 
 
7.หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-  ผู้บริหาร คณะครแูละบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 

   -  หน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนที่ร่วมจัดนิทรรศการ 
  -  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
          -  ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน/หน่วยงานใกล้เคียง/สถานศึกษาต่าง ๆ ที่มาร่วมจัดนิทรรศการ    
8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมินผล 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดนิทรรศการร้อยละ  80 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
80 

- แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมงาน
เปิดบ้านวิชาการ 
- แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมินผล 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

ครูผู้สอนมีการน าเสนอผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices  

ครูผู้สอน อย่างน้อยกลุ่มสาระฯ
ละ 1 คนมีการจัดแสดง 
เผยแพร่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
Best Practices  

- แบบส ารวจการน าเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
- แบบบันทึกการเข้าเยี่ยมชมผลงาน 

นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยา
คม ร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้าง
พิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 95 

- แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

นักเรียนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการ เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 80 

- แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1)  นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและทักษะด้านต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 

      2)  ครูเป็นผู้น าด้านวิชาการและนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจผลงาน 
      3)  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                                                 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
              (นางกชกร   กันตีฟอง) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางกชกร   กันตีฟอง) 
           หวัหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงการ : ฝึกประสบการณ์ด้านการพยาบาลและสาธารณสุขช่วงปิดภาคเรียน 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์3s  ข้อที่ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่  1  ข้อ  1.2 
ผู้รับผิดชอบ : นางกนกวรรณ  ฟุงฟู 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
________________________________________________________________________________ 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

เนื่องด้วยงานแนะแนว  โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ได้เปิดท าการเรียนการสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ และแผนการ
เรียนศิลป์ – อาชีพ ซึ่งในด้านแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นั้น มีนักเรียนที่สนใจในการเข้าศึกษาต่อ
เกี่ยวกับการพยาบาลและสาธารณสุขเป็นจ านวนมาก ทางงานแนะแนวจึงตระหนักเห็นความส าคัญของการ
เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงในโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดโครงการ ฝึกประสบการณ์การ
พยาบาลและสาธารณสุขช่วงปิดภาคเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ในด้านท างานมากขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้ส ารวจตนเองและวางแผนตัดสินใจศึกษาต่อ 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้จริง 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ 

 
3. เป้ำหมำย 
3.1  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 นักเรียนระดับชั้น ม.5 จ านวน 20 คน เข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านการพยาบาลในโรงพยาบาล 
3.2เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 นักเรียนระดับชั้น ม.5 ร้อยละ 80 ได้ฝึกประสบการณ์ในสถานที่จริง ท าให้ทราบแนวทางและวางแผน
การศึกษาต่อในอนาคตได้ 
 
4. วิธีกำรด ำเนินกำร / ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร    

ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 โครงกำร ฝึกประสบกำรณ์กำรพยำบำล

และสำธำรณสุขช่วงปิดภำคเรียน 
   

P ประชุมวางแผนการด าเนินกิจกรรม กุมภาพันธ์  65 - นางกนกวรรณ  ฟุงฟู 

รหัสโครงการ   015/2565 
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ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
D 2.  ประสานโรงพยาบาลเพื่อขอนักเรียน

เข้าฝึกประสบการณ์ช่วงปิดภาคเรียน 
3.  ครูแนะแนวประชุมชี้แจงนักเรียนเรื่อง 
แนวปฏิบัติตนขณะฝึกประสบการณ์ 
4. ฝึกประสบการณ์ตามก าหนดการ 

กุมภาพันธ์  65 
 
 
 

   มีนาคม 65 

- นางกนกวรรณ  ฟุงฟู 

C รวบรวมข้อมูลสรุปผลและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ 

มีนาคม  65 - 
นางกนกวรรณ  ฟุงฟู 

A รายงานผลการด าเนินโครงการพร้อม
แนวทางพัฒนาต่อไป  

มีนาคม 65 - 
นางกนกวรรณ  ฟุงฟู 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร   กมุภาพันธ์ - มีนาคม 
6. งบประมำณ   จ านวน   -  บาท   
7. หน่วยงำน / ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 ที่ปรึกษา 
7.2 ครูแนะแนว 
7.3 องค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 

8. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมิน เครื่องมือกำรประเมิน 

นักเรียนชั้น ม.4 – ม.6  แผนการเรียนวิทย์ฯ– คณิตฯ    
เข้ารับการฝึกประสบการณ์จากโรงพยาบาล 

นักเรียนเข้ารับการฝึกงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

แบบบันทึกการฝึกงาน 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 นักเรียนได้ส ารวจตนเองและวางแผนตัดสินใจศึกษาต่อ 
9.2 นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้จริง และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
              (นางกนกวรรณ  ฟุงฟู) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว) 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนางานแนะแนว 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ 3s ข้อที่ 1   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 1   ข้อ 1.1 (6) และ 1.2 (4) 
ผู้รับผิดชอบ  นางกนกวรรณ  ฟุงฟู 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
                งานแนะแนวถือว่าเป็นบริการที่ส าคัญ ที่โรงเรียนจะต้องจัดให้กับนักเรียนทุกคน เพ่ือให้ผู้เรียน
เป็นผู้ที่รู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ในอนาคตได้อย่าง
เหมาะสม สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข  
เนื่องจากปัจจุบันสภาพปัญหาสังคมมีความสลับซับซ้อน ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้
นักเรียนไม่สามารถแยกแยะได้ว่า สิ่งใดควร สิ่งใดไม่ควร ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง  
รู้จักรักและเห็นคุณค่าในตนเอง งานแนะแนวจึงต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน ด ารงตนอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือพัฒนางานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนสนใจมาใช้บริการแนะแนวมากขึ้น 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีและส่งเสริมการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ 
2.5 เพ่ือให้นักเรียนมีการปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ 
2.6 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.7 เพ่ือประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้โรงเรียนในเครือข่ายทราบ 

 
3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมทุกคน ได้รับบริการแนะแนวอย่างเต็มตามศักยภาพและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ 
3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ร้อยละ 100 ได้รับบริการแนะแนวอย่างเต็มตามศักยภาพและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ 
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4. วิธีกำรด ำเนินกำร / ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร    
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 1.กิจกรรมบริกำรแนะแนวในสถำนศึกษำ      

P 
ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานโครงการ 

ธันวาคม 64 - นางกนกวรรณ  ฟุงฟู 

D บริการแนะแนวทั้ง 5  ด้าน ให้กับนักเรียน 
ตลอดปี

การศึกษา 
4,975 นางกนกวรรณ  ฟุงฟู 

C 
รวบรวมข้อมูลสรุปผลและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ 

ตุลาคม 65  - นางกนกวรรณ  ฟุงฟู 

A 
รายงานผลการด าเนินโครงการพร้อม
แนวทางพัฒนาต่อไป  

ตุลาคม 65 - นางกนกวรรณ  ฟุงฟู 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
 
6. งบประมำณ   จ านวน  4,975 บาท  (สามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร / กิจกรรม ดังนี้ 
1.  กิจกรรมพัฒนำบริกำรแนะแนวในสถำนศึกษำ  งบประมำณ  4,975 บำท 
ภำคเรียนที่  1 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน (หน่วย) รำคำ/หน่วย   
( บำท ) 

รวมเป็นเงิน 

1 ทะเบียนหนังสือรับ 1 เล่ม 60 60 
2 กรรไกรตราม้า 8 นิ้ว 2 อัน 52 104 
3 กระดาษการ์ดสี(สีขาว) A4 150 แกรม 50 แผ่น 1 ห่อ 80 80 
4 กระดาษ A4  10 รีม 105 1,050 
5 กระดาษบรู๊ฟสีน้ าตาล31*43 นิ้ว 36 แผ่น 3 108 
6 กาวแท่งตราช้าง 22 กรัม 4 หลอด 28 112 
7 กาวลาเท็กซ์ CHUNBE 8 ออนซ์  3 ขวด 30 90 
8 คลิปด า 2 ขา  ตราม้า เบอร์ 108  4 กล่อง  55 220 
9 คลิปด า 2 ขา  ตราม้า เบอร์ 110 4 กล่อง 32 128 
10 เครื่องเจาะกระดาษตราช้าง 1 เครื่อง 165 165 
11 เครื่องเย็บกระดาษ MAX 10 2 เครื่อง 75 150 
12 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 6 กล่อง 5 30 
13 เครื่องเย็บกระดาษ MAX 50 1 เครื่อง 75 320 
14 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35 6 กล่อง 10 60 
15 ดินสอไม้ STAEDTLER MARK 2B  1 กล่อง 55 55 
16 เทปกาวสองหน้าแบบบาง 1/2*20 หลา 6 ม้วน 15 90 
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17 เทปกาวสองหน้าแบบบาง 1*20 หลา 4 ม้วน 28 112 
18 เทปใสแกนเล็ก LOUIS TAPE 1/2 นิ้ว 36 หลา 2 ม้วน 15 30 
19 เทปใสแกนเล็ก LOUIS TAPE 1 นิ้ว 36 หลา 2 ม้วน 28 56 
20 มีดคัตเตอร์ 30 MESA NO.ST -10 1 อัน 32 32 
21 ใบมีดคัตเตอร์ 30 องศาเล็ก MESA 1 กล่อง 16 16 
22 มีดคัตเตอร์ 30 MESA NO.ST -20 1 อัน 45 45 
23 ใบมีดคัตเตอร์ 30 องศาเล็ก MESA 1 กล่อง 24 24 
24 ปากกาลูกลื่น 12 ด้าม 5 60 
25 ปากกาเน้นข้อความ QUANTUM 2 ด้าม 23 46 
26 ปากกาเคมี 2 หัวตราม้า 12 ด้าม 14 168 
27 แฟ้มตราช้าง 3 นิ้ว NO.120 A4 2 แฟ้ม 78 156 
28 ไม้บรรทัดพลาสติก 12 นิ้ว 1 อัน 5 5 
29 ฟุตเหล็ก 12 นิ้ว 1 อัน 28 28 
30 กบเหลาดินสอ 2 อัน 5 10 
31 ยางลบ 2 ก้อน 6 12 
32 สีไม้ยาวคอลีน 24 สี 1 กล่อง 125 125 
33 เทปลบค าผิด 2 อัน 40 80 
34 น้ ายาลบค าผิด PENTEL NO.ZL72 -W ขวดน้ าเงิน 2 อัน 59 118 
35 ลวดเสียบกระดาษ 3 กล่อง 10 30 
36 กล้องเว็บแคม 1 กล้อง 1,000 1,000 

รวมทั้งสิ้น 4,975 
 
7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7.2 ครูแนะแนว 

 7.3 องค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 

8. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมิน เครื่องมือกำรประเมิน 

นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ร้อยละ 100 ได้รับบริการแนะแนว
ครบทั้ง 5  บริการ 

นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ได้รับบริการแนะแนวครบทั้ง 5  
บริการ 

แบบบันทึกสถิติการเช้าใช้บริการ
แนะแนว 

ครทูี่ปรึกษาโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยา
คม ร้อยละ100 มีข้อมูลในการดูแล
ชว่ยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง 

ครู โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม        
มีข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างทั่วถึง 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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ผู้ปกครองร้อยละ 80 ให้ความ
ร่วมมือในการบริการแนะแนวครบ 5 
บริการ 

ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือในการ
ช่วยเหลือนักเรียนจนส่งผลให้ผู้เรียนมี
ศักยภาพที่สมบูรณ์ 

แบบสอบถาม 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 งานแนะแนวมีการท างานอย่างเป็นระบบ  มีความพร้อมที่จะบริการให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ 
9.2  ครูแนะแนวสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้สะดวก 
9.3  กรณีศึกษานักเรียน สามารถน าข้อมูลออกมาพิจารณาประกอบได้   

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
              (นางกนกวรรณ  ฟุงฟู) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว) 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์  3s ข้อที่ 1- 3  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 1   ข้อที่ 1.1-1.2 
ผู้รับผิดชอบ  นางกนกวรรณ  ฟุงฟู 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
 
1.หลักกำรและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดและเน้นให้สถานศึกษาทุกแห่ง ด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ ๕ ขัน้ตอน เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากครูประจ าชั้น /ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มี
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช พ.ศ.๒๕๕๑ 
 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ตระหนักในความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายจึงได้ด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้โรงเรียน
สามารถพัฒนา ช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนให้ตรงตามเป้าหมาย ท าให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง
และประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเป็นที่ตระหนักดีว่าสังคมได้แปรเปลี่ยนไปมาก 
ส่งผลให้นักเรียนต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วอันก่อให้เกิดปัญหาตามมาส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถปรับตัว
ได้ทัน ซึ่งการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้น ดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนให้สามารถด ารงอยู่อย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคม ปลอดภัยจากวิกฤตทั้งมวล  
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมจึงจัดท าโครงการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นโครงการต่อเนื่อง
ในแต่ละปีการศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการ 
วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง เต็มตามศักยภาพ มีความ
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

  2.3 เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนเห็นความส าคัญและเข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง 

 
3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ      

รหัสโครงการ   017/2565 
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3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ร้อยละ 100 ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตาม
ศักยภาพ 

3.1.2 ครโูรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ร้อยละ 100 เข้าใจเกี่ยวกับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ได้เป็นอย่างดี 

3.1.3  ผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ 80 สามารถให้ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือจะให้
ส่งผลให้นักเรียนมศีักยภาพที่เหมาะสมกับตน 
3.2 เป้ำหมำบเชิงคุณภำพ 

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม  ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 
3.2.2 ครู โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม เข้าใจนักเรียนอย่างแท้จริง 
3.2.3 ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนจนส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงาม  

 
4. วิธีกำรด ำเนินกำร / ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร    
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 1.กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน    

P 

1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
2. จัดท าแผนการการเยี่ยมบ้าน 
3. จัดเตรียมเอกสารระบบดูแล 

พฤษภาคม 65 - 
นางกนกวรรณ  

ฟุงฟู 

D ด าเนินการเยี่ยมบ้าน   มิถุนายน - สิงหาคม 65  23,425 
นางกนกวรรณ  

ฟุงฟู 

C 
รวบรวมข้อมูลสรุปผลและประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรม (ครูที่ปรึกษาส่งข้อมูลที่งาน
ระบบดูแล ฯ) 

    
สิงหาคม  65 

 
- 

นางกนกวรรณ  
ฟุงฟู 

A 
รายงานผลการด าเนินการกิจกรรมพร้อม
แนวทางพัฒนาต่อไป (คณะท างานระบบ
ดูแลฯ รายงานผู้บังคับบัญชา) 

สิงหาคม  65 - 
นางกนกวรรณ  
ฟุงฟู 

ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

 
2.กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นม.1 
และ ม.4 

   

 
1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
พฤษภาคม 65 

 
- 

นางกนกวรรณ  
ฟุงฟู 

D ด าเนินการกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ พฤษภาคม 65 13,980 
นางกนกวรรณ  

ฟุงฟู 
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ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

C 
รวบรวมข้อมูลสรุปผลและประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรม 

พฤษภาคม 65 - 
นางกนกวรรณ  

ฟุงฟู 

A 
รายงานผลการด าเนินการกิจกรรมพร้อม
แนวทางพัฒนาต่อไป 

พฤษภาคม 65 - 
นางกนกวรรณ  

ฟุงฟู 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

 3. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน    

P 
1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ธันวาคม 64 - 
นางกนกวรรณ  

ฟุงฟู 

D 
ด าเนินการกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
นักเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 และ 1/2564   

  ธันวาคม 64 
พฤษภาคม - มิถุนายน 

65 

 
18,850 

 

นางกนกวรรณ  
ฟุงฟู 

C 
รวบรวมข้อมูลสรุปผลและประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรม  

มิถุนายน 65 
 

- 
นางกนกวรรณ  

ฟุงฟู 

A 
รายงานผลการด าเนินการกิจกรรมพร้อม
แนวทางพัฒนาต่อไป 

มิถุนายน 65 - 
นางกนกวรรณ  

ฟุงฟู 

 
4. กิจกรรมประชุมภำคีเครือข่ำย
ผู้ปกครอง 

   

P 
ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม 

พฤษภาคม 65 
 

- 
นางกนกวรรณ  

ฟุงฟู 

D ด าเนินกิจกรรมตามท่ีได้วางไว้ พฤษภาคม 65 0.00 
นางกนกวรรณ  

ฟุงฟู 

C 
รวบรวมข้อมูลสรุปผลและประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรม 

มิถุนายน 65 - 
นางกนกวรรณ  

ฟุงฟู 

A 
รายงานผลการด าเนินการกิจกรรมพร้อม
แนวทางพัฒนาต่อไป 

มิถุนายน 65 - 
นางกนกวรรณ  

ฟุงฟู 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

 
5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 3 
และ ม.6 

   

P 
1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

กุมภาพันธ์  65 
 

 
นางกนกวรรณ  

ฟุงฟู 

D 

1. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 
- จัดเตรียมสถานที่กิจกรรมปัจฉิมนิทศ 
- จัดเตรียมเอกสาร เกียรติบัตรต่าง ๆ เป็น
ต้น  

มีนาคม 65 38,840.00 
นางกนกวรรณ  

ฟุงฟู 
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ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

C 
1. รวบรวมข้อมูลสรุปผลและประเมินผล
การด าเนินกิจกรรม 

เมษายน 65  
นางกนกวรรณ  

ฟุงฟู 

A 
1. รายงานผลการด าเนินการกิจกรรมพร้อม
แนวทางพัฒนาต่อไป 

เมษายน 65  
นางกนกวรรณ  

ฟุงฟู 
 6. กิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อสัญจร    

P 

1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประสานงานกับสถานศึกษาที่ขอเข้าการ
แนะแนวการศึกษาต่อ เข้าเรียน ม. 1 และ 
ม. 4 ของปีการศึกษาต่อไป 

 
 

มีนาคม 65 
 

 
 
- 

นางกนกวรรณ  
ฟุงฟู 

D 
1. ด าเนินการกิจกรรมการเข้าแนะแนว
การศึกษาต่อสัญจรตามที่ประสานเข้า   
แนะแนวงานและได้รับอนุญาต 

มีนาคม 65 6,210.00 
นางกนกวรรณ  

ฟุงฟู 

C 
1. รวบรวมข้อมูลสรุปผลและประเมินผล
การด าเนินกิจกรรม  

มีนาคม 65 - 
นางกนกวรรณ  

ฟุงฟู 

A 
1. รายงานผลการด าเนินการกิจกรรมพร้อม
แนวทางพัฒนาต่อไป 

มีนาคม 65 - 
นางกนกวรรณ  

ฟุงฟู 
5.ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
6. งบประมำณ   จ านวน  97,505 บาท  (เก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าบาทถ้วน) 
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร / กิจกรรม ดังนี้ 
6.1 กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน งบประมำณ 23,425 บำท 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน (หน่วย) รำคำ/หน่วย   
( บำท ) 

รวมเป็นเงิน 

1 น้ ามันเชื้อเพลิง ถัวจ่ายทุกรายการ 18,640 
2 กระดาษ A4  Idea  max  70g 10 รมี 105 1,050 
3 แฟ้มตราช้าง รหัส  221 VB 20 แฟ้ม 60 1,200 
4 ไส้แฟ้มตราช้าง 25  ห่อ 25 625 
5 ลวดเย็บกระดาษ NO m8-1m 5 กล่อง 10 50 
6 กระดาษการ์ดสี คละสี 4  ห่อ 80 320 
7 กาวลาเท็ก 1 ขวด 120 120 
8 เทปผ้าสี (ส้ม น้ าเงิน ชมพู เหลือง เขียว) 12 อัน 35 420 
9 หมึกเติมชนิดแท้งค์ 4 ขวด 250 1,000 

รวมเงิน 23,425.00 
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6.2 กิจกรรม กำรปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 งบประมำณ 13,980.00 บำท 
ที ่ รำยกำร จ ำนวน (หน่วย) รำคำ / หน่วย

(บำท) 
รวมเป็นเงิน 

1 เชือกขาว 10 มัด 12 120 
2 กระดาษ A4  Idea  max  70g 2  รีม 105 210 
3 อาหารว่างนม และขนมปัง 182 ชุด 15 2,730 
4 คู่มือนักเรียน 200 เล่ม 20 4,000 

รวมเงิน 7,060.00 
 
6.3 กิจกรรม กำรประชุมผู้ปกครองนักเรียนภำคเรียนที่ 2/2564 และ 1/2565 งบประมำณ 18,850.00  
บำท   

ที ่ รำยกำร จ ำนวน (หน่วย) รำคำ / หน่วย
(บำท) 

รวมเป็นเงิน 

1 กระดาษ A4  Idea  max  70 g 2  รีม 105.00 210 
2 อาหารว่าง 2/2564 และ 1/2565   18,640 

รวมเงิน 18,850.00 
6.4 กิจกรรม ประชุมภำคีเครือข่ำยผู้ปกครอง งบประมำณ 0.00 บำท   

ที ่ รำยกำร จ ำนวน (หน่วย) รำคำ / หน่วย
(บำท) 

รวมเป็นเงิน 

รวมเงิน 0.00   
6.5 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 3 และ ม.6 งบประมำณ 33,840.00 บำท   

ที ่ รำยกำร จ ำนวน (หน่วย) รำคำ / หน่วย
(บำท) 

รวมเป็นเงิน 

1 จ้างท าซุ้มแสดงความยินดี   5,000 
2 ค่าจ้างท าป้ายกิจกรรม 1  ผืน   600 600 
3 ค่าจ้างท าของที่ระลึก 146  ชิ้น   50 7,300 
4 ค่าจ้างท าดอกไม้กลัดหน้าอก 175  ช่อ 20 3,500 
5 ค่าจ้างท าบายศรีสู่ขวัญ 1  ขัน 2,000 2,000 
6 ค่าอาหารกลางวัน (เหมาจ่าย) 146 คน 80 11,680 
7 ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง 2 มื้อ (เหมาจ่าย) 146 คน 60 8,760 

รวมเงิน 33,840.00   
6.6 กิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อสัญจร งบประมำณ 7,410.00 บำท   

ที ่ รำยกำร จ ำนวน (หน่วย) รำคำ / หน่วย
(บำท) 

รวมเป็นเงิน 

1 ค่าอาหารกลางวัน    1,000 
2 น้ ามันเชื้อเพลิง   1,200 
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3 กระดาษ A4  Idea  max  70g 2 รีม   105 210 
4 ของรางวัล   5,000 

รวมเงิน 7,410.00   
 
7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 คณะครูและบุคลากรทางศึกษา 
 7.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
 7.3 องค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 
8. ระดับควำมส ำเร็จ  

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมิน เครื่องมือกำรประเมิน 
นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ร้อยละ 100 ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสมตามความเป็นจริง 

นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
ตามความเป็นจริง 

แบบบันทึกของงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ครู โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม  
ร้อยละ 100  เข้าใจนักเรียนอย่าง
แท้จริง 

ครู โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม    
เข้าใจนักเรียนอย่างแท้จริง 

แบบสอบถาม 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มี
คุณภาพ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

9.2 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง เต็มตามศักยภาพ มีความ
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
              (นางกนกวรรณ  ฟุงฟู) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว) 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
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ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2  ข้อที่ 2.5 , 2.6 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวจิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ   
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
โสตทัศนูปกรณ์ เป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญในอันที่จะช่วยให้การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น 

โสตทัศนูปกรณ์  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ ๆ คือ ประเภทเครื่องเสียง และประเภทเครื่องฉาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์
เฉพาะทาง ส าหรับผู้ที่มีหน้าที่  หรือผู้ที่ผ่านการฝึกฝนการใช้งาน เพ่ื อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
โสตทัศนูปกรณ์ ด้วยข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณบางหน่วยงานไม่สามารถจัดหา อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการผลิต
สื่อ และให้บริการเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์  
 ซึ่งปัจจุบันการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านผู้เรียน หรือด้านการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรประเภทต่าง ๆ นั้นปัจจัยหนึ่งที่จ าเป็นต่อการจัดกิจกรรมนั้น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ก็คืออุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งถึงแม้ในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนได้มีการพัฒนาสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ไปแล้วหลายจุดก็ตาม แต่ยังมีส่วนที่จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การด าเนิน
ด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น จึงจัดท าโครงการพัฒนาอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์
ภายในโรงเรียนขึ้น    

2. วัตถุประสงค ์
2.4 เพ่ือพัฒนาระบบเสียง ส าหรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
2.5 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบเสียง ส าหรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ 

3.1.2 โรงเรียนสามารถเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนสามารถให้บริการงานโสตแก่ครูและนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  :  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
6. งบประมำณ    

งบประมาณ  จ านวน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

 (1) กิจกรรมซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์ ธ.ค. 64-ก.ย. 65 21,000 จิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ 

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม
แก่คณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

ธ.ค. 64 - จิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ 

D 2. จัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ ม.ค. - ก.ย. 65 21,000 จิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ 

C 3.สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

ก.ย. 65 - จิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ก.ย. 65 - จิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ 

 (2) กิจกรรมปรับปรุง พัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

ธ.ค. 64-ก.ย. 65 2,000 จิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ 

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม
แก่คณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

ธ.ค. 64 - จิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ 

D 2.วางแผน จัดท าแผนด าเนินการและ
ด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนา
ระบบงานและห้องประชาสัมพันธ์ 
- จัดกิจกรรมเสียงตามสายในโรงเรียน 

ม.ค. - ก.ย. 65 2,000 จิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ 

C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

ก.ย. 65 - จิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ก.ย. 65 - จิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ 
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กิจกรรม    ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา    งบประมาณ    21,000    บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 NPE ตู้ล าโพง Bluetooth (สีด า) 15นิ้ว 1 ตู้ 8,900 8,900 
2 กล่องพลาสติกเก็บอุปกรณ์โสต 3 กล่อง 350 1,050 
3 ถ่านชาร์จPanasonic eneloop AA 4 2 แพ็ค 655 1,310 
4 ไมโครโฟน แบบสาย 2 ตัว 650 1,300 
5 รางปลั๊กไฟ ความยาวสายไฟ 10เมตร 2 ตัว 590 1,180 
6 ปลั๊กพ่วงงานหนัก 4 หัว ยาว 10 เมตร 2 ตัว 590 1,180 
7 ถ่านอัลคาไลน์ AA 2 กล่อง 365 730 
8 ถ่านอัลคาไลน์ AAA 1 กล่อง 350 350 

9 ค่าซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 
ราคาถ่ัว

จ่ายตามค่า
ซ่อมแซม 

5,000 5,000 

รวม (สองหม่ืนหนนึ่งร้อยบำทถ้วน) 21,000 
 

กิจกรรม    ปรับปรุงพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน    งบประมาณ    2,000    บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 
ค่าซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์กระจาย
เสียงประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 

ราคาถ่ัวจ่าย
ตามค่า

ซ่อมแซม 
2,000 2,000 

รวม (สองพันบำทถ้วน) 2,000 
 

7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
งานบริหารทั่วไป 
 

8. ระดับควำมส ำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมินผล 
โรงเรียนมีระบบโสตทัศนะศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ 
 

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการโสตทัศนะศึกษา ใน
ระดับ ดี 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการโสตทัศนะศึกษาใน
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
โรงเรียนมรีะบบโสตทัศนศึกษาไว้ให้บริการครู นักเรียนในการเรียนการสอน และผู้มาติดต่อราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาวจิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางพิชญา  หล้าเป็ง) 
          หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 หน้า 96 
 

 
 

 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบ ICT 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่ 3   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่  2.6 
ผู้รับผิดชอบ  นายประสิทธิ์  ค าหล้า 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีมากขึ้นตามล าดับ และมีความส าคัญใน
การศึกษาค้นคว้า การสื่อสาร เก็บข้อมูลต่าง ๆ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งการน าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบ
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนการสอน จะช่วยตอบสนองการท างานให้มีความสะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เนื่องด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นจ าเป็น
จะต้องมีระบบการจัดการผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2560 ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาระบบ ICT เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และตามข้อเสนอแนะของ 
สมศ.รอบ 3 เสนอว่า ครูผู้สอนควรได้รับการพัฒนาอบรม/สัมมนาเพ่ิมเติมในเรื่องการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและท าวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  หรือวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและควรมีสื่อจากธรรมชาติให้
หลากหลายและควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ ดังนั้นงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรม และพัฒนา
ระบบ ICT  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย
การกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560 และปรับปรุงระบบเครือข่ายในโรงเรียนให้ตอบสนองการใช้งานทั้ง
ด้านการบริหารจัดการ  และการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ สนับสนุนให้ครูทุก
คน ได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบและยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่จะพัฒนาและจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.6 เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
2.7 เพ่ือต่ออายุ Domain และ Hosting ของเว็บไซต์โรงเรียน 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 ต่ออายุ Domain และ Hosting ของเว็บไซต์โรงเรียน 2 ปี 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 สัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนมีความเสถียร และครอบคลุม 
 
 
 

รหัสโครงการ   019/2565 



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 หน้า 97 
 

 
 

 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (1) กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายและ

อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
   

P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอน
การด าเนินการพัฒนาระบบเครือข่าย 

ต.ค. 64 - ผู้อ านวยการ 
นายประสิทธิ์ 

 2. วางแผนและก าหนดรายการอุปกรณ์ ต.ค.64 – พ.ย.64 - นายประสิทธิ์ 
D 3. ด าเนินการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์

ตามแผนที่วางไว้ 
- ติดตั้งเชื่อมต่อ และตั้งค่าอุปกรณ์ 

พ.ย.64 – ม.ค. 
65 

19,000 นายประสิทธิ์ 

C 4. การนิเทศติดตามการด าเนินงาน ส.ค. 65 - ผู้บริหาร 
 5. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน

กิจกรรม 
 ก.ย. 65 - นายประสิทธิ์ 

A 6. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ก.ย. 65 - นายประสิทธิ์ 

 (2) กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน    
P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอน

การด าเนินการ 
ต.ค. 64 - ผู้อ านวยการ 

นายประสิทธิ์ 
 2. ส ารวจและวางแผนการต่ออายุ 

Domain และ Hosting 
ต.ค.64 – พ.ย.64 - นายประสิทธิ์ 

D 3. ด าเนินการต่ออายุ Domain และ 
Hosting 

พ.ย.64 – ม.ค. 
65 

3,210 นายประสิทธิ์ 

C 4. การนิเทศติดตามการด าเนินงาน ส.ค. 65 - ผู้บริหาร 
 

 5. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 ก.ย. 65 - นายประสิทธิ์ 

A 
 

6. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ก.ย. 65 - นายประสิทธิ์ 
 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  :  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 
6. งบประมำณ    

งบประมาณ  จ านวน 22,210 บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยสิบบาทถ้วน ) รายละเอียดค่าใช้จ่ายใน
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
1. กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน งบประมาณ 19,000บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 Wi-Fi Range Extender 1 1,300 1,300 
2 3D Printer 1 8,000 8,000 
3 Laser Engraving Machine 1 8,200 8,200 
4 PETG filament 3 500 1,500 

รวมเงิน 19,000 
 

2. กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน งบประมาณ 3,210 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ต่ออายุ Web Hosting 2 ปี 1,605 1,605 
2 ต่ออายุ Domain Name (www.tcp.ac.th) 2 ปี 1,605 1,605 

รวมเงิน 3,210 
 

 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 งาน ICT  
 

8. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมินผล 

ครู บุคลากร และนักเรียนร้อยละ 
80 พึงพอใจต่อการใช้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
โรงเรียน 

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของโรงเรียน ในระดับ ดี 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนทุ่งหัวช้าง
พิทยาคม 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
9.1 ซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กลับมาใช้ได้อย่างน้อย 10 เครื่อง 
9.2 ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
9.3 ระบบอินเทอร์เน็ตมีความเสถียรมากข้ึน 
9.4 โรงเรียนมีการจัดการระบบ เครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.5 โรงเรียนมีเว็บไซต์ไว้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
             (นายประสิทธิ์   ค าหล้า) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางกชกร   กันตีฟอง) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1,  2    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่  3.2 
ผู้รับผิดชอบ  นายประสิทธิ์  ค าหล้า 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยปัจจุบันระบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างสูง อันเนื่องมาจากสถานะการ

ของโรคระบาด ไวรัสโคโรนา-19 จึงท าให้ เกือบทุกองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และโดยเฉพาะภาคการศึกษา 
ต่างให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก  ทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนรู้คือการพัฒนาบทเรียนโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกเวลาที่ต้องการ และพัฒนาการได้เต็มศักยภาพ โดยเฉพาะ
ส่วนเนื้อหาเป็นส่วนที่จ าเป็นต้องใช้เทคนิคการออกแบบที่เหมาะสม ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ เทคนิคการออกแบบการเรียนการสอน ดังนั้น ระบบในการจัดการการเรียนรู้นี้ย่อมมีความส าคัญอย่าง
มากที่จะเป็นตัวช่วยสนับสนุนและผลักดันให้ทั้งผู้เรียน ได้รับการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้สอนยัง
สามารถจัดการและออกแบบการสอนให้สอดคล้องตามหลักสูตรของตัวเองอีกด้วย 

และจากผลกระทบที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าโรงเรียนยังขาดระบบที่คอยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มี
ประสิทธิภาพและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ขึ้นเพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นส าหรับจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์ ที่สามารถใช้งานได้ใน
ทุกแพลตฟอร์ม เพ่ิมการเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูลในรายวิชาต่างๆได้อย่างไม่จ ากัดและต่อเนื่อง  
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 พัฒนาแอพพลิเคชั่นในแพลตฟอร์มของ web application 
3.1.2 พัฒนาแอพพลิเคชั่นในแพลตฟอร์มของ android application 
3.1.3 พัฒนาแอพพลิเคชั่นในแพลตฟอร์มของ iOS application 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครูและนักเรียนสามารถใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

รหัสโครงการ   020/2565 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (1) กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์ 
   

P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
ขั้นตอนการด าเนินการด าเนินการ 

ต.ค. 64 - ผู้อ านวยการ 
นายประสิทธิ์ 

2. วางแผนพัฒนาระบบและก าหนด
รายละเอียด 

ต.ค. 64 – พ.ย. 64 - นายประสิทธิ์ 

D 3. ด าเนินการด าเนินการพัฒนา
ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

พ.ย. 64 – ต.ค. 65 27,000 นายประสิทธิ์ 

C 4. ทดสอบระบบและการนิเทศ
ติดตามการด าเนินงาน  

พ.ย. 64 – ต.ค. 65 - ผู้บริหาร 

5. สรุปผลและประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรม 

 ก.ย. 65 - นายประสิทธิ์ 

A 6. รายงานผลการด าเนินกิจกรรม
พร้อมแนวทางการพัฒนาต่อไป 

ก.ย. 65 - นายประสิทธิ์ 

 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  :  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
6. งบประมำณ    

งบประมาณ  จ านวน 33,000 บาท  (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ งบประมาณ  33,000 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 Developer license (Android) 1  1,000 1,000 
2 Developer license (Apple) 1 3,500 3,500 
3 Flutter License  1 2,000 2,000 
4 Theme License  1 2,500 2,500 
5 Domain name + Hosting 1 5,000 5,000 
6 Apple device 1 19,000 19,000 

รวมเงิน 33,000 
 

7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7.1 งาน ICT  
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

8. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมินผล 

โรงเรียนมรีะบบการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (LMS) ครบทุก
แพลตฟอร์ม 

แอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานได้ใน
รูปแบบ web และ mobile 
application  

แบบทดสอบการใช้งานระบบ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
(LMS) 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมรีะบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ครบทุกแพลตฟอร์ม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
             (นายประสิทธิ์   ค าหล้า) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางกชกร   กันตีฟอง) 
          หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่2  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 2  ข้อ 2.2 
ผู้รับผิดชอบ  : นางสุพัตรา   ผูกพันธ์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
  ในการด าเนินงานกิจการนักเรียนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาระบบต่างๆให้สอดคล้องและมี
ความชัดเจน ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นระบบทางเอกสาร คู่มือ การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ รวมไปถึงการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพได้อย่าง
เต็มที่ 
             ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว เพ่ือให้ระบบงานกิจการนักเรียน
มีความทันสมัย ชัดเจน  และครอบคลุมเป็นไปอย่างทั่วถึง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือการติดต่อประสานงานระหว่างครู  และผู้ปกครองสะดวกรวดเร็ว  บุคลากรในฝ่ายปฏิบัติ งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          2.2 เพ่ือต้องการจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์งานส านักงานกิจการนักเรียน 
          2.3 เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
      คณะครูในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จ านวน 29 คน 

     3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 
 
 (1) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงาน    
P 1. ประชุมชี้แจงคณะครู และแต่งตั้ง

คณะท างาน  
15 พ.ย. 64 - นางสุพัตรา 

D 2. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 15 พ.ย. 64– 
30 ก.ย. 65 

8,892  กลุ่มงานกิจการฯ 

C 3. ติดตามการด าเนินงาน สรุปผลและ
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

25-30 ก.ย. 65 - นางสุพัตรา 

รหัสโครงการ   021/2565 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

15-30 ก.ย. 65 - นางสุพัตรา 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  : 1 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
6. งบประมำณ     

งบประมาณ  จ านวน  21,436 บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 21,436 บาท  
ภาคเรียนที่ 2/2564    

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA MAX A4 
70 แกรม 

10 รีม 105  1,050 

2 เทปผ้ากาว 1.5 นิ้ว FORMEL 5 ม้วน 35 175 
3 เทปใสแกนใหญ่ 3M 3/4 นิ้ว 18x66 

ม. 
2 ม้วน 24 48 

4 กระดาษโฟโต้   180 แกรม 1*100 2 ห่อ 199 398 
5 ตลับหมึกcanon mf3010 สีด า 2 ตลับ 650 1,300 
6 มีดคัตเตอร์ด้ามเหล็ก MESA 

NO.ST-20 
2อัน 45 90 

7 กรรไกร Scotch 3M 8 นิ้ว 1428 2อัน 69 138 
8 แผ่นใสรองปก A4  (แผ่นละ 3 บาท) 1ห่อ 200 200 
9 ตลับชาติตราม้า สีแดง No.3 1อัน 30 30 
10 ตลับชาติตราม้า สีน้ าเงิน No.3 1อัน 30 30 
11 ตู้เก็บอุปกรณ์ 1หลัง 3500 3,500 
12 ชุดล าโพงสนามเคลื่อนที่ 18ʺ 1ชุด 5000 5,000 
13 นาฬิกาติดผนัง 1อัน 300 300 
14 ปลั๊กราง 10 เมตร 1อัน 320 320 
15 บอร์ดไม้ก๊อก60×90(กระดานปัด

หมุด 
1อัน 360 360 

16 ไม้กวาดอ่อน ด้ามพลาสติก 1อัน 48 96 
17 ไม้ถูพ้ืน+ผ้าอย่างหนา 1อัน 135 135 
18 ที่ตักขยะด้ามพลาสติค เกรด A 

NO.446** 
1อัน 59 59 

รวมเงิน 13,229 
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ภาคเรียนที่ 1/2565 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA MAX A4 
70 แกรม 

10 รีม 105  1,050 

2 ลวดเสียบกระดาษ ตราม้า ROBIN 
500 กรัม 750 ตัว 

1 กล่อง 85 85 

3 ตลับหมึกcanon mf3010 สีด า 2 ตลับ 650 1,300 
4 กระดาษการ์ดสี A4 150 แกรม 180 

แผ่น สี 
2ห่อ 165 330 

5 กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 2กระปุก 35 70 
6 แฟ้มตราช้าง 2100F 4 แฟ้ม 78 348 
7 โฟมบอร์ดบุคคลการ ขนาด60×90 1 บอร์ด 700 700 
8 คลิปด า 2 ขาตราม้า เบอร ์110 1 กล่อง 32 32 
9 คลิปด า2 ขาตราม้า เบอร ์109 1 กล่อง 39 39 
10 กล่องสามช่อง 2 กล่อง 195 390 
11 ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์ 10 10 กล่อง 6 60 
12 ลวดเย็บกระดาษ MAX 1213FA-H 1 กล่อง 89 89 
13 ลวดเย็บกระดาษ MAX 1210FA-H 1 กล่อง 75 75 
14 ลวดเย็บกระดาษ MAX 1208FA-H 1 กล่อง 59 59 
15 ร่มสนาม 1 หลัง 2700 2,700 
16 เครื่องยิงบอร์ด ตราม้า NO.H-14H 1 เครื่อง 880 880 

รวมเงิน 8,207 
 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1.1 งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 
1.2 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
1.3 กลุ่มงานปกครอง อ าเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดล าพูน 

 
8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมิน 
นักเรียนร้อยละ 100 รู้จักระเบียบ
วินัยของโรงเรียน 

นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  

-แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 100 ปฏิบัติตาม
คู่มือนักเรียน 

นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย 
จิตใจ สังคม  

-แบบประเมิน EQ 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
9.1 นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 
9.2 นักเรียนมีการตระหนักถึงกฎ ระเบียบวินัยของโรงเรียน 

    9.3 นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมปฏิบัติตามคู่มือนักเรียน 
    9.4 มีการประสานงานและสะดวกในการด าเนินงานมากข้ึน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
(นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสุพัตรา      ผูกพันธ์) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายปิยฉัตร   ไชยแก้ว) 
       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
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ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่ 4 พัฒนาคุณภาพโรงเรียน  
สอดคล้อกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :   มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.1 , 2.2 
ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวสาวิตรี  มูลย่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 
4. หลักกำรและเหตุผล 

      การประกันคุณภาพการศึกษา เปนกลไกส าคัญที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
ใหด าเนินไปอย่างตอเนื่อง การประกันคุณภาพมีหลักส าคัญคือการกระจายอ านาจ การเปด โอกาสใหมีสวนรวม
ในการท างานและการแสดงความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบไดระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา
จะมีกระบวนการด าเนินงานที่สัมพันธกัน 3 สวน คือ 1) การประเมิน คุณภาพภายใน ซึ่งด าเนินการโดย
สถานศึกษาเองหรือโดยหนวยงานตนสังกัด 2) การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและน าผลการติดตาม
ตรวจสอบมาใชปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซึ่งแสดงถึง การท างานอยางเปนระบบ และยังเปนการเตรียมตัวใหพร
อมรับการติดตามตรวจสอบจากหนวยงาน ตนสังกัดอยางนอย 1 ครั้ง ตอป อีกดวย 3) การพัฒนาคุณภาพเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้นโดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนเปาหมาย  

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและตองการ
พัฒนาสงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในใหเขมแข็งจึงไดจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
2.2 เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

3.1.1 ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจ านวน 3 มาตรฐาน ได้รับการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ 

3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
3.2.1 โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
3.2.2 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 

รหัสโครงการ   022/2565 
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4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (9) กิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 
 1,005      ครูสาวิตรี 

P 1. ประชุมครู บุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  

ต.ค. 64  ผู้บริหาร 
ครูทุกคน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

D 3. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ า
ภาคเรียนที่ 2/2564 
 

ต.ค.64 -มี.ค.
65 

 
 

ผู้บริหาร 
ครูทุกคน 

 
C 4. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

ของสถานศึกษา 
ธ.ค.64-มี.ค.65  งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
5. คณะกรรมการจากหน่วยงานต้นสังกัด
นิเทศติดตาม 

ธ.ค.64-มี.ค.65  สพม.35 

A 6. สรุปผลการประเมินการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการและน าผลการประเมินมา
วางแผนการปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษา 

มี.ค.65  งานแผน 

7. จัดท ารายงานประจ าปี มี.ค.-พ.ค.65 1,005 งานประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 
ครูทุกคน 

 กิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 

 610      ครูสาวิตรี 

P 1. ประชุมครู บุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  

พ.ค.-มิ.ย. 65  ผู้บริหาร 
ครูทุกคน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค.-มิ.ย. 65  ผู้บริหาร 
D 3. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่า

เป้าหมายของสถานศึกษา 
 

พ.ค.-มิ.ย. 65    610 
 

ผู้บริหาร 
ครูทุกคน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 4. ด าเนินงานตามโครงการตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

พ.ค.-ก.ย. 65  ผู้บริหาร 
ครู บุคลากร 

นักเรียน 
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ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
C 5. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

ของสถานศึกษาประจ าภาคเรียนที่ 
1/2565 

ก.ย. 65  งานประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 
A 7. สรุปผลการประเมินการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการและน าผลการประเมินมา
วางแผนการปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1/2565 

ก.ย. 65  งานแผน 

 (3) กิจกรรมการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

 8,397      ครูธิดาพร, 
   ครูกนกวรรณ 

P 1. ประชุมครู บุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

ธ.ค.64  ผู้บริหาร 
ครูทุกคน 

 
2. แต่งตั้งคณะท างานเตรียมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

ธ.ค.64-มี.ค.65  ผู้บริหาร 

D 3. เตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 - จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน
ตามแต่ละตัวชี้วัด 

ธ.ค.64-มี.ค.65 8,397 คณะครูทุกคน 

C 4. รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก ธ.ค.64-มี.ค.65  คณะครูทุกคน 
A 5. สรุปผลการประเมินและน าผลการ

ประเมินมาวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ธ.ค.64-มี.ค.65  งานประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 
 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

 
6. งบประมำณ     

งบประมาณ  จ านวน   10,012    บาท  (หนึ่งหมื่นสิบสองบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรม การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 งบประมาณ  1,005 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA MAX A4 70 แกรม 5 รีม 105 525 
2 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน   400 
3 กระดาษการ์ดขาว A4 180 แกรม 50 แผ่น 1 ห่อ 80 80 

รวมเงิน 1,005 



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 หน้า 110 
 

 
 

 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

กิจกรรม การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 งบประมาณ  610 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA MAX A4 70 แกรม 2 รีม 105 210 
2 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน   400 

รวมเงิน 610 
 
กิจกรรม การประกันคุณภาพภายนอก   งบประมาณ  8,397    บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA MAX A4 70 แกรม 8 รีม 105 525 
2 แฟ้มตราช้าง 3นิ้ว 4 แฟ้ม 78 312 
3 ไส้แฟ้ม 8 แพ็ค 99 792 
4 กระดาษการ์ดขาว A4 180 แกรม 180แผ่น 1ห่อ 190 190 
5 กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม 180 แผ่น 1 ห่อ 98 98 
6 หมึกเติมเครื่องปริ๊น CANON 4  4 ขวด 120 480 
7 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม   1,000 
8 ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ไวนิล ผ้าปูโต๊ะ 

เทปกาว วัสดุอุปกรณ์ท่ีแต่ละมาตรฐานต้องใช้ 
ฯลฯ  

  5,000 

รวมเงิน 8,397 
 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 ครูทุกคน 
7.2 คณะกรรมการสถานศึกษา 
7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
7.4 ส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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8. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมิน 

ระดับคุณภาพ/ร้อยละของ
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแต่ละ
มาตรฐานการศึกษา 
      

ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดของ
แต่ละมาตรฐานการศึกษาคิดเป็น
ร้อยละ 82 หรือได้ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม 

แบบประเมินตามตัวชี้วัด 

การได้รับการติดตามตรวจสอบ
จากหน่วยงานต้นสังกัด 

โรงเรียนได้รับการติดตาม
ตรวจสอบจากหน่วยงานต้น
สังกัดปีละ 1ครั้ง 

แบบติดตาม ตรวจสอบระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามกฎกระทรวง 

ผลการประเมินจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานการศึกษา 

ผ่านการประเมินและรับรอง
คุณภาพจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษา 

แบบตรวจประเมินตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของส านักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษา 

   
 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

9.2 การด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดบรรลุตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ 
9.3 โรงเรียนได้รับการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด 
9.4 โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอกจากส านักรับรองมาตรฐาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้เสนอโครงการ
    (นางสาวสาวิตรี   มูลย่อง) 

 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวสาวิตรี   มูลย่อง) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
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ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 - 4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1, 1.2 
  มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 
  มาตรฐานที่ 3 ข้อที่ 3.2 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณัฏฐิกานต์   ปุ๊ดปง 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่ สพฐ. ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล        (1 
ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ซึ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง โดย
พัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบลให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล” ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
และมีความพร้อม ในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุม
ทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยตั้งเป้าหมาย คือ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ ที่มีความพร้อมในการให้บริการ
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์
และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง
โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์  เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ โรงเรียนกลายเป็น
ศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน คนในชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ตลอดจนสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน น าไปสู่การลด
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จ าเป็นต่อการธ ารงตน ด ารงชีวิตในการเป็นพลเมืองไทยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนทุ่งหัวช้างเป็นโรงเรียนมัธยม ที่ตั้งอยู่ในเขตต าบลทุ่งหัวช้าง  ได้ผ่านการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการให้เป็น โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา ได้ตระหนักเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาตนเองเพ่ือให้ก้าวเข้าสู่การเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ในการนี้ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้เสนอ
โครงการพัฒนาระบบงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลเพ่ือก้าวสู่ความส าเร็จของการเป็นโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

 

รหัสโครงการ   023/2565 
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2. วัตถุประสงค ์

1. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย  

2. ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ให้มีบทบาทในการ
ส่งเสริมทางการศึกษาแก่นักเรียนและเยาวชนในพ้ืนที่ 

 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 1. ผู้บริหารร้อยละ 100 
 2. บุคลากรครูร้อยละ 100 
 3. นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมร้อยละ 100 
 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 1. โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีความชัดเจนและสอดคล้องกับแผนพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลครอบคลุมในทุกประเด็นตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 2. โรงเรียนมีการพัฒนาครูตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีความสอดคล้องและ
ครอบคลุมทุกประเด็นตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 3. ครูมีแผนจัดการเรียนรู้ที่ระบุเป้าหมาย กิจกรรม สื่อ ชิ้นงาน/ภาระงานที่สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา มีการก าหนดช่วงเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในตารางเรียนของทุกชั้น มีเครื่องมือการประเมิน
ตามสภาพจริงในระดับคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
 4. ครูที่ปรึกษา มีการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบทุกขั้นตอน มีข้อมูล
สารสนเทศ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมใช้ในวันเปิด
เรียน 

 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

พ.ย.64 - -น.ส.ณัฏฐิกานต์  
ปุ๊ดปง 
-วชิาการ 

D 2. ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
   -พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
   -พัฒนาครู 
   -แผนการสอน/ส่งเสริมการใช้สื่อฯ ในการ
จัดการเรียนการสอน 

ธ.ค.64 – 
ก.ย. 65 

3,500 ครูทุกคน 
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ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
   -งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

C 3. การนิเทศติดตามการด าเนินงาน 
4. สรุปผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

ธ.ค.64 – 
ก.ย. 65 

- -น.ส.ณัฏฐิกานต์  
ปุ๊ดปง 
-วชิาการ 

A 5.รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว
ทางการพัฒนาต่อไป 

ก.ย. 65 - -น.ส.ณัฏฐิกานต์  
ปุ๊ดปง 

รวม 3,000  
 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  :  พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 
 

6. งบประมำณ 
โครงการเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยม งบประมาณจ านวน 3,500 
บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ไวนิล ถัวเฉลี่ย 1,000 1,000 
2 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม 5 รีม 100 500 
3 ค่าเข้าเล่มเอกสาร ถัวเฉลี่ย  300 
4 แฟ้มโชว์ 3 ห่วง A4 5 แฟ้ม 120 600 
6 ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ อะคริลิค 1 ด้าน A4 แนวตั้ง 5 ป้าย 220 1,100 

รวมเงิน 3,500 
 

7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1. ผู้บริหาร 

2. บุคลากรครู 
3. ฝ่ายงานวิชาการ 

 
8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมินผล 
1. แผนจัดการเรียนรู้ที่ระบุ
เป้าหมาย กิจกรรม สื่อ ชิ้นงาน/
ภาระงานที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา มีการ
ก าหนดช่วงเวลาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ในตารางเรียนของ

ครูร้อยละ 100 มีแผนจัดการเรียนรู้ที่ระบุ
เป้าหมาย กิจกรรม สื่อ ชิ้นงาน/ภาระงานที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีการ
ก าหนดช่วงเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ในตารางเรียนของทุกชั้น มีเครื่องมือการ
ประเมินตามสภาพจริงในระดับคุณภาพ
ของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา 

-รายงานผลการส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมินผล 
ทุกชั้น มีเครื่องมือการประเมิน
ตามสภาพจริงในระดับคุณภาพ
ของผู้เรียนตามเป้าหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา 

2. ผลการด าเนินงานตามระบบ
ดูแลช่ วย เหลือนัก เรี ยนตาม
ร ะ บ บ ทุ ก ขั้ น ต อ น  มี ข้ อ มู ล
สารสนเทศ  
  

ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาร้อยละ 100 มี
การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามระบบทุกข้ันตอน มีข้อมูล
สารสนเทศ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และมีการปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนพร้อมใช้ในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 
1/2562 

-รายงานผลการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

3. การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
  

 

โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษามีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
ครอบคลุมในทุกประเด็นตามแผนพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

-หลักสูตรสถานศึกษา 

4. การพัฒนาครูตามแผนพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

โรงเรียนมีการพัฒนาครูตามแผนพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีความ
สอดคล้องและครอบคลุมทุกประเด็นตาม
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

-รายงานการพัฒนาตนเอง
ของครู 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยม 

 2. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต และได้รับการจัดการศึกษาอย่างเท่า
เทียมและทั่วถึง 
 3. ครูได้ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย และให้การช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางด้านการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและนักเรียนประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาวณัฏฐิกานต ์  ปุ๊ดปง) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางกชกร   กันตีฟอง) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่ 2  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.4 
ผู้รับผิดชอบ  : นางกชกร กันตีฟอง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การนิเทศเป็นกระบวนการของการศึกษาที่มุ่งส่งเสริม ให้การสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานของ
การศึกษา เป็นกระบวนการปรับปรุงการเรียนการสอน การชี้แนะ การให้ความช่วยเหลือ และร่วมมือกับครู  
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา โดยมีเป็นหมายคือ คุณภาพของผู้เรียน ดังนั้น การนิเทศภายในจึง
เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงแก้ไข  ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  โดย
อาศัยความร่วมมือของครูและบุคลากรภายในโรงเรียน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แนะน าให้ค าปรึกษาเพ่ือ
ร่วมกันปฏิรูปการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวปฏิรูป  ซึ่งจะส่งผลต่อนักเรียน ให้เป็นคนดี เก่ง และมี
ความสุข  และเพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน เพ่ือบรรลุตามจุดประสงค์ และจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร  โดยอาศัยการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของครูเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุน  
ส่งเสริมจนบังเกิดผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนขึ้น 
เพ่ือช่วยให้การท างานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2.2  เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้รับการนิเทศ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และน าผลที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

3.1.1 ครูผู้สอน ร้อยละ 90 ได้รับการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 3.1.2  ครผูู้สอน ร้อยละ 90  มีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและ
ความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

3.2.1  โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

รหัสโครงการ   024/2565 
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4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

P - ประชุมคณะครูในโรงเรียน  ชี้แจง  
มอบหมาย  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. 65 - - ผู้บริหาร 
- กลุ่มงานฯวชก. 

 
D ด าเนินกิจกรรมการนิเทศภายใน ได้แก่ 

1. พัฒนาและจัดท าคู่มือการพัฒนา 
ประสิทธิภาพระบบนิเทศภายใน 
สถานศึกษา  
2. ก าหนดปฏิทินการนิเทศ 
3. นิเทศการสอน,เยี่ยมชั้นเรียนและ
สังเกตการสอน 
4.. การจัดสอนแทน 

 
พ.ค. 65 

 
 

พ.ค. 65 
ตลอดปี

การศึกษา 

 
906 

- คณะกรรมการ
นิเทศภายใน 
- ครูทุกคน 

C ติดตาม  ก ากับ  แก้ปัญหา  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
นโยบาย 

ตลอดปี
การศึกษา 

- - ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
นิเทศภายใน 
 

A ประเมินผล สรุป  รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อผู้บริหารตามล าดับ 

ต.ค. 65 
มี.ค. 66 

- - นางกชกร  
  กันตีฟอง 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  : พ.ค. 65 - มี.ค. 66 
6. งบประมำณ     

งบประมาณ  จ านวน   906   บาท  (เก้าร้อยหกบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1. ค่าจัดท าคู่มือการนิเทศ 10 เล่ม 30 300 
2. จัดท าแบบบันทึกการนิเทศ 

- กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม 
- กระดาษการ์ดสี 120 แกรม 
- แฟ้มสันกว้าง A4 สัน 2" ด า ตราช้าง125 

 
4 รีม 
1 ห่อ 
1 แฟ้ม 

 
105 
96 
90 

 
420 
96  
90 

รวมเงิน 906 
 

7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7.1 กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม สพม.ล าปาง ล าพูน 
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8. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมิน 

ร้อยละของความพึงพอใจของ
ครูผู้สอนต่อระบบนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

ครูผู้สอน ร้อยละ 80 ขึ้นไป พึง
พอใจต่อระบบนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

- คู่มือการนิเทศภายใน 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

จ านวนครูผู้สอน ที่ได้รับการนิเทศ ครูผู้สอน ร้อยละ 90 ได้รับการ
นิเทศ 

- แบบบันทึกการนิเทศ 
- แบบรายงานผล 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมมีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ 
 7.2  ครูได้รับการนิเทศ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และน าผลที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
             (นางกชกร   กันตีฟอง) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางกชกร   กันตีฟอง) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณการเงิน 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่2  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 2 ข้อที ่ 2.2 
ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวอัมพร  ฝั้นอุด 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การบริหารงานในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีทั้งหมด 5 ฝ่าย  ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่าย
บริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน และฝ่ายบริหารงานบุคคล  
ซ่ึงแต่ละฝ่ายต่างก็มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของโรงเรยีนท้ังระบบ 

งานการเงินบัญชีและพัสดุเป็นอีกงานหนึ่งในฝ่ายบริหารงบประมาณ เป็นงานที่ว่าด้วยเงินงบประมาณ
ประเภทต่างๆ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง  การซื้อ การจ้าง ดังนั้น งานการเงินบัญชีและพัสดุ จึงนับว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือให้การด าเนินงานของ
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และให้เกิดประโยชน์ช่วยให้ภารกิจของหน่วยงานบรรลุผลตามความมุ่ง
หมาย  จึงส่งผลให้โรงเรียนต้องจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือให้การบริหารจัดการงานการเงินบัญชีและพัสดุ มีความถูกต้อง คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบ 
      ได ้
2.2 เพ่ือให้โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีสภาพใช้การได้ดีตามอายุการใช้งาน 
2.3 เพ่ือให้โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงานด้านงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
2.4 เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินสภาพคล่อง และรวดเร็วในการให้บริการ 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

3.1.1 โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอในการจัดท าเอกสารทางการเงินบัญชีและพัสดุร้อยละ90 
3.1.2 โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีสภาพดี ซึ่งเอื้อต่อด าเนินงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ  
         ร้อยละ 90 
3.1.3 ผู้รับผิดชอบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 

3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีความพึงพอใจต่อการ 

                     ปฏิบัติงานของฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ  

รหัสโครงการ   025/2565 
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3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีความพึงพอใจในการใช้ 
                     งานครภุัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมแล้ว 

3.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีความพึงพอใจต่อการ 
         ปฏิบัติงานของคณะท างานฝ่ายงบประมาณ  
3.2.4 การบริหารจัดการงานการเงินบัญชีและพัสดุ มีความถูกต้อง คล่องตัว  รวดเร็ว โปร่งใส  
         ตรวจสอบได้ 
3.2.5 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
3.2.6 สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่าง   
         เป็นระบบครบวงจร 
 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (1) กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์  9,000  

P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอน
การด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม 
   -ส ารวจครุภัณฑ์ที่ช ารุด 

ตุลาคม 64 - ผู้บริหาร, ผู้รับผิดชอบ
งานการพัสดุ 

D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 
     -บันทึกขอซ่อมแซมครุภัณฑ์      
     -น าครุภัณฑ์ส่งซ่อม 
     -จัดท าเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อขอ
เบิกจ่ายให้แก่ร้านค้า 

     -ช าระเงินให้แก่ร้านค้า 

ตุลาคม 64-
กันยายน 65 

 
 

9,000 นางเจตสนีวรรณ       
ราชกิจเจริญ 

C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

กันยายน 65 - นางเจตสนีวรรณ       
ราชกิจเจริญ 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 

กันยายน 65 - นางเจตสนีวรรณ       
ราชกิจเจริญ 

 (2) กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน
บัญชี 

 7,361  

P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอน
การด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม 
   -จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน 

ตุลาคม 64 
 

- ผู้บริหาร, ผู้รับผิดชอบ
งานการเงิน บัญชี  

D 2. ด าเนินกิจกรรมพัฒนาระบบงาน
การเงินบัญชีและพัสดุ เพ่ือให้บริการแก่

ตุลาคม 64-
กันยายน 65 

 

7,361 นางสาวธิดาพร          
เซอร์ 
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ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
คณะครูและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทัน
ตามเวลาที่ก าหนด 
     - จัดท าเอกสารทางบัญชี การเงิน 

 

C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

กันยายน 65 - นางสาวธิดาพร          
เซอร์ 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

กันยายน 65 - นางสาวธิดาพร          
เซอร์ 

 (3) กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ  9,262  
P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอน

การด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม 
   -จัดเตรียมเอกสารทางพัสดุต่าง ๆ 

ตุลาคม 64 - ผู้บริหาร, 
ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ 

D 2. ด าเนินกิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
เพ่ือให้บริการแก่คณะครูและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ทันตามเวลาที่ก าหนด 
     -จัดท าเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง 

ตุลาคม 64-
กันยายน 65 

 
 

9,262 นางสาวอัมพร ฝั้นอุด  

C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

กันยายน 65 - นางสาวอัมพร ฝั้นอุด 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

กันยายน 65 - นางสาวอัมพร ฝั้นอุด 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  :  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
6. งบประมาณ     

งบประมาณ  จ านวน    25,623   บาท  (สองหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) 
 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
  
2. กิจกรรม ซ่อมแซมครุภัณฑ์ งบประมาณ 9,000 บาท 
กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 งบประมาณ 4,500 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ค่าจ้างเช็ค เปลี่ยนตลับหมึก
และซ่อมเครื่องปรินซ์เตอร์ 
(ท่ัวไป) 

3 เครื่อง 1,500 4,500 

รวมเงิน 4,500 
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กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 งบประมาณ 4,500 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ค่าจ้างเช็ค เปลี่ยนตลับหมึกและ
ซ่อมเครื่องปรินซ์เตอร์ (ทั่วไป) 

3 เครื่อง 1,500 4,500 

รวมเงิน 4,500 
3. กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงินบัญชี งบประมาณ 7,361 บาท 
กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงินบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 งบประมาณ 5,359 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 10 รีม 105 1,050 
2 กระดาษโพทอิท 2 แพ็ค 25 50 
3 สันรูด  10  มิล 24 อัน 10 240 
4 สันรูด  17  มิล 24 อัน 15 360 
5 กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม 180 

แผ่น (สีฟ้า, สีชมพู) 
2 ห่อ 95 190 

6 ตรายาง สลักหลังใบเสร็จ 1 อัน 1,000 1,000 
7 เทปผ้า กาว 1 นิ้ว (สีฟ้า, สีชมพู) 2 ม้วน 28 56 
8 ลวดเสียบกระดาษสี ROBIN ใหญ ่

650 ชิ้น 
1 กระปุก 89 89 

9 เทปใส หลุยส์ แกน 1″ ขนาด 
3/4″x36 หลา (8ม้วน/แพ็ค) 1 แพ็ค 32 32 

10 มีดคัตเตอร์ด้ามเหล็ก MESA 1 อัน 45 45 
11 เทปกาวสองหน้า 24 มม.×20หลา 5 ม้วน 20 100 
12 ปลั๊กราง 5 เมตร 4 เต้า  1 สวิทซ์ 1 อัน 145 145 

รวมเงิน 3,357 
 
กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงินบัญชี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 งบประมาณ 2,002 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 10 รีม 105 1,050 
2 กระดาษโพทอิท 2 แพ็ค 25 50 
3 สันรูด  10  มิล 24 อัน 10 240 
4 สันรูด  17  มิล 24 อัน 15 360 
5 กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม 180 

แผ่น (สีฟ้า, สีชมพู) 
2 ห่อ 95 190 



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 หน้า 124 
 

 
 

 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

7 เทปผ้า กาว 1 นิ้ว (สีฟ้า, สีชมพู) 4 ม้วน 28 112 
 2,002 

 
 
4. กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ งบประมาณ 9,262 บาท  
กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งบประมาณ 5,812 บาท 
  

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร  IDEA MAX A4 70 
แกรม   

30 รีม 105 3,150 

2 เทปใสยูนิเทป 1.5 นิ้ว  3 ม้วน 28 84 
3 หมึกเครื่องปริ้น Canon สีด า 1 ลิตร 1 ขวด 350 350 
4 หมึกเครื่องปริ้น Canon สีน้ าเงิน 135 ml 1 ขวด 150 150 
5 หมึกเครื่องปริ้น Canon สีแดง 135 ml 1 ขวด 150 150 
6 หมึกเครื่องปริ้น Canon สีเหลือง 135 ml 1 ขวด 150 150 
7 กรรไกร คนป่า  9  นิ้ว 1 อัน 98 98 
8 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 20 กล่อง 8 160 
9 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 8 5 กล่อง 20 100 
10 เทปกาวย่น Formel 1.5 นิ้ว (เหลือง,ฟ้า,

แดง,เขียวอ่อน) 
4 ม้วน 30 120 

11 แท่นประทับตราม้า เบอร์ 3 สีน้ าเงิน 1 กล่อง 28 28 
12 ใบมีดคัตเตอร์ 30 องศา ใหญ่ MESA 2 กล่อง 24 48 
13 ปากกาเขียนซีดี ตราม้า H-52F  น้ าเงิน 3 ด้าม 28 84 
14 ลวดเสียบกระดาษ Robin 750 ตัว 1 กป 110 110 
15 ปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตซ์ 2 USB สายยาว 5 

เมตร  
2 อัน 365 730 

20 ค่าอัดรูปงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซม งาน
ก่อสร้างและงานจัดซื้อต่างๆ 

60 รูป 5 300 

รวมเงิน 5,812 
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กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 งบประมาณ 3,450 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร  IDEA MAX 
A4 70 แกรม   

30 รีม 105 3,150 

2 ค่าอัดรูปงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซม 
งานก่อสร้างและงานจัดซื้อต่างๆ 

60 รูป 5 300 

รวมเงิน 3,450 
 

7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
7.2 ร้านค้า 
7.3 หน่วยงานภายนอก 

 
8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมินผล 
บุคลากรในฝ่ายการเงิน บัญชี 
และพัสดุมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
ในการจัดท าเอกสารทางการเงิน 
ร้อยละ 90 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ  

แบบประเมินความพึงพอใจ 

โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์ที่มีสภาพ
ดี ซึ่งเอื้อต่อการบริหารจัดการใน
ด้านต่างๆ ร้อยละ 80 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มี
ความพึงพอใจในการใช้งาน
ครุภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซม
แล้ว 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน 
   ของฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ  
9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีความพึงพอใจในการใช้งาน 
 ครุภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมแล้ว 
9.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน 
 ของงานสารบรรณโรงเรียน  
9.4 การบริหารจัดการงานการเงินบัญชีและพัสดุ มีความถูกต้อง คล่องตัว  รวดเร็ว โปร่งใส  
 ตรวจสอบได้ 
9.5 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
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9.6 สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
 ครบวงจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้เสนอโครงการ
    (นางสาวอัมพร   ฝั้นอุด) 

 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวสาวิตรี   มูลย่อง) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
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ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ด้านที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 , ด้านที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 17, 18 , ด้านที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 20 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 
ผู้รับผิดชอบ : นางพิชญา  หล้าเป็ง 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553  

มาตรา 4 การศึกษาหมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   มาตรา 6  การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และมาตร 24 (5) ให้สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และรอบรู้ 

กลุ่มบริหารทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มบริหารที่รับผิดชอบในงานด้านบริการแก่นักเรียน ครู บุคลากร ชุมชน ใน
ด้านการจัดสวัสดิการ งานอาคารสถานที่ การเสริมสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และงานโสตทัศนูปกรณ์ จึงได้จัดท า โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบริหารทั่วไป เพ่ือใช้ด าเนิ นงานใน
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ให้สอดรับตามตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 การจัดสวัสดิการ งานอาคารสถานที่ การเสริมสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพ 
2.2 เพ่ือให้ทรัพย์สินของโรงเรียนมีความปลอดภัย  
2.3 เพ่ือให้ยานพาหนะของโรงเรียนพร้อมให้บริการแก่คณะครู นักเรียน ในการเดินทาง 
2.4 เพ่ือให้การจัดการของงานบริหารทั่วไปมีความพร้อมในวัสดุอุปกรณ์ การปฏิบัติงานในงาน 

               บริหารทั่วไปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผู้เกี่ยวข้องพอใจ  
 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 บุคลากรที่ท างานในฝ่ายบริหารทั่วไปมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
3.1.2 รถยนต์ของโรงเรียน สามารถให้บริการแก่คณะครู นักเรียนได้ ร้อยละ 90 
3.1.3 บุคลากรที่ท างานกิจการนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
3.1.4 การให้บริการ ปฏิคมและน้ าดื่ม สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ ร้อยละ 90 

 

รหัสโครงการ   026/2565 
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3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีความพึงพอใจต่อการ 
        ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป  
3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีความพึงพอใจในการ

ให้บริการ  
        ปฏิคมและน้ าดื่ม 
3.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีความพึงพอใจต่อ

การ 
        ปฏิบัติงานของการจัดการงานบริหารทั่วไป 
3.2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีความพึงพอใจต่อ

การ 
        ให้บริการของรถโรงเรียน 
3.2.5 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
3.2.6 สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็น 
        ระบบครบวงจร 
3.2.7 สถานศึกษามีการบริหารและและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 (1)กิจกรรมการให้บริการ ปฏิคมและน้ า
ด่ืม 

ตุลาคม 64-
กันยายน 65 

16,636  

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม
แก่คณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

ตุลาคม 64 - นางพิชญา  หล้าเป็ง 

     
D 2. - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและดูแลท า

ความสะอาดห้องส านักงาน ห้องประชุม 
ห้องน้ าครูและสถานที่ที่ได้รับผิดชอบ  
    - ให้บริการปฏิคมและน้ าดื่ม อาหาร
กลางวัน  อาหารว่างแก่คณะครูและแขก 
ผู้มาติดต่อราชการ  

พฤศจิกายน 
64- 

เมษายน  65 
 

 นางพิชญา  หล้าเป็ง 

C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

สิงหาคม  65 - นางพิชญา  หล้าเป็ง 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

สิงหาคม 65 - นางพิชญา  หล้าเป็ง 

 (2) กิจกรรมท าความสะอาดเขตพ้ืนที่ ตุลาคม64-
กันยายน 65 

20,180 นางพิชญา  หล้าเป็ง 



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 หน้า 129 
 

 
 

 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

ขั้นตอน กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม
แก่คณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 

ตุลาคม 64 -  

D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 
 - ก าหนดเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
 - จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ท าความสะอาด 
- ซื้อถังขยะ 4 สี 
 

กันยายน 64-
กุมภาพันธ์  65 

-  

C 3.สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 

  มีนาคม 65 -  

A 4.รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 

มีนาคม  65 -  

 (3) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงาน ตุลาคม 64-
มีนาคม  65 

7,635 นางพิชญา  หล้าเป็ง 

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 

ตุลาคม 64  นางพิชญา  หล้าเป็ง 

D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 
 - ก าหนดรายการจัดซื้อ 
 - จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในส านักงาน 
 

ตุลาคม 64  นางพิชญา  หล้าเป็ง 

C 3.สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 

มีนาคม 65  นางพิชญา  หล้าเป็ง 

A 4.รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 

 

มีนาคม 65  นางพิชญา  หล้าเป็ง 

 (5) กิจกรรมจัดซื้อเครื่องวงจรปิด ตุลาคม 64-
มีนาคม 65 

30,000 นางพิชญา  หล้าเป็ง 

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดซื้อเครื่องวงจรปิด 
 

ตุลาคม 64  นางพิชญา  หล้าเป็ง 
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ขั้นตอน กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 

 - ก าหนดจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด 
 - จัดซื้อเครื่องวงจรปิด 
 

พฤศจิกายน 64  นางพิชญา  หล้าเป็ง 

C 3.สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 

มีนาคม 65  นางพิชญา  หล้าเป็ง 

A 4.รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 

 

มีนาคม 65  นางพิชญา  หล้าเป็ง 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  :  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
6. งบประมาณ     จ านวน  74,451      บาท  (เจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)  

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
   เทอมที่ 2  
   กิจกรรมกำรให้บริกำรปฏิคมและน้ ำดื่ม  งบประมำณ   8,318  บำท 

      
ล าดับ

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคา/
หน่วย รวมเงิน หมายเหตุ 

1 กาแฟ moccona (24 ซอง) 15 ห่อ 99 1,485 สามารถ 
ถัวจ่ายได้ 

ทุกรายการ 
2 ชาลิปตัน 

5 กล่อง 80 400 
3 เนสกาแฟ เรดคัพ -ผง 200กรัม 1 กล่อง 225 225 

 

4 ครีมเทียม คอฟฟ่ีเมท  2 กล่อง 130 260 
 

5 โอวัลติน 3in1 3 แพค 250 750 
 

6 น้ าดื่ม-ถัง 90 ถัง 15 1,350 
 

7 ขนมปัง 10 กล่อง 50 500  
8 ฟองน้ าหุ้มตาข่าย โพลี่ 10 ชิ้น 10 100  
9 น้ ายาล้างจาน แกลลอน 3.6 ลิตร 1 แกลลอน 220 220  
10 กระดาษช าระ 30 ม้วน 8 240  
11 น้ ายาล้างห้องน้ าวิกซอล พิงก์  15 ขวด 50 750  
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     เทอมที่ 1  
  กิจกรรมกำรให้บริกำรปฏิคมและน้ ำดื่ม  งบประมำณ   8,318  บำท 

      
ล าดับ

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคา/
หน่วย รวมเงิน หมายเหตุ 

1 กาแฟ moccona (24 ซอง) 15 ห่อ 99 1,485 สามารถ 
ถัวจ่ายได้ 

ทุกรายการ 
2 ชาลิปตัน 

5 กล่อง 80 400 
3 เนสกาแฟ เรดคัพ -ผง 200กรัม 1 กล่อง 225 225 

 

4 ครีมเทียม คอฟฟ่ีเมท  2 กล่อง 130 260 
 

5 โอวัลติน 3in1 3 แพค 250 750 
 

6 น้ าดื่ม-ถัง 90 ถัง 15 1,350 
 

7 ขนมปัง 10 กล่อง 50 500  
8 ฟองน้ าหุ้มตาข่าย โพลี่ 10 ชิ้น 10 100  
9 น้ ายาล้างจาน แกลลอน 3.6 ลิตร 1 แกลลอน 220 220  
10 กระดาษช าระ 30 ม้วน 8 240  
11 น้ ายาล้างห้องน้ าวิกซอล พิงก์  15 ขวด 50 750  
12 น้ ายาเช็ดกระจก หัวฉีด 330 ซีซี. 5 ขวด 50 250  
13 ค่าซักผ้า(เหมา) 1 ครั้ง 1,000 1,000  
14 สบู่เหลวล้างมือ 10 ขวด 50 500  
15 ไม้กวาดขนไก่ด้ามสั้น 2 อัน 69 138  
16 แปรงขัดห้องน้ า 5 อัน 30 150  

รวม 8,318  
 
 
 
 

12 น้ ายาเช็ดกระจก หัวฉีด 330 ซีซี. 5 ขวด 50 250  
13 ค่าซักผ้า(เหมา) 1 ครั้ง 1,000 1,000  
14 สบู่เหลวล้างมือ 10 ขวด 50 500  
15 ไม้กวาดขนไก่ด้ามสั้น 2 อัน 69 138  
16 แปรงขัดห้องน้ า 5 อัน 30 150  

รวม 8,318  
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เทอม 2 
กิจกรรมท ำควำมสะอำดเวรเขตพื้นที่   งบประมำณ 10,220  บำท 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 จัดซื้อ ไม้กวาดดอกหญ้า 40  อัน 40 1,600 
2 จัดซื้อ ไม้กวาดทางมะพร้าว 30 อัน 45 1,350 
3 ไม้ถูพ้ืน 15 อัน 50 750 
4 น้ ายาท าความสะอาดห้องน้ า 40 ขวด 50 2,000 
5 สบู่เหลวล้างมือ 10 ขวด 50 500 
6 สบู่ก้อน 5 แพค 55 275 
7 น้ ายาล้างจาน 10 ถุง 20 200 
8 ฝอยขัดหม้อ 10 อัน 10 100 
9 รางวัลท าความสะอาดเขตพ้ืนที่  4 เดือน 600 2,400 
10 แปรงขัดห้องน้ า 15 อัน 25 375 
11 ถุงด า (30*40) 3 หอ 60 180 
12 ถังน้ าด า 6 ถัง 40 240 
13 ถุงมือยาง 10 คู่ 25 250 

รวม 10,220 
 
 
เทอมที่ 2 
กิจกรรมท ำควำมสะอำดเวรเขตพื้นที่   งบประมำณ 9,960 บำท 
 

ที่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 จัดซื้อ ไม้กวาดดอกหญ้า 30 อัน 40 1,200 
2 จัดซื้อ ไม้กวาดทางมะพร้าว 20 อัน 45 900 
3 ไม้ถูพ้ืน 15  อัน 50 750 
4 น้ ายาท าความสะอาดห้องน้ า 40 ขวด 50 2,000 
5 สบู่เหลวล้างมือ 10 ขวด 50 500 
6 สบู่ก้อน 5 แพค 55 275 
7 น้ ายาล้างจาน 10 ถุง 20 200 
8 รางวัลท าความสะอาดเขตพ้ืนที่  4 เดือน 600 2,400 
9 แปรงขัดห้องน้ า 15 อัน 25 375 
10 ถุงด า (30*40) 3 ห่อ 60 180 
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ที่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

11 ถุงมือยาง 10 คู่ 25 250 
12 ขันน้ า 20 ใบ 20 400 
13 ไม้คีบขยะ 6 อัน 30 180 
14 รองเท้าฟองน้ า 10 คู่ 35 350 

 9,960 
 
เทอมที่ 2 
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  งบประมำณ 3,006  บำท 
 

ที่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA MAX A4 70 5 รีม 105 525 

2 กล่องเอกสาร 3 ช่อง 2กล่อง 195 390 

3 กาวลาเทก็ซ์ TOA 8 ออนซ์ 4 ขวด 22 88 

4 เขม็หมุดหวัมุก TW 2 กล่อง 78 156 

5 คลิปดา 2 ขาตรามา้ เบอร์ 111 2 กล่อง 18 36 

6 คลิปดา 2 ขาตรามา้ เบอร์ 108 1 กล่อง 55 55 

7 คลิปดา 2 ขาตรามา้ เบอร์ 109 1 กล่อง 39 39 

8 ปลัก๊ราง 3 เมตร 4 เตา้ มีฟิวส์ VOX 1 อัน 320 320 

9 นา้ยาลบคาผดิ ควอนตั้ม 7 ML. 5 อัน 45 225 

10 กรรไกร Scotch 3M 6 น้ิว 1426 4 อัน 45 180 

11 เคร่ืองเจาะกระดาษ AROMA PUNCH 600 2 เครื่อง 135 270 

12 เทปผา้กาว 1 น้ิว สีแดง 20 ม้วน 28 560 

13 เทปใสแกนใหญ่ 3M 1/2 น้ิว 12x66 ม. 4 ม้วน 18 72 

14 แท่นตดัเทปแกนใหญ่ ตราชา้ง L-02 1 อัน 90 90 

รวมเงิน 3,006 
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เทอมที่ 1 
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  งบประมำณ 4,629  บำท 
 

ที่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ผ้าม้วนเมตร (สีเหลือง) 1ม้วน 1500 1,500 
2 หมึกเติม cannon ของแท้ ( ด า ฟ้า เหลือง 

แดง) 
4 ขวด 300 1,200 

3 เทปกาวย่น 1 นิ้ว 3M 10 35 350 
4 เทปกาวสองหน้าแบบบาง 1/2 นิ้ว 3 M 5 ม้วน 25 125 
5 เทปโฟมกาวสองหน้า ตราช้าง 5 เมตร 1 ม้วน 99 99 
6 ไส้แฟ้ม A4 ORCA เบอร์ SP-040 10 แพ็ค 20 200 
7 เทปผ้ากาว 1 นิ้ว(สีน้ าเงิน 5,สีชมพู,5) 10 ม้วน 28 280 
8 น้ายาลบคาผิด ควอนตั้ม 7 ML. 2 อัน 45 90 
9 มีดคัตเตอร์ด้ามเหล็ก MESA NO.ST-10 2 อัน 32 64 
10 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA MAX A4 70 แกรม 5 รีม 105 525 
11 กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม 180 แผ่น สีฟ้า

,ชมพู 
2 ห่อ 98 196 

รวมเงิน 4,629 
 
เทอมที่ 2 
กิจกรรมจัดซื้อกล้องวงจรปิด  งบประมำณ 30,000  บำท 
 

ที่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กล้องวงจรพร้อมติดตั้ว 16 จุด 16 30,000 30,000 
รวมเงิน 30,000 

 
 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
7.2 นักเรียน 
7.3 ผู้ปกครองนักเรียน 
7.4 ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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8. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมินผล 

บุคลากรที่ท างานในฝ่ายบริหารทั่วไปมีวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน 100% 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุ่ง
หัวช้างพิทยาคม มีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป  

แบบประเมินความพึงพอใจ 

รถยนต์ของโรงเรียน สามารถให้บริการแก่
คณะครู นักเรียนได้ ร้อยละ 90 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใน
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของรถโรงเรียน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

บุคลากรที่ท างานงานสารบรรณมีวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 
90 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใน
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบัติงานของงานกิจการนักเรียน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

การให้บริการ ปฏิคมและน้ าดื่ม สร้างความ
ประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ 100 % 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุ่ง
หัวช้างพิทยาคม มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการ ปฏิคมและน้ าดื่ม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 ทรัพย์สินของโรงเรียนมีความปลอดภัย  
9.2 ยานพาหนะของโรงเรียนพร้อมให้บริการแก่คณะครู นักเรียน ในการเดินทาง 
9.3 การบริหารจัดการของงานบริหารทั่วไปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ  
9.4 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
9.5 สถานศกึษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง  ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
9.6 สถานศึกษามีการบริหารและและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
               (นางพิชญา  หล้าเป็ง) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางพิชญา  หล้าเป็ง) 
          หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่2 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 2.4 
ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารบุคคล 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตาม
หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่
และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไป
ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก ตลอดจนให้หน่วยงานทางการศึกษาระดม
ทรัพยากร บุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโดยกลุ่มบริหารงานบุคคลจึงได้จัด
ให้มีโครงการและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพครู บุคลากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงขึ้นตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ 

การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรกของการพัฒนาโรงเรียน  เพ่ือการ
ด าเนินการต่าง ๆ ในโรงเรียนจะประสบความส าเร็จต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความพร้อมที่จะได้รับการ
พัฒนาอยู่เสมอ การพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม การจัดระบบงาน ฯลฯ มีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดให้มีอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ นอกจากนี้รวมถึงการส่งเสริมขวัญและก าลังใจ คือ การพิจารณาความดี
ความชอบ การให้บริการสวัสดิการ ฯลฯ อีกท้ังยังรวมถึงการด าเนินการทางวินัยกับบุคลากรที่กระท าผิดอีกด้วย
และจากข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 มาตรฐานที่ 8 มีข้อเสนอแนะว่าครูผู้สอนควร
ได้รับการส่งเสริมเข้ารับการอบรม สัมมนาในวิชาที่รับผิดชอบอย่างเป็นประจ าเพ่ือเพ่ิมทักษะประสบการณ์ให้
ก้าวทันโลก และพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  

ดังนั้น  โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมจึงด าเนินโครงการนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนให้
ดียิ่งขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ 
2.2 เพ่ือให้ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในโรงเรียน 
2.3 เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีต่อภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษา ของบุคลากรในโรงเรียน 

 
 
 
 

รหัสโครงการ   027/2565 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 20  
        ชั่วโมง/ปี 
3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) 
3.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนทุ่ง 
        หัวช้างพิทยาคม 
3.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้างใน 
        โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการท างานอย่างเข้มแข็ง สามารถท างานได้    
        อย่างเต็มก าลัง ความคิด เสียสละเพ่ือประโยชน์ทางราชการอย่างเต็มที่ 
3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี 
 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 (4) กิจกรรมบริหารจัดการงานบุคคล  10,118  
P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอนการ

ด าเนินงานการบริหารงานบุคคล 
     -จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับงานบุคคล 

ตุลาคม 64 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 
     -พัฒนางานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

      -ให้บริการด้านงานบุคคลแก่คณะครู
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

ตุลาคม 64- 
กันยายน 65 

 

10,118 นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม กันยายน 65 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 
A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว

ทางการพัฒนาต่อไป 
กันยายน 65 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

 (5) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนาทาง
วิชาการของครู 

 100,000  

P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอนการ
ด าเนินกิจกรรมส าหรับครู 
     -จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาต
ไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนาทาง
วิชาการของครู 

ตุลาคม 64 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 
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ขั้นตอน กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 

     -ครูที่จะไปราชการส่งเอกสารขออนุญาต
ไปราชการเพ่ือเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
ทางวิชาการของครู 
     -ครูเข้าร่วมการประชุมอบรม สัมมนาทาง
วิชาการของครู ตามวัน เวลา ที่ขออนุญาต 
    -ส่งเอกสารรายงานการประชุม อบรม 
สัมมนาทางวิชาการ แก่ผู้บริหาร 

ตุลาคม 64- 
กันยายน 65 

 

100,000 นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม กันยายน 65 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 
A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว

ทางการพัฒนาต่อไป 
กันยายน 65 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

 (3) กิจกรรมจัดจ้าง จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง 
เงินอุดหนุน 

 128,000  

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ กับเก่ียวกับ
วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ตุลาคม 64 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

D 2. ด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างประเภทต่าง ๆ  ตุลาคม 64- 
กันยายน 65 

 

- นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

 3.ท าสัญญาจ้าง และ ด าเนินการจ้าง 
 

ตุลาคม 64- 
กันยายน 65 

128,000 นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

C 4. นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานของลูกจ้าง  ตุลาคม 64- 
กันยายน 65 

- นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

 5. สรุปและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม กันยายน 65 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 
A 6. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว

ทางการพัฒนาต่อไป 
กันยายน 65 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

 (4) กิจกรรมจัดจ้าง จัดจ้างแม่บ้าน 
เงินรายได้สถานศึกษา 

 68,000  

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ กับเกี่ยวกับ
วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ตุลาคม 64  นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

D 2. ด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างประเภทต่าง ๆ  ตุลาคม 64- 
กันยายน 65 

68,000 นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

 3.ท าสัญญาจ้าง และ ด าเนินการจ้าง 
     -จัดจ้างแม่บ้าน 

ตุลาคม 64- 
กันยายน 65 

 
 

นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

C 4. นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานของลูกจ้าง  ตุลาคม 64- 
กันยายน 65 

- นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 
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ขั้นตอน กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 5. สรุปและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม กันยายน 65 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 
A 5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 

กันยายน 65 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

 (5) กิจกรรมจัดจ้าง จัดจ้างยามรักษาความ
ปลอดภัย (เงินอุดหนุน) 

 56,000 
 

 

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ กับเกี่ยวกับ
วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ตุลาคม 64 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

D 2. ด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างประเภทต่าง ๆ  ตุลาคม 64- 
กันยายน 65 

- นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

 3.ท าสัญญาจ้าง และ ด าเนินการจ้าง 
     -จัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย 

ตุลาคม 64- 
กันยายน 65 

56,000 
 

นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

C 4.นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานของลูกจ้าง  ตุลาคม 64- 
กันยายน 65 

- นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

 5. สรุปและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม กันยายน 65 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 
A 6.รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว

ทางการพัฒนาต่อไป 
 

กันยายน 65 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

 (6) กิจกรรมจัดจ้าง ครูชาวต่างชาติ 
เงินรายได้สถานศึกษา 

 270,000  

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ กับเกี่ยวกับ
วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ตุลาคม 64 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

D 2. ด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างประเภทต่าง ๆ  ตุลาคม 64- 
กันยายน 65 

- นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

 3.ท าสัญญาจ้าง และ ด าเนินการจ้าง 
 

ตุลาคม 64- 
กันยายน 65 

270,000 นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

C 4. นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานของลูกจ้าง  ตุลาคม 64- 
กันยายน 65 

- นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

 5. สรุปและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม กันยายน 65 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 
A 6. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว

ทางการพัฒนาต่อไป 
กันยายน 65 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

 (7)  กิจกรรมจัดจ้าง จัดจ้างครูอัตราจ้าง เงิน
รายได้สถานศึกษา 

 180,000  

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ กับเกี่ยวกับ
วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ตุลาคม 64 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 
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ขั้นตอน กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
D 2. ด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างประเภทต่าง ๆ  ตุลาคม 64- 

กันยายน 65 
- นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

 3.ท าสัญญาจ้าง และ ด าเนินการจ้าง 
 

ตุลาคม 64- 
กันยายน 65 

180,000 นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

C 4. นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานของลูกจ้าง  ตุลาคม 64- 
กันยายน 65 

- นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

 5. สรุปและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม กันยายน 65 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 
A 6. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว

ทางการพัฒนาต่อไป 
กันยายน 65 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

 (8) กิจกรรมเงินประกันสังคม 
เงินอุดหนุน 

 40,000             

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ กับเกี่ยวกับ
วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ตุลาคม 64 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

D 2. ด าเนินการ จ่ายเงินประกันสังคมให้แก่
ลูกจ้าง 

ตุลาคม 64- 
กันยายน 65 

40,000       นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

C 3. นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานของลูกจ้าง  ตุลาคม 64- 
กันยายน 65 

- นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

 4. สรุปและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม กันยายน 65 
 

- นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

A 5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว
ทางการพัฒนาต่อไป 

กันยายน 65 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

 (9) กิจกรรมจัดจ้าง จัดจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุ  
เงินรายได้สถานศึกษา 

 68,000  

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ กับเกี่ยวกับ
วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ตุลาคม 64 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

D 2.ด าเนินการ จ่ายเงินประกันสังคมให้แก่
ลูกจ้าง 

ตุลาคม 64- 
กันยายน 65 

68,000 นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

C 3. นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานของลูกจ้าง  ตุลาคม 64- 
กันยายน 65 

- นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

 4. สรุปและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม กันยายน 65 
 

- นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 

A 5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว
ทางการพัฒนาต่อไป 
 
 
 

กันยายน 65 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 
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ขั้นตอน กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 (10) กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณโรงเรียน  25,704  
P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ

และ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมแก่คณะครู
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

ตุลาคม 64 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 
นางสาวคนึงนิตย์  แปงชัย 

D 2. จัดซื้อวัสดุส านักงานส าหรับบริหารบุคคล ตุลาคม 64- 
กันยายน 65 

25,704 นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 
นางสาวคนึงนิตย์  แปงชัย 

C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม กันยายน 65 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 
นางสาวคนึงนิตย์  แปงชัย 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว
ทางการพัฒนาต่อไป 

กันยายน 65 - นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 
นางสาวคนึงนิตย์  แปงชัย 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  :  ตุลำคม 64 - กันยำยน 65 

 

 6. งบประมำณ     
งบประมาณ  จ านวน 945,822 บาท  (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรม บริหารจัดการงานบุคคล  งบประมาณ    10,118 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

 ภำคเรียนที่ 1    
1 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA GREEN A4 80 แกรม 10 รีม 110 1,100 
2 กล่องเอกสาร 3 ช่อง 3 กล่อง 195 585 
3 กาวลาเท็กซ์ TOA  32 ออนซ์ 1 กระปุก 60 60 
4 ลวดเสียบกระดาษ 33 มม. สีเงิน 1 กระปุก 90 90 
5 หมึกเครื่องพิมพ์ Canon (ด า,แดง,เหลือง,น้ าเงิน) 

คละสี สีละหนึ่งขวด 
6 ขวด 250 1,500 

6 คลิปด า 15 มม. 2 กล่อง 75 150 
7 เทปกาว 1.5 นิ้ว 10 ม้วน 35 350 
8 กระดาษโฟโต้ A4 250 แกรม 1 แพ็ค 300 300 
9 ตราปั้มยาง 1 ด้าม 300 300 
10 สมุดหมายเหตุรายวัน 5 เล่ม 150 750 
11 รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตซ์ 5 เมตร 1 อัน 450 450 

รวม 5,635 
 ภำคเรียนที่ 2 
1 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA GREEN A4 80 แกรม 10 รีม 110 1,100 
2 กระดาษปกสี 150 แกรม ขนาด 180 แผ่น 3 ห่อ 115 345 
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ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

3 หมึกเครื่องพิมพ์ Cannon (ด า,แดง,เหลือง,น้ าเงิน) 
คละสี  

6 ขวด 250 1,500 

4 เทปกาว 1.5 นิ้ว 10 ม้วน 35 350 
5 สมุดปกแข็ง (แพ็ค 3 เล่ม) 70 แกรม 1 แพ็ค 325 325 
6 ลวดเสียบกระดาษ 33 มม. สีเงิน 1 กระปุก 90 90 
7 กรรไกร 7 นิ้ว 2 อัน 109 218 
8 สันรูด 15 มม. สีทึบ (แพ็ค 12 ชิ้น) 1 แพ็ค 119 119 
9 ตะกร้าเคลือบใส่เอกสาร 1 ชั้น (F4 มีฝา) ขนาด F4 2 ชิ้น 128 256 
10 แฟ้มสันกว้าง F4 สัน 3 นิ้ว  2 90 180 
 รวม 4,573 

รวมทั้งปีการศึกษา 10,118 
 
กิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการของครู  งบประมาณ    100,000  บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ภาคเรียนที่ 1 
1 การอบรม สัมมนาของ

บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้บริหาร 

 เหมาจ่าย ถัว
เฉลี่ยทุกรายการ 

50,000   

ภาคเรียนที่ 2 
1 การอบรม สัมมนาของ

บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้บริหาร 

 เหมาจ่าย ถัวเฉลี่ย
ทุกรายการ 

50,000 

รวมเงิน 100,000 
      

กิจกรรมลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง งบประมาณ    128,000 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ภาคเรียนที่ 1 
1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวแทน

นักการภารโรง เดือน ต.ค. 64 
-ก.พ. 65 

2 คน 6,400/เดือน 64,000 

ภาคเรียนที่ 2 
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ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ภาคเรียนที่ 1 
1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวแทน

นักการภารโรง เดือน มี.ค. – 
ก.ค. 65 

2 คน 6,400/เดือน 64,000 

รวมเงิน 128,000 
 
กิจกรรมจัดจ้างแม่บ้าน งบประมาณ    68,000 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ภาคเรียนที่ 1 
1 ค่าจ้างแม่บ้าน เดือน ต.ค. 64-

ก.พ. 65 
1 คน 6,800/เดือน 34,000 

ภาคเรียนที่ 2 
1 ค่าจ้างแม่บ้าน เดือน มี.ค. – 

ก.ค. 65 
1 คน 6,800/เดือน 34,000 

รวมเงิน 68,000 
 
กิจกรรมจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย งบประมาณ    56,000   บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ภาคเรียนที่ 1 
1 ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย

เดือน ต.ค.64 -ก.พ. 65 
1 คน   5,600/เดือน 28,000 

ภาคเรียนที่ 2 
1 ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย

เดือน มี.ค. – ก.ค. 65 
1 คน   5,600/เดือน 28,000 

รวมเงิน 56,000    
 
กิจกรรมจัดจ้างครูชาวต่างชาติ งบประมาณ    270,000 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ภาคเรียนที่ 1 
1 ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ(ภาษาอังกฤษ) 

เดือน ต.ค.64 -ก.พ. 65 
1 คน 27,000/เดือน 135,000 
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ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

รวมภาคเรียนที่ 1 135,000 
ภาคเรียนที่ 2 
1 ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ(ภาษาอังกฤษ) 

เดือน มี.ค. – ก.ค. 65 
1 คน 27,000/เดือน 135,000 

     
รวมภาคเรียนที่ 2 135,000 

รวมเงิน 270,000 
กิจกรรมจัดจ้างครูอัตราจ้าง งบประมาณ    80,000 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ภาคเรียนที่ 1 
1 ค่าจ้างครูอัตราจ้าง เดือน ต.ค. 64 -

ก.พ. 65 
1 คน 8,000/เดือน 45,000 

รวมภาคเรียนที่ 1 45,000 
ภาคเรียนที่ 2 
1 ค่าจ้างครูอัตราจ้าง เดือน มี.ค. – 

ก.ค. 65 
1 คน 8,000/เดือน 45,000 

รวมภาคเรียนที่ 2 45,000 

รวมเงิน 80,000 
 

กิจกรรมเงินสมทบประกันสังคม งบประมาณ  40,000   บาท  

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ภาคเรียนที่ 1 

1 เงินสมทบประกันสังคม เดือน 
ต.ค. 64 -ก.พ. 65 

6 คน 4,000/เดือน 20,000        

ภาคเรียนที่ 2 

2 เงินสมทบประกันสังคม เดือน 
มี.ค.  – ก.ค. 65 

6 คน 4,000/เดือน 20,000        

รวมเงิน 40,000       
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กิจกรรมจัดจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุ งบประมาณ    68,000 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ภาคเรียนที่ 1 

1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุเดือน ต.ค. 
64 – ก.พ. 64 

1 คน 6,800/เดือน 34,000 

ภาคเรียนที่ 2 
2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุเดือน มี.ค.  

– ก.ค. 65 
1 คน 6,800/เดือน 34,000 

รวมเงิน 68,000 
 
 กิจกรรมพัฒนาสารบรรณโรงเรียน งบประมาณ 25,704 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

 ภำคเรียนที่ 1    
1 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA GREEN A4 80 แกรม 15 รีม 105 1,575 
2 ซื้อตราไปรษณียากร 2ครั้ง/เทอม 1,000 2,000 
3 เทปกาว 2 หน้า ขนาด 1 นิ้ว  2 ม้วน 38 76 
4 หมึกเตมิเครื่องพิมพ์ Sumsung Xpress รุ่น M2070F 3 ชุด 1,590 4,770 
5 น้ ายาลบค าผิด  2 อัน 45 90 
6 ตราปั้มลงรับหนังสือ 2 ด้าม 350 700 
7 เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-10  2 อัน 105 210 
8 ลวดเสียบ 2 กระปุก 90 180 
9 เครื่องเจาะรูกระดาษ 1 อัน 300 300 
10 ซองน้ าตาลขยายข้าง A4 2 มัด 300 600 
11 ซองน้ าตาล  A4 3 มัด 310 930 
12 เทปใส Penntape 1 นิ้ว *72 หลา 2 ม้วน 22 44 
13 กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 1 กระปุก 60 60 
14 กระดาษโฟโต้อิงค์เจ็ท A4 210 แกรม 1 รีม 270 270 
15 มีดคัตเตอร์ ตราช้าง 1801 18 มม. 1 อัน 50 50 
16 คลิปด า 2 ขา  ตราม้า  NO 111 2 กล่อง 18 36 
17 คลิปด า 2 ขา ตราม้า NO 109 1 กล่อง 58 58 
18 เทปกาว 2 หน้า 1 นิ้ว 2 ม้วน 35 70 

รวม 12,019 
 ภำคเรียนที่ 2 
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ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ตู้เอกสาร (เหล็ก) 1 หลัง 3,500 3,500 
2 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA GREEN A4 80 แกรม 25 รีม 110 2,750 
3 ปากกาแดง H-301 1 โหล 250 250 
4 แฟ้ม 2 ห่วง ตราช้าง A4  2 แฟ้ม 60 120 
5 หมึกเตมิเครื่องพิมพ์ Sumsung Xpress รุ่น M2070F 3 ชุด 1,590 4,770 
6 หมึกเติมแท่นประทับ ตราม้า (แดง น้ าเงิน) 2 ขวด 15 30 
7 ซองขาว ตราครุฑ 9/100 1 กล่อง 295 295 
8 ซองน้ าตาลขยายข้าง A4 2 มัด 300 600 
9 ซองน้ าตาล   A4 3 มัด 310 930 
10 ปากกาน้ าเงิน   1 โหล 250 250 
11 เทปใส Penntape 1 นิ้ว *72 หลา 2 ม้วน 22 44 
12 เทปกาว 2 หน้า ขนาด 1 นิ้ว 2 ม้วน 38 76 
13 เทปผ้า 1.5 นิ้ว 2 ม้วน 35 70 
 รวม 13,685 

รวมทั้งปีการศึกษา 25,704 
 
6. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

6.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6.2 วิทยากร 

 
8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์การประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้บริหารร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 20 
ชั่วโมง/ปี 

รายงานการประชุม อบรม 
สัมมนาทางวิชาการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

-แบบส ารวจรายการ 

บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้บริหารร้อยละ 100 มีการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) 

รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) 
ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

-แบบส ารวจรายการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานในโรงเรียนทุ่งหัว
ช้างพิทยาคม 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ใน
ระดับมาก 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ 
9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
9.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษา ของบุคลากรใน

โรงเรียน 
9.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการท างานอย่างเข้มแข็ง สามารถท างานได้อย่างเต็ม

ก าลัง ความคิด เสียสละเพ่ือประโยชน์ทางราชการอย่างเต็มที่ 
 9.5 ครแูละบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้เสนอโครงการ
  (นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ) 

 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางอังคณา   วงค์ฝั้น) 
           หวัหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 
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ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครู 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่2 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.4 
ผู้รับผิดชอบ : นางอังคณา   วงค์ฝั้น 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารบุคคล 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

คุณภาพของการศึกษาของผู้เรียน ส่วนหนึ่งมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครู โดยที่ครูต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร เพ่ือสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล อีกทั้งสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ได้ดี มีวิธีการที่หลากหลายในการวัดประเมินผล และสามารถให้ค าแนะน าค าปรึกษากับนักเรียน
ในการเรียน มีการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหานั้นๆ ด้วยวิธีวิจัย
และน าผลที่ได้รับมาปรับการสอนให้ดีขึ้น มีการจัดการเรียนรู้ตามที่ได้รับหมายอย่างเต็มเวลาและเต็ม
ความสามารถ และสิ่งที่ส าคัญที่สุด ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
ครูมีบทบาทส าคัญต่อผู้เรียนและการจัดการศึกษาอย่างยิ่ง กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงได้จัดท าโครงการนี้เพ่ือเป็น
พัฒนาคุณภาพด้านครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค ์
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครู 

 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

          3.2.1  ครูผู้สอนร้อยละ 100 ในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น 
3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

3.2.1 ครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 การอบรมพัฒนาข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ 
ว.PA 

   

รหัสโครงการ   028/2565 
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ขั้นตอน กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจถึง

วัตถุประสงค์และขั้นตอนการด าเนินการ
อบรมพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ 
ว.PA 

ตุลาคม 64 - นางอังคณา 
วงค์ฝั้น 

2. ติดต่อประสานงานกับวิทยากรที่จะ 
    มาให้ความรู้ 

กุมภาพันธ์ 65 - นางอังคณา 
วงค์ฝั้น 

3. เตรียมเอกสารการอบรม , สื่อ 
    เทคโนโลยีที่ใช้ในการอบรม 

มีนาคม 65 - นางอังคณา 
และนางมินตรา 

4. เตรียมประสานงานด้านอาหารและ 
   อาหารว่าง 

มีนาคม 65 - นางอังคณา 
วงค์ฝั้น 

D 5. ด าเนินการอบรมพัฒนาข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ 
ว.PA 

มีนาคม 65 8,400 วิทยากร 

C 6. การนิเทศติดตามการด าเนินงาน สิงหาคม 65 - นางอังคณา 
วงค์ฝั้น 

7. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน 
กิจกรรม 

กันยายน 65  นางอังคณา 
วงค์ฝั้น 

A 8. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

กันยายน 65 - นางอังคณา 
วงค์ฝั้น 

 อบรมพัฒนาครูเรื่องสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

   

P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจถึง 
    วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการ 
    ด าเนินการอบรมพัฒนาครูเรื่องสวน 
    พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

พฤษภาคม 65 - นางอังคณา 
วงค์ฝั้น 

2. ติดต่อประสานงานกับวิทยากรที่จะ 
    มาให้ความรู้ 

กรกฏาคม 65 - นายประสิทธิ์ 
ค าหล้า 

3. เตรียมเอกสารการอบรม , สื่อ 
    เทคโนโลยีที่ใช้ในการอบรม 

กรกฎาคม 65 - นางอังคณา 
และ 

นายประสิทธิ์ 
4. เตรียมประสานงานด้านอาหารและ 
   อาหารว่าง 

สิงหาคม 65 - นางอังคณา 
วงค์ฝั้น 
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ขั้นตอน กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
D 5. ด าเนินการอบรมพัฒนาครู เรื่องสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กันยายน 65 8,400 วิทยากร 

C 6. การนิเทศติดตามการด าเนินงาน กันยายน 65 - นางอังคณา 
วงค์ฝั้น 

7. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

กันยายน 65  นางอังคณา 
วงค์ฝั้น 

A 8. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

กันยายน 65 - นางอังคณา 
วงค์ฝั้น 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  :  ตุลาคม - กันยายน 2565 

 
6. งบประมำณ     

งบประมาณ  จ านวน   16,800  บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันแปดร้อยบำทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมการอบรมพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA  
งบประมาณ    8,400   บาท 

ที ่ รำยกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ/หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร  12 ชั่วโมง 200  2,400 
2 ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ 35 คน 80 2,800 
3 ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ 35 คน 80 2,800 
4 ค่าวัสดุและเอกสาร 

- กระดาษการ์ดปั๊มทอง A4 
- เอกสารประกอบการอบรม 

 
1 ห่อ 

เหมาจ่ายถัวเฉลี่ย 

 
225 

- 

 
225 
175 

รวมเงิน 8,400 
 

กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูเรื่องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
งบประมาณ 8,400 บาท  

ที ่ รำยกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ/หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร  12 ชั่วโมง 200  2,400 
2 ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ 35 คน 80 2,800 
3 ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ 35 คน 80 2,800 
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4 ค่าวัสดุและเอกสาร 
- กระดาษการ์ดปั๊มทอง A4 
- เอกสารประกอบการอบรม 

 
1 ห่อ 

เหมาจ่ายถัวเฉลี่ย 

 
225 

- 

 
225 
175 

รวมเงิน 8,400 
 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
7.2 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
7.3 วิทยากร 

 
8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมินผล 
1.ครูร้อยละ 100 เข้าร่วมการ
อบรม 

ครูมีเวลาเข้าร่วมการอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

- แบบการลงเวลาเข้าร่วมอบรม 

2.ครูร้อยละ 90 พึงพอใจต่อการ
ด าเนินการอบรม 

ครูพึงพอใจในการด าเนินการ
อบรม ในระดับ มาก ขึ้นไป 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 ครูผู้สอนทุกคนมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

9.2 สถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้เสนอโครงการ
   (นางอังคณา   วงค์ฝั้น) 

 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางอังคณา   วงค์ฝั้น) 
           หวัหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-2.5 
ผู้รับผิดชอบ  นางอังคณา  วงค์ฝั้น 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารบุคคล 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ทุกหน่วยงานและทุกหน้าที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานของสถานศึกษา หากหน่วยงาน
หรือผู้รับผิดชอบภายในโรงเรียนมีการพัฒนาไปในทางท่ีดี สถานศึกษานั้นก็จะพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้นเช่นกัน 

โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารบุคคลของสถานศึกษาจึงมีส่วนช่วยพัฒนาสายงานบริหารให้มีการท างานที่
เป็นระบบมากขึ้น รวมไปถึงบุคลากรทุกฝ่ายก็จะได้รับการพัฒนาไปด้วยพร้อมกัน 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือพัฒนาสายงานการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.2 เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรในกลุ่มสายงานการบริหารสถานศึกษา 

 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 บุคลากรในสายงานการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมและผู้บริหารสถานศึกษา
ทุกคน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 

 
ขั้นตอน กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนาทาง

วิชาการของผู้บริหาร 
 5000  

P 1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ตุลาคม 2564 - นางอังคณา  วงค์ฝั้น 
D 2. บุคลากรทางศึกษาและผู้บริหารไป

ศึกษาดูงานประชุม อบรม สัมมนา 
ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

5000 วิทยากร 

C 3. สอบถามและการรายงานผลการ
อบรม สัมมนา 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

- นางอังคณา  วงค์ฝั้น 

A 4. สรุปผลการประเมินโครงการ กันยายน 2565 - นางอังคณา  วงค์ฝั้น 

รหัสโครงการ   029/2565 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  :  ตุลาคม 2564 -กันยายน 2565 
6. งบประมำณ     

งบประมาณ  จ านวน    5000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม 
ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) ราคา/หน่วย 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1. การอบรม สัมมนาของบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้บริหาร 

20 ชั่วโมง/
ปี/คน 

เหมาจ่าย ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 5000 

รวม 5000 
 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
7.2 วิทยากร 

 

8. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์การประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 

ผู้บริหารร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมง/ปี 

มีชั่วโมงการพัฒนา ไม่ต่ า
กว่า 20 ชั่วโมง/ปี 

-แบบส ารวจรายการ 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
9.1 บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารได้รับความรู้เรื่องการพัฒนาสายงานการบริหารสถานศึกษา 
9.2 สายงานบริหารสถานศึกษามีผลงาน และประสิทธิภาพมากขึ้น 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้เสนอโครงการ
   (นางอังคณา   วงค์ฝั้น) 

 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางอังคณา   วงค์ฝั้น) 
           หวัหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสารสนเทศของโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่3    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่  2.6 
ผู้รับผิดชอบ  นายประสิทธิ์  ค าหล้า 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคการติดต่อสื่อสารซึ่งต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นย า จึง ท าให้การ

ท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเรียกข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ นี้ว่า ระบบสารสนเทศ เป็น กลุ่มขององค์ประกอบ
ที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งท าการรวบรวมประมวลผล, เก็บรักษา และ กระจายสารสนเทศออกไป เพ่ือสนับสนุน 
การควบคุม, การวิเคราะห์, การตัดสินใจ และการวางแผนที่เกิดขึ้นภายในองค์กร กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบ
สารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศในปัจจุบันมีความจ าเป็น ต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอันเนื่องมาจาก   

ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา เป็นการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษา
ของสถานศึกษา ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามหมวดหมู่ เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการพิจารณา
วางแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ข้อมูลจ าเป็น
ส าหรับระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลสถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเมืองสังคม ความต้องการของ
ชุมชน สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้างและภารกิจ  ในการท าระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา ถ้าระบบข้อมูลสารสนเทศไม่ครบถ้วน ไม่ชัด ไม่ถูกต้อง ไม่รู้ความต้องการของชุมชน ก็จะไม่
สามารถที่จะหาสิ่งต่าง ๆ เพ่ือมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนได้  เมื่อทราบข้อมูลจะท าให้ระบบเกิดข้ึนและสามารถ
ด าเนินการเรื่อง ต่าง ๆ ได้ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาได้ตามแนวทางที่วางไว้ได้ 

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จัดเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง แต่ผลการส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรคงานสารสนเทศของโรงเรียนแม่ทะวิทยา 
พบว่า ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนยังไม่เป็นปัจจุบัน และขาดระบบในการจัดการ นอกจากนี้ยังพบว่า
โรงเรียนขาดบุคลากรในการด าเนินงาน หรือดูแลระบบ และขาดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ
ต่าง ซึ่งผลของการส ารวจท าให้ทราบว่าระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนต้องได้รับการ พัฒนา  เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน และท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน  นักเรียนและบุคลากรเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในยุคสื่อ ICT จึง จ าเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ทั้งในด้านการจัดเก็บ การน าข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ได้
อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งการน าข้อมูลสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาบริการให้กับนักเรียน และ
ชุมชน ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนองกลยุทธ์การพัฒนา

รหัสโครงการ   030/2565 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและ เชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการ สื่อสารได้ทุกระดับ และสนองมาตรฐานการศึกษาจึงเสนอโครงการนี้ขึ้น   

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
2.2 เพ่ือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานและจ าเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ 
      สถานศึกษา  
2.3 เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ  
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันขึ้นร้อยละ 80 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วนสมบูรณ์  ครอบคลุมในทุกด้าน 
3.2.2 โรงเรียนสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้เกิด 

      ประสิทธิภาพสูงสุด 
3.2.3 โรงเรียนให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน บุคคลและหน่วยงานอื่นได้  

 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (1) กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ    

P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอน
การด าเนินการ 

ต.ค. 64 - ผู้อ านวยการ 
นายประสิทธิ์ 

2. วางแผนพัฒนาระบบและก าหนด
รายละเอียด 

ต.ค. 64 – ก.ย. 
65 

- นายประสิทธิ์ 

D 3. ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ ต.ค.64 – ส.ค. 
65 

12,000 นายประสิทธิ์ 

C 4. การนิเทศติดตามการด าเนินงาน ส.ค. 65 - ผู้บริหาร 
5. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 ก.ย. 65 - นายประสิทธิ์ 

A 6. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ก.ย. 65 - นายประสิทธิ์ 

 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  :  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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6. งบประมำณ    
งบประมาณ  จ านวน 12,000 บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

1. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ งบประมาณ 12,000 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 Action camera  1  12,000 12,000 
รวมเงิน 12,000 

  

7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7.1 งาน ICT  
7.2 งานสารสนเทศ 
 

8. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมินผล 

โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนสมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบันขึ้นร้อยละ 80 

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน ในระดับ ดี 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการข้อมูลสารสนเทศใน
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วน เป็นปัจจุบันครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน สามารถน าข้อมูล 
      สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถให้บริการ 

 ข้อมูลสารสนเทศให้แก่นักเรียน บุคคล และหน่วยงานอ่ืนได้ 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
             (นายประสิทธิ์   ค าหล้า) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางกชกร   กันตีฟอง) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่  1 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1, 1.2 
  มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.3 
  มาตรฐานที่ 3 ข้อที่ 3.4 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณัฏฐิกานต์    ปุ๊ดปง 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่)  พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2553  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคลัองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.1.1 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และครูมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งหลักสูตรถือเป็นหัวใจส าคัญของ
การจัดการเรียนการสอนที่ครูจะต้องเข้าใจและน้ ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนต่อไป 
 การพัฒนาหลักสูตรเป็นการจัดท าหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้นเพ่ือให้
เหมาะกับความต้องการของบุคคล และสภาพสังคม รวมไปถึงการพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา 2551 (ปรับปรุง 2560) ที่มีการปรับเปลี่ยนสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และการงานอาชีพ ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาถึง
ข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆเพ่ือให้หลักสูตรที่สร้างขึ้นมานั้น สมบูรณ์สามารถสนองความต้องการของบุคคลและ
สังคม พ้ืนฐานด้านต่างๆ ที่นักพัฒนาหลักสูตรต้องน ามาพิจารณานั้นมีหลายประการ   และเพ่ือให้มีการ
ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการเรี ยนรู้  
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีศักยภาพ  และต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และจาก
ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบ 3  เสนอแนะให้ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการเรียนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุก
สาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะสาระวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมฯ  การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ  ดังนั้น  จึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง มีรายวิชาที่
หลากหลาย ครบถ้วนสมบูรณ์ และสอดคล้องกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรครูมีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ 

รหัสโครงการ   031/2565 
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3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
      3.1.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นครบ 8 กลุ่มสาระ 
      3.1.2 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างน้อย 1 รายวิชา 
 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
      3.2.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
      3.2.2 บุคลากรครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผ่านการวิเคระห์
มาตรฐาน ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ได้จริง 
ส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา 
 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ต.ค.64 - -นางสาวณัฏฐิ
กานต์   ปุ๊ดปง 
-ผู้บริหาร 
-คณะกรรมการ
จัดท าหลักสูตร 

D 2.วิเคราะห์ความต้องการ/ความจ าเป็น 
     -การเปิดแผนการเรียนต่าง ๆ 
     -การเปิดรายวิชาเพ่ิมเติม 
     -การจัดการเรียนการสอนแบบค้นคว้า
อิสระ (IS) 
     -จัดตารางสอน/ตารางเรียน 

ธ.ค.64-ก.ย.65  
 
 
 
 
 
 
 

13,050 

-นางสาวณัฏฐิ
กานต์   ปุ๊ดปง 
-คณะกรรมการ
จัดท าหลักสูตร 
 
 

3.ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุง
หลักสูตรของทุกกลุ่มสาระ  

-นางสาวณัฏฐิ
กานต์   ปุ๊ดปง 
-คณะกรรมการ
จัดท าหลักสูตร 

4.วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ลงสู่แผนการจัดการ
เรียนการสอน 

-ครูทุกคน 

C 5.การนิเทศติดตามการด าเนินงาน ก.ย.65 -คณะกรรมการ
จัดท าหลักสูตร 

6. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

ก.ย.65 -นางสาวณัฏฐิ
กานต์   ปุ๊ดปง 
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ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
A 7. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว

ทางการพัฒนาต่อไป 
ก.ย.65 -นางสาวณัฏฐิ

กานต์   ปุ๊ดปง 
 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  :  ตุลาคม 2564 –  กันยายน 2565 
 
6. งบประมำณ    3,025   บาท 
 งบประมาณ  จ านวณ  3,025  บาท (สามพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ ดังนี้ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  งบประมาณ  3,025  บาท ภาคเรียนที่ 1 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 
เครื่องเย็บ กระดาษใหญ่ SDI 
1142 พร้อมลวดเย็บ 

1 ชุด 2500 2500 

2 
เครื่องยิงบอร์ดตราม้า H-13H 
พร้อมลวดเย็บ 

1 1000 1000 

3 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA 
MAX A4 70 แกรม 

5 รีม 105 525 

รวมเงิน 3,025 
 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 7.2 หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
8.ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมินผล 
สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถิ่น 

หลักสูตรมีองค์ประกอบครบถ้วน
สมบูรณ์สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางและท้องถิ่น 

-แบบนิเทศ  ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการบริหารจัดการหลัก
สุตรสถานศึกษา 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

ครทูุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ 
มีการออกแบบกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

แผนการสอนมีองค์ประกอบ
ครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้จริง 

-บันทึกการส่งแผนการจัดการ
เรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมินผล 
ส าคัญส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างน้อย1 รายวิชา 

 
 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 9.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่ครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น  
 9.2 ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาวณัฏฐิกานต์   ปุ๊ดปง) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางกชกร   กันตีฟอง) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการบริการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2, 4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.5 
  มาตรฐานที่ 3 ข้อที่ 3.2, 3.3 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกนกวรรณ    แก้วตุ้ย 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2554 หมวด 4แนวการ
จัดการศึกษามาตรา 22 กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องยืดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและ
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่ วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่างๆ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ. 2551 ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ว่าการพัฒนา 
ผู้เรียนให้เกิดความสมดุลต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญาซึ่งการจะพัฒนาผู้เรียนให้มี 
คุณลักษณะดังกล่าวต้องมีองค์ประกอบหลายประการที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้การจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพสพฐ.
จึงได้ก าหนดมาตรฐานที่ 11 ซึ่งระบุว่าสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
 ดังนั้นโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมจึงได้พัฒนาให้มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตรงตามความต้องการ
ทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้ทักษะคุณธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

 2.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสื่อต่างๆรอบตัวในการแสวงหาความรู้ 
 2.3 เพ่ือพัฒนาให้โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

รหัสโครงการ   032/2565 
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3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

3.1.1 ห้องศูนย์การเรียนรู้ร้อยละ 80 มีการจัดป้ายนิเทศหรือมุมส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน 

3.1.2 โรงเรียนมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 

3.1.3 ห้องสมุดจัดหาสื่อฯ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ที่หลากหลายส่งเสริมการรียนรู้ของผู้เรียนคิดเป็น
ร้อยละ 80 

 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
      3.2.1 ห้องศูนย์การเรียนรู้มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น มีการจัดป้ายนิเทศหรือมุมส าหรับเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับนักเรียน 
      3.2.2 โรงเรียนมีพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
      3.2.3 นักเรียนสามารถใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายภายในห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ของตนเองได้เป็นอย่างดี 
 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (1) กิจกรรมพัฒนำห้องศูนย์กำรเรียนรู้     

P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับคณะ
ครูถึงขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

พ.ย.64 - -ผู้บริหาร 
-เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
-ครูทุกคน 

D 2.ด าเนินกิจกรรม จัดประกวดป้าย
นิเทศ/มุมความรู้ภายในห้องศูนย์การ
เรียนรู้ 
    ภาคเรียนที่ 2/2563 
    ภาคเรียนที่ 1/2564 

 
 
 

ธ.ค.64 
พ.ค.65 

 
- 

-เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
-ครูทุกคน 

C 3. การนิเทศติดตามการด าเนินงาน 
4. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

ธ.ค.64-ก.ย.65 - -เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
-คณะกรรมการตัดสิน
ผลงาน 

A 5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ก.ย.65 - เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

 (2) กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ห้องสมุด  3,000  
P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ กับ

คณะกรรมการงานห้องสมุดเกี่ยวกับ
วิธีการและขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

พ.ย.64 - -ผู้บริหาร 
-เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
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ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 

     -ทาสีห้องสมุด 
     -พัฒนามุม ICT 

ธ.ค.64–ก.ย.65 
 
 

3,000 -ผู้บริหาร 
-เจ้าหน้าที่ห้องสมุด   

C 3.นิเทศติดตามการด าเนินกิจกรรม 
4. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

ก.ย. 65 
 

- -เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

A 5.รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ก.ย. 65 
 

- -เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

 (3) กิจกรรมจัดหำหนังสือและสื่อตีพิมพ์ 12,500  
P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ กับ

คณะกรรมการงานห้องสมุดเกี่ยวกับ
วิธีการและขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

พ.ย.64 - ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 
     -จัดหาวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ 
     -จัดซื้อหนังสืออ่านนอกเวลา 

ธ.ค.64–ก.ย.65 
 

 
10,000 
2,500 

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

C 3.นิเทศติดตามการด าเนินกิจกรรม 
4. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

ก.ย. 65 
 

- เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

A 5.รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ก.ย. 65 
 

- เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

 (4) กิจกรรมห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 100,000  
P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ กับ

คณะกรรมการงานห้องสมุดเกี่ยวกับ
วิธีการและขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

พ.ย.64 - ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 
     -จัดหาคอมพิวเตอร์ 
     -ปรับปรุงสถานที่ 

ธ.ค.64–ก.ย.65 
 

100,000 -เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
-ครูทุกคน 

 
C 3. นิเทศติดตามการด าเนินกิจกรรม 

4. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

ก.ย. 65 
 

- เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

A 5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ก.ย. 65 
 

- เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  :  พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 
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6. งบประมำณ     
งบประมาณ  จ านวน  115,500  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ ดังนี้ 
 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ห้องสมุด  งบประมำณ  3,000  บำท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 สีทาผนังและชุดอุปกรณ์ทาสี 1 ชุด 3,000 3,000 
รวมเงิน 3,000 

 
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ ดังนี้ 
 กิจกรรมจัดหำหนังสือและสื่อตีพิมพ์  งบประมำณ  12,500  บำท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 วารสารและสื่อตีพิมพ์ ถัวเฉลี่ย  10,000 
2 หนังสืออ่านนอกเวลา ถัวเฉลี่ย  2,500 

รวมเงิน 12,500 
 
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ ดังนี้ 
 กิจกรรมห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  งบประมำณ  100,000  บำท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ถัวเฉลี่ย 60,000 60,000 
2 วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับปรับปรุงสถานที่ ถัวเฉลี่ย 40,000 40,000 

รวมเงิน 100,000 
 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 ผู้บริหาร 
 7.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 7.3 ครูทุกคน 
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8. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เคร่ืองมือกำรประเมินผล 

เพื่อจัดบรรยากาศแหล่งเรยีนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

โรงเรียนมีการพัฒนาแหล่งเรยีนรูภ้ายใน
สถานศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและบคุลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผูเ้กี่ยวข้องร้อยละ 80 

-แบบประเมินผลกิจกรรม 

เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้แหล่งเรยีนรู้ 
ตลอดจนสื่อต่างๆรอบตัวในการแสวงหา
ความรู ้

ห้องสมุดจดัหาสื่อฯ เอกสาร สื่อสิง่พิมพ์
ที่หลากหลายส่งเสรมิการรียนรู้ของ
ผู้เรยีนคิดเป็นร้อยละ 80 

-บันทึกการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ 
วารสาร 

-เอกสารการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ห้องศูนย์การเรยีนรูร้้อยละ 80 มีการจัด
ป้ายนิเทศหรือมุมส าหรับเป็นแหลง่
เรียนรู้ให้กับนักเรียน 
 

รายงานผลการประกวดการจัด
ป้ายนิเทศหรือมุมความรู ้

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 9.1 แหล่งเรียนรู้และห้องศูนย์ปฏิบัติการต่างมีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 9.2 โรงเรียนมกีารพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษาเพิ่มขึ้น 
 9.3 นักเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ตลอดจนสื่อต่างๆรอบตัวในการแสวงหาความรู้ ได้อย่าง
หลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวกนกวรรณ   แก้วตุ้ย) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางกชกร   กันตีฟอง) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงกำร : โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 Smart School (พัฒนาคุณภาพโรงเรียน)  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายชัชวาล  ค าวังพฤกษ์ (หัวหน้า) 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยโรงเรียนได้ก าหนดที่จะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ที่สนับสนุน
การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล  ซึ่งต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดความสวยงาม 
อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศร่มรื่น มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การดูแล
รักษาความสะอาด และการจัดซ่อมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพ
เดิม มีความสวยงาม มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา  
       ปัจจุบันโรงเรียนก าลังพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนระดับสากลในกลุ่มของประชาคมอาเซียนและให้เป็นไป
ตามกลยุทธ์สถานศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ เพ่ือพัฒนาความพร้อม ความปลอดภัย อ านวยความสะดวก 
และบริการแก่ผู้เรียน บุคลากร ตลอดจนหน่วยงานชุมชน หรือผู้มาติดต่อราชการ และพัฒนาต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาให้เกิดความสมบูรณ์ ส่งเสริมการรองรับการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน ตลอดจน
การรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกรอบที่3 และการเข้าสู่การเป็นสากลต่อไป                                                                 
          เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ขึ้น 
 
 2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกห้องเรียน ให้เกิดบรรยากาศท่ีดี มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน 

2.2 เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง อาคาร สถานที่ ให้มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

2.3 เพ่ือสร้างสิ่งก่อสร้างเพ่ิมเติม ต่อเติม ให้เกิดความสมบูรณ์ เหมาะสม เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
 
3.เป้ำหมำย  

3.1 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
3.1.1 จัดปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดความสะอาดสวยงาม มีบรรยากาศร่มรื่นและ

ปลอดภัย 
3.1.2 จัดซ่อมบ ารุงรักษาอาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม 
        มีความพร้อมในการใช้งานและปลอดภัย 
3.1.3 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนให้มีความพร้อมในการใช้งาน  

รหัสโครงการ   033/2565 
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3.2  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
                    3..2.1 นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                  3.2.2. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในสภาพอาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร หลังจากซ่อมแซมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                  3.2.3 นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (1)กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียน อาคารประกอบและจัดการระบบ
ไฟฟ้า 

ตุลาคม 64 -
ตุลาคม 65 

116,500 
 

 

P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม 

ตุลาคม 64 - ผู้บริหาร, 
นายชัชวาล 

D 2.ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 
     -ส ารวจความช ารุด เสียหายของอาคาร
เรียน อาคารประกอบ  โรงฝึกงาน บ้านพัก
ครู บ้านพักนักเรียน 
-  จั ดซื้ อวั สดุ อุปกรณ์ ในการปรั บปรุ ง
ซ่อมแซมประตู หน้าต่าง  ติดตั้งกลอน
ประตูหน้าต่างห้องเรียนและห้องศูนย์การ
เรียนรู้  อาคารเรียน  อาคารประกอบ   

- ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียน  ระบบน้ า
ใช้อุปโภคของห้องเรียนและห้องศูนย์การ
เรียนรู้  อาคารเรียน  อาคารประกอบ   

ส ารวจระบบไฟฟ้า ความช ารุด เสียหาย
ของไฟฟ้าบนอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ       

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุง 
 -มอบหมายให้นักการภารโรงด าเนินการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม 

ตุลาคม 64-
ตุลาคม 65 

 นายชัชวาล 

C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 
 

ตุลาคม 65 - นายชัชวาล 

A 4.รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว
ทางการพัฒนาต่อไป 

ตุลาคม 65 - นายชัชวาล 



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 หน้า 168 
 

 
 

 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (2)กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และโรงเรียนสี

เขียว 
ตุลาคม 64-
ตุลาคม 65 

28,000 
 

นายชัชวาล 

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมแก่
คณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

ตุลาคม 64 - ผู้บริหาร, 
นายชัชวาล 

D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 
 - ก าหนดเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
 - จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ทั้งในและ
นอกห้องเรียน ให้เกิดบรรยากาศท่ีดี มี
ความพร้อม 
   - โรงเรียนสีเขียว 

ตุลาคม 64-
ตุลาคม 65 

- นายชัชวาล 

C 3.สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

ตุลาคม 65 - นายชัชวาล 

A 4.รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว
ทางการพัฒนาต่อไป 

ตุลาคม 65 - นายชัชวาล 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  :  ตุลาคม 2564 – ตุลาคม 65 
6. งบประมำณ   จ านวน    144,500     บาท  ( หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน ) 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  
ภาคเรียนที่ 2/64 งบประมาณ    66,500   บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 
 

 
 
 

 

 -วัสดุปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ โรงฝึกงาน 
บ้านพักครู  หอประชุม 
 -วัสดุปรับปรุง ระบบประปา  
 ครุภัณฑ์ห้องน้ า  
-วัสดุอุปกรณป์รับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้า,พัดลม 
- เครื่องมือ,อุปกรณ์ ส าหรับใช้ใน
การซ่อมแซมอาคาร ครุภัณฑ์และ
ระบบไฟฟ้า 
 

 
 

สามารถถัวเฉลี่ย 
จ่ายได้ 

ทุกรายการ 
 

  
50,000    

2 เก้าอ้ีนวมส าหรับห้องโสต 20 ตัว 500 10,000 

3 ขุดกรองน้ าดื่มพร้อมไส้กรอง 2 ชุด 1,000 2,000 

4 ผงกรองคาร์บอน 10 ลิตร/
กระสอบ (ส าหรับเครื่องกรองน้ า) 

2 กระสอบ 950 1,900 

5 ผงกรองเรชิ่น 10 ลิตร/กระสอบ
(ส าหรับเครื่องกรองน้ า) 

2 กระสอบ 1,300 2,600 
 

รวมเงิน 
 

66,500 
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ภาคเรียนที่ 1/65 งบประมาณ    50,000   บาท 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 
 

 
 
 

 

 -วัสดุปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ โรงฝึกงาน 
บ้านพักครู  หอประชุม 
 -วัสดุปรับปรุง ระบบประปา  
 ครุภัณฑ์ห้องน้ า  
-วัสดุอุปกรณป์รับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้า,พัดลม 
- เครื่องมือ,อุปกรณ์ ส าหรับใช้ใน
การซ่อมแซมอาคาร ครุภัณฑ์และ
ระบบไฟฟ้า 
 

 
 

สามารถถัวเฉลี่ย 
จ่ายได้ 

ทุกรายการ 
 

  
50,000    

รวมเงิน 
 

50,000 

 
 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และโรงเรียนสีเขียว           

ภาคเรียนที่ 2/64 งบประมาณ   14,000 บาท 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ไม้ดอก,ไม้ประดับ  - ตามสภาพ 
ของบริเวณพ้ืนที่
สามารถถัวเฉลี่ย 

จ่ายได้ทุกรายการ 

4,000 

2 ปุ๋ยเคมี 1 กระสอบ 1,000 1,000 
3 ค่าซ่อมบ ารุงเครืองตัดหญ้า(ค่าถ่าย

น้ ามันเครื่อง,ใบมีด,สายพาน etc.) 
- สามารถถัวเฉลี่ย 

จ่ายได้ 
ทุกรายการ 

4,000 

4 ป้ายไวนิล,ธง และอุปกรณ์ตกแต่ง
บริเวณโรงเรียน 

- สามารถถัวเฉลี่ย 
จ่ายได้ 

ทุกรายการ 

5,000 

รวมเงิน 14,000 
 
ภาคเรียนที่ 1/65 งบประมาณ   14,000 บาท 
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ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ไม้ดอก,ไม้ประดับ  - ตามสภาพ 
ของบริเวณพ้ืนที่
สามารถถัวเฉลี่ย 

จ่ายได้ทุกรายการ 

4,000 

2 ปุ๋ยเคมี 1 กระสอบ 1,000 1,000 
3 ค่าซ่อมบ ารุงเครืองตัดหญ้า(ค่าถ่าย

น้ ามันเครื่อง,ใบมีด,สายพาน etc.) 
- สามารถถัวเฉลี่ย 

จ่ายได้ 
ทุกรายการ 

4,000 

4 ป้ายไวนิล,ธง และอุปกรณ์ตกแต่ง
บริเวณโรงเรียน 

- สามารถถัวเฉลี่ย 
จ่ายได้ 

ทุกรายการ 

5,000 

รวมเงิน 14,000 
 

 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
7.2 หัวหน้าฝ่ายการเงินและแผน 
7.3 นักการภารโรง 
 

8. ระดับควำมส ำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมินผล 
จั ดภู มิ ทั ศน์ สภาพแวดล้ อม ใน
โรงเรียนให้เกิดความสวยงาม อย่าง
เหมาะสม มีบรรยากาศร่มรื่น 

นักเรียนพึงพอใจในภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

จัดซ่อมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
วั สดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบ
อาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความ
สวยงาม 

ความพร้อมและประสิทธิภาพ
การท างานด้านบริหารงาน
อาคารสถานที่ 
 

แบบส ารวจรายการ 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 หน้า 172 
 

 
 

 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
9.1 บรรยากาศสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีบรรยากาศดี มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม    
       การเรียนการสอน 
9.2 อาคารสถานที่ของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
9.3 สิ่งก่อสร้าง เพ่ิมเติม ต่อเติม ให้เกิดความสมบูรณ์ เหมาะสม เอื้อต่อการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 

(นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

 

 
 

 (ลงชื่อ)............................................. ผู้เสนอโครงการ 
               (นายชัชวาล  ค าวังพฤกษ์) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางพิชญา  หล้าเป็ง) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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ชื่อโครงการ : โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ: โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่  1  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.1.1 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่)  พ.ศ.2545 และ  (ฉบับที่
3)  พ.ศ.2553  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   สอดคลัองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่  
1 ข้อ 1.1.1  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และ ครูมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งหลักสูตรถือเป็น
หัวใจส าคัญของการจัดการเรียนการสอนที่ครูจะต้องเข้าใจและน้ ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนต่อไป 
 การพัฒนาหลักสูตร  เป็นการจัดท าหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้นเพ่ือให้
เหมาะกับความต้องการของบุคคล และสภาพสังคม การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาถึงข้อมูล
พ้ืนฐานในด้านต่างๆเพ่ือให้หลักสูตรที่สร้างขึ้นมานั้น สมบูรณ์ สามารถสนองความต้องการของบุคคลและสังคม 
พ้ืนฐานด้านต่างๆ ที่นักพัฒนาหลักสูตรต้องน ามาพิจารณานั้นมีหลายประการ  และเพ่ือให้มีการตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีศักยภาพ  และต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และจากข้อเสนอแนะ
จากการประเมินภายนอกรอบ  3  เสนอแนะให้ผู้เรียนควรได้การพัฒนาการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกสาระการเรียนรู้ให้
สูงขึ้นกว่าเดิม  โดยเฉพาะสาระวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมฯ  การงานอาชีพแล ะ
ภาษาอังกฤษ  ดังนั้น  จึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้  ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  
     ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
2.2 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  
1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้และทักษะที่ได้รับ เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

3.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีการพัฒนาปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ 
          ผู้เรียนครบทั้ง 3  ห้องศูนย์การเรียนรู้ 

รหัสโครงการ   034/2565 
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3.1.2 นักเรียนจ านวน 100 คน ได้รับการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น อย่างน้อย 1 อาชีพ  
3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

3.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีการพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้มีเหมาะสมกับผู้เรียน   
         เป็นที่พึงพอใจของผู้เรียน 
3.2.2 ครูผู้สอนทุกคนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
          เรียนที่สูงขึ้น 
3.2.3 ผู้เรียนที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ได้รับความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและเป็น 
         แนวทางประกอบอาชีพได้จริง 
 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  3,000  
P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 
 ธันวาคม 64 - นางสาวเปมิกา วงค์ตันกาศ 

D 2. จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอนของกลุ่มสาระการงานอาชีพ 

มกราคม 65 3,000 นางสาวเปมิกา วงค์ตันกาศ 

C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

กุมภาพันธ์ 65 - นางสาวเปมิกา วงค์ตัน
กาศ 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว
ทางการพัฒนาต่อไป 

มีนาคม 65 - นางสาวเปมิกา วงค์ตัน
กาศ 

 2. กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์(ธุรกิจพอเพียง)  8,105  
P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 
 พฤษภาคม 65 - นางสาวเปมิกา วงค์ตัน

กาศ 
D 2. จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการ 

ติดต่อวิทยากรและจัดอบรม  
 

มิถุนายน-
สิงหาคม 65 

 

8,105 นายชัชวาล ค าวังพฤกษ์ 
นางกชกร กันตีฟอง 
นางสาวเปมิกา  วงค์ตัน
กาศ 
 

C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

กันยายน 65 - นางกชกร กันตีฟอง 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว
ทางการพัฒนาต่อไป 

ตุลาคม 65 - นางกชกร  กันตีฟอง 

 3. กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ 
(อบรมอาชีพระยะสั้น) 

 10,000  

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 

 พฤษภาคม 65 - นางสาวเปมิกา วงค์ตัน
กาศ 
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ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
D 2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และจัดอบรม  

 
มิถุนายน-

กรกฎาคม 65 
10,000 นายชัชวาล ค าวังพฤกษ์ 

นางกชกร กันตีฟอง 
นางสาวเปมิกา  วงค์ตัน
กาศ 
 

C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

กันยายน 65 - นางกชกร กันตีฟอง 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว
ทางการพัฒนาต่อไป 

ตุลาคม 65 - นางกชกร  กันตีฟอง 

 4. กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์  3,000  
P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 
 ธันวาคม 64 - นายชัชวาล 

D 2. จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการ
พัฒนาห้องศูนย์กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
3.ด าเนินการปรับปรุงห้องศูนย์ 

มกราคม 65 3,000 นายชัชวาล, 
ครูประจ าห้องศูนย์ 

C 4. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

กุมภาพันธ์ 65 - นางสาวเปมิกา 

A 5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว
ทางการพัฒนาต่อไป 

มีนาคม 65 - นางสาวเปมิกา 

 5. กิจกรรมการซื้ออปุกรณ์การสอนออนไลน์ 
ในสถานการณ์โควิด 

 3,000  

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 

 ธันวาคม 64 - นางสาวเปมิกา วงค์ตัน
กาศ 

D 2. จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอนของกลุ่มสาระการงานอาชีพ 

มกราคม 65 3,000 นางสาวเปมิกา วงค์ตัน
กาศ 

C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

กุมภาพันธ์ 65 - นางสาวเปมิกา วงค์ตัน
กาศ 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว
ทางการพัฒนาต่อไป 

มีนาคม 65 - นางสาวเปมิกา วงค์ตัน
กาศ 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  :  ธันวาคม 2564 –  มีนาคม 2565 
6. งบประมำณ    27,105 บาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน) 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
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1. กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน งบประมาณ  3,000 บาท  

ที ่ รำยกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ/หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

 ภำคเรียนที่ 1    
1 กระดาษชาร์ทสี แผ่นใหญ่  

- สีเหลือง,ฟ้า,ชมพู สีละ 5 แผ่น 
15 แผ่น 8 120 

2 กระดาษโปสเตอร์บาง สี 2 หน้า ขนาด 48 x 68 ซม. 
- สีเขียวอ่อน, เหลือง, ชมพู, แดง, ฟ้า , ม่วง, ส้ม, น้ าเงิน 
  คละสี 

20 แผ่น 8 160 

3 กระดาษร้อยปอนด์ A4 เรนาซองส์ 1 ห่อ 170 170 
4 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 IDEA MAX 70 แกรม 8 รีม 105 840 
5 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ดสีน้ าเงินPILOT   3 กล่อง 70 210 

รวมเงิน 1,500 
 ภำคเรียนที่ 2 
1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 IDEA MAX 70 แกรม 9 รีม 105 945 
2 กระดาษชาร์ทสี แผ่นใหญ่  

- สีเหลือง,ฟ้า,ชมพู สีละ 5 แผ่น 
15 แผ่น 8 120 

3 กระดาษโปสเตอร์บาง สี 2 หน้า ขนาด 48 x 68 ซม. 
- สีเขียวอ่อน, เหลือง, ชมพู, แดง, ฟ้า , ม่วง, ส้ม, น้ าเงิน 
  คละสี 

10 แผ่น 7 70 

4 กาว TOA 16 ออนซ์ 3 กระป๋อง 35 105 
5 ปากกาไวบอร์ด PILOT (แพ็ค 12ด้าม) 1 กล่อง 260 260 
 รวม 1,500 

รวมทั้งปีการศึกษา 3,000 
 
2. กิจกรรมกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ ธุรกิจพอเพียง งบประมำณ  8,105   บำท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ป้ายไวนิล 1 ป้าย ถัวเฉลี่ย 500 
2 ค่าจัดท าคู่มือและเอกสารปะกอบการอบรม 

- กระดาษถ่ายเอกสาร A4 IDEA GREEN 70 แกรม 
1 รีม 105 105 

3 ค่าจ้างวิทยากรภายนอก 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 วันๆละ 6 ชม. (เหมาจ่าย) 
- ค่าเดินทาง ไป-กลับ (เหมาจ่าย) 

 
2 วัน 

 

 
3,000 
1,500 

 
3,000 
1,500 

4 ค่าวัสดุส าหรับการอบรม 1 ถัวเฉลี่ย 3,000 
รวมเงิน 8,105 
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3. กิจกรรมอบรมอำชีพระยะสั้น ช่ำงตัดเย็บเบื้องต้น งบประมำณ 10,000   บำท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
 

100 คน 70 7,000 

2 ค่าวัสดุส าหรับการอบรม 100 ชุด ถัวเฉลี่ย 3,000 
รวมเงิน 10,000 

 
4. กิจกรรมกิจกรรมพัฒนำห้องศูนย์ งบประมาณ  3,000 บาท  

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

 ภำคเรียนที่ 1    
1 กระดาษชาร์ทสี แผ่นใหญ่  

- สีเหลือง,ฟ้า,ชมพู คละสี 
15 แผ่น 8 120 

2 กระดาษโปสเตอร์บาง สี 2 หน้า ขนาด 48 x 68 ซม. 
- สีเขียวอ่อน, เหลือง, ชมพู, แดง, ฟ้า , ม่วง, ส้ม, น ้าเงิน 
คละสี 

15 แผ่น 7 105 

3 กระดาษหลังรูป(สีน้ าตาล) NO12 10 แผ่น 12 120 
4 แผ่นยางรองตัด MORN SUN A3 1 แผ่น 180 180 
5 สติกเกอร์กระดาษขาวด้าน A4 50 แผ่น 3 ห่อ 110 330 
6 ดอกไม้ติดบอร์ด คละแบบ 20 อัน 15 300 
7 เทปกาวสองหน้าแบบบาง 1/2 นิ้ว 3 M 5 ม้วน 25 125 
8 กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 3 กระป๋อง  35 105 
9 สีเมจิก ตราม้า 12 สี 3 แพ็ค 35 105 
10 ดินสอ 2B 2 แท่ง 5 10 

รวมเงิน 1,500 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

 ภำคเรียนที่ 2    
1 กระดาษชาร์ทสี แผ่นใหญ่  

- สีเหลือง,ฟ้า,ชมพู คละสี 
10 แผ่น 8 80 

2 กระดาษโปสเตอร์บาง สี 2 หน้า ขนาด 48 x 68 ซม. 
- สีเขียวอ่อน, เหลือง, ชมพู, แดง, ฟ้า , ม่วง, ส้ม, น ้าเงิน 
คละสี 

15 แผ่น 7 105 

3 กระดาษหลังรูป(สีน้ าตาล) NO12 12 แผ่น 15 180 
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ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

 ภำคเรียนที่ 1    
4 กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม 50 แผ่น 

- สีเหลือง, สีฟ้า, สีชมพู สีละ 1 ห่อ 
3 ห่อ 40 120 

5 สติกเกอร์กระดาษขาวด้าน A4 50 แผ่น 3 ห่อ 110 330 
6 ดอกไม้ติดบอร์ด คละแบบ 30 อัน 15 450 
7 เทปกาวสองหน้าแบบบาง 1/2 นิ้ว 3 M 3 ม้วน 25 75 
8 กระดาษโฟโต้อิงค์เจ็ท A4 120 แกรม 50 แผ่น 1 แพ็ค  160 160 

รวมเงิน 1,500 
 
5. กิจกรรมกำรซื้ออุปกรณ์กำรสอนออนไลน์ ในสถำนกำรณ์โควิด 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 อุปกรณ์การสอนออนไลน์  3 ชิ้น 1,000 3,000 
รวมเงิน 3,000 

 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

6.1 ผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากรภายนอก 
7.2 ผู้บริจาคทุนสนับสนุนการด าเนินโครงการจากภายนอก 
7.3 หน่วยงานรัฐและบริษัท/ร้านค้าเอกชน 

 
8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์การประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพมีการพัฒนาปรับปรุงห้อง
ศูนย์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

มีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์
สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาและท้องถิ่น 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

นักเรียนที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม
อาชีพระยะสั้น ได้รับความรู้ความ
เข้าใจมีทักษะและสามารถต่อ
ยอดน าไปปฏิบัติติได้จริง 
 

ความรู้ความเข้าใจ 
สามารถน าไปปฏิบัติติได้จริง 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
9.1 ครูผู้สอนมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูตร

สถานศึกษา ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
9.2 ห้องศูนย์การเรียนรู้ทั้ง 3 ห้อง มีการปรับปรุงและพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  
9.3 ผู้เรียนน าความรู้และทักษะที่ได้รับ เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้จริง 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางกชกร   กันตีฟอง) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงการ : โครงการยกผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 2 ข้อที่2.2.1และ 2.2.4 
ผู้รับผิดชอบ  นางพิชญา  หล้าเป็ง 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

  ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ  เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย   เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจ และ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (สุจริต  เพียรชอบ. 2538: 1-3) ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน  ด ารง ชีวิต
ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข  เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้สืบค้นประสบ การณ์
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้  ความคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้
มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ    นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้าน
วัฒนธรรม  ประเพณี  โลกทัศน์และสุนทรียภาพ  ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การ
เรียนรู้  เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทย  การเรียนภาษาไทยจึงต้องเรียนรู้  เพ่ือให้เกิดทักษะ
อย่างถูกต้อง  เหมาะสมในการสื่อสาร  เป็นสื่อกลางในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ทางภาษา  ท า
ให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในภาษาไทย  โดยเฉพาะ คุณค่าของวรรณคดีคุณค่าของภาษา ซึ่งแฝงภูมิ
ปัญญาทางภาษาของบรรพบุรุษที่ ได้สร้างสรรค์ไว้   อันเป็นส่วนเสริมสร้างความงดงามในชีวิต 
               กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่ต้องจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้าง
พ้ืนฐานความคิด   เ พ่ือก ารงชี วิ ต ให้มีคุณภาพ   โดย เฉพาะหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้ น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดคุณภาพของ
ผู้เรียน เน้นการสอนภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้    ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศ  เพ่ือพัฒนาความรู้   พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์  และสร้างสรรค์ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
แสดงความรู้ได้ด้วยตนเอง  มุ่งส่งเสริมการสอนภาษาไทย เพ่ือพัฒนาความคิด ผู้เรียนต้องมีประสบการณ์
มากพอที่จะสร้างความคิดได้ลึกซึ้ง  ขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรักภาษาไทยในฐานะที่เป็นวัฒนธรรม
ของชาติ(กรมวิชาการ. 2551: 1)  ด้วยเหตุนี้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึง
น าแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดเป็นสาระการเรียนรู้ มาตรฐานวิ ชา
ภาษาไทย   แบ่งเป็น 5 สาระคือ การอ่าน   การเขียน การฟัง   การดูและการพูด   หลักการใช้
ภาษาไทย  วรรณคดีและวรรณกรรม  เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะครบทุกด้านจนเกิดความช านาญในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างถูกต้อง (กรมวิชาการ.
2551: 2)  
              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นทุกปี 

รหัสโครงการ   035/2565
ตคคคคถ///
9888888888888888888
88888888888-*9*--//25/ 
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เพ่ือให้สอดคล้อง กับการปฏิรูปทางการศึกษาที่นักเรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริง   แสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์  มีความรู้คู่คุณธรรม  โดยน ากิจกรรมวันสุนทรภู่ ซึ่งเป็นวันที่ 
26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันระลึกถึงท่านสุนทรภู่กวีเอกของไทย  ซึ่งองค์การยูเนสโก ยกย่องให้เป็นกวีเอก
ของโลกและวันที่  29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ  ซึ่งเป็นวันที่ควรตระหนักและด ารง
ไว้เรื่องคุณค่าของภาษาไทย ช่วยกันจรรโลง และสืบทอดวัฒนธรรมทางด้านภาษาของชาติให้สืบทอด
ต่อไป  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการแสดงในวันสุนทรภู่ จากเรื่องเอกของสุนทรภู่ คือพระอภัย
มณี และเรื่องอ่ืน ๆ อีกตามตามความสนใจของนักเรียน  ส่วนวันภาษาไทยแห่งชาติเป็นการแข่งขันทาง
วิชาการ จัดกิจกรรมการแข่งขันของนักเรียนภายในโรงเรียน เพ่ือเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับจังหวัดและ
ประเทศ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระคุณและผลงานของสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและของโลก รวมทั้งกวีคนอื่น ๆ 
2.2 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและตระหนักในความส าคัญของภาษาไทย 
2.3 เพ่ืออนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ตลอดไป 

 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ร้อยละ 100  เข้าร่วม 
       กิจกรรม 

3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  
3.2.1 นักเรียนเห็นคุณค่าและตระหนักในความส าคัญของภาษาไทย 
3.2.2 นักเรียนร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ตลอดไป  
               

4 วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 (6) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  3,000  

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน
กิจกรรม 

พ.ค. 64-ก.ย.65   - นางพิชญา  หล้าเป็ง 

D 2. จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระภาษาไทย 
เทอม 1 = 1,500 
เทอม 2 = 1,500 

  มิ.ย. 65 3,000 นางพิชญา  หล้าเป็ง 

C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

  มีนาคม 65 - นางพิชญา  หล้าเป็ง 
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ขั้นตอน กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  มีนาคม 65 - นางพิชญา  หล้าเป็ง 

 (7) กิจกรรมวันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

 10,000  

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 65 - นางพิชญา  หล้าเป็ง 

D 2. จัดกิจกรรมวันภาษาไทย กรกฎาคม 65 10,000 นางพิชญา  หล้าเป็ง 
C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน

กิจกรรม 
สิงหาคม 65 - นางพิชญา  หล้าเป็ง 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

สิงหาคม 65 - นางพิชญา  หล้าเป็ง 

 (8) กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้  3,000 นางพิชญา  หล้าเป็ง 
P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน
กิจกรรม 

ตุลาคม 64-
มีนาคม 65 

- นางพิชญา  หล้าเป็ง 

D 2. จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ในการปรับปรุง
ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
เทอม 1 = 2,000 
เทอม 2 = 2,000 
3. คณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย
ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาห้องศูนย์
การเรียนรู้ 

ตุลาคม 64
กันยายน 65 

3,000 นางพิชญา  หล้าเป็ง 

C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

กรกฏาคม 64 - นางพิชญา  หล้าเป็ง 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

กรกฎาคม 64 - นางพิชญา  หล้าเป็ง 

 (4)กิจกรรมเสริมทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาไทย 

พฤษภาคม65-
กันยายน 64 

  2,000 นางพิชญา  หล้าเป็ง 

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน
กิจกรรม 

พฤกษภาคม 65 2000 นางพิชญา  หล้าเป็ง 

D 2. จัดท าชุดฝึกทักษะการอ่านการ 

เขียนเพ่ือแก้ปัญหาการอ่านและการ
เขียนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

มิถุนายน 65-
กรกฎาคม 65 

 นางพิชญา  หล้าเป็ง 
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ขั้นตอน กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ที่ 1-3 ที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียน
หนังสือไม่ได้ ซึ่งนักเรียนเหล่านี้มีส่วน
ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 

เทอม 1 = 1000 
เทอม 2 = 1000 
3. คณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย
ด าเนินการคัดกรองนักเรียนที่อ่านเขียน
ไม่คล่องและสอนซ่อมเสริม 

C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

มีนาคม 65 - นางพิชญา  หล้าเป็ง 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

มีนาคม 65 - นางพิชญา  หล้าเป็ง 

 
5 ระยะเวลำด ำเนินกำร  :  ตุลาคม 2564– กันยายน 2565 

 
6 งบประมำณ     

งบประมาณ  จ านวน    18,000 บาท   ( หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน งบประมำณ  3,000 บำท  
ภาคเรียนที่ 1  งบประมาณ  1,666   บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA MAX A4 70 5 รีม 105 525 
2 กรรไกร Scotch 3M 6 นิ้ว 1426 2 อัน 45 90 
3 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ดPILOT น้ าเงิน  1 65 65 
4 กระดาษบรู๊ฟสีขาว 31*43 นิ้ว 20 4 80 
5 กระดาษร้อยปอนด์ A4 เรนาซองส์ 2 185 370 
6 กาวแท่งตราช้าง 22 กรัม 2 28 56 
7 บัตรค า 4*9 นิ้ว 230 แกรม 100 แผ่น 2 60 120 
8 สติ๊กเกอร์ใสหลังเหลือง A-4 (แผ่นละ 5 บาท) 2 180 360 

รวมเงิน 1,666 
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ภาคเรียนที่ 2  งบประมาณ  1,333 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA MAX A4 70 4 รีม 105 420 
2 กระดาษการ์ดสี A4 150 แกรม 180 แผ่น

(ชมพู1 ,ฟ้า1) 
2 ห่อ 165 330 

3 ปากกาไวท์บอร์ด หัวตัด น้ าเงินแดง 11 ด้าม 20 220 
4 บัตรค า 4*9 นิ้ว 230 แกรม 100 แผ่น 2 60 120 
 กระดาษรายงาน A-4 MAYFLOWER 200 

แผ่น 
1 75 75 

7 ปากกาเคมี น้ าเงิน ด า แดง 2 หัว ตราม้า  12 14 168 
รวมเงิน 1,333 

 
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภำษำไทยแห่งชำติ  งบประมำณ  10,000   บำท 
ภาคเรียนที่ 1  งบประมาณ......10,000.............บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ของขวัญรางวัลถัวเฉลี่ย 40 รางวัล 163 6,531 
2 กระดาษร้อยปอนด์ A4 เรนาซองส์ 2 ห่อ 190 380 
3 กระดาษรายงาน A-4 ซิลเวอร์พิน 200 แผ่น 1 ห่อ 89 89 
4 ของรางวัลการนักเรียนชัน ม.6 1 รางวัล 1,000 1,000 
5 ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่การแสดงม.6  1 ชุด 2,000 2,000 

รวมเงิน 10,000 
 
กิจกรรมพัฒนำห้องศูนย์กำรเรียนรู้ งบประมำณ  3,000 บำท  
ภาคเรียนที่ 1  งบประมาณ  1,538 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 เทปกาวสองหน้าแบบบาง 1/2 นิ้ว 3 M 6 ม้วน 25 150 
2 ภาพโปสเตอร์เพื่อการศึกษา (วันสุนทรภู่,ไต

รยางค์,วันภาษาไทย,ขนมไทย,การละเล่น
เด็กไทย) 

10 15 150 

3 ฟิวเจอร์บอร์ดลายไทย 3 พับ แพลนโก 4 90 360 
4 ตู้ชั้นวางเอกสาร 2 259 518 
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ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

5 เกมส์บันไดงู 2 75 150 
6 แฟ้มโชว์เอกสาร A4 ตราช้าง NO. 444 2 105 210 
     

รวมเงิน 1,538 
ภาคเรียนที่ 2  งบประมาณ  1,460 บาท 

 
กิจกรรมเสริมทักษะกำรอ่ำนคล่องและกำรเขียนคล่อง งบประมำณ  2,000 บำท 

ภาคเรียนที่ 1  งบประมาณ  1,000 บาท 

 
 
 

ภาคเรียนที่ 2  งบประมาณ  1,000 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA MAX A4 70 5 รีม 105 525 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษสาหนาลาย 15.- 10 แผ่น 15 150 
2 กระดาษชาร์ทสีแผ่นใหญ่คละสี 20 แผ่น 8 160 
3 กระดาษร้อยปอนด์ A4 เรนาซองส์ 2 ห่อ 185 370 
4 ดอกไม้ส าเร็จรูปจัดบอร์ด(คละแบบ) 17 ชุด 20 340 
5 ฟิวเจอร์บอร์ด 50x65 ซม. 15 แผ่น 20 300 

  6 กระดาษโปสเอร์สีสองหน้าคละสี 20 แผ่น  7 140 
รวมเงิน 1,460 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA MAX A4 70 5 รีม 105 525 
2 กระดาษรายงาน A-4 ซิลเวอร์พิน 200 แผ่น 1 ห่อ 89 89 
3 ปากกาไวท์บอร์ด 12 ด้าม 20 240 
 สีไมส้ั้น MASTERART 12 สี 5 กล่อง 26 130 

4 ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์ 35-1M 3 กล่อง 6 18 
รวมเงิน 1,002 
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ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

2 ปากกาไวท์บอร์ด 13 ด้าม 20 260 
3 บัตรค า 4*9 นิ้ว 230 แกรม 100 แผ่น 1 ห่อ 60 60 
4 ปากกาควอนตั้ม 0.5(Quantum) รุ่น เจล

ลูลอยด์ X5 Hitz หมึกสีน้ าเงิน 50 ด้าม/
กระบอก 

1 กระบอก 155 155 

รวมเงิน 1,000 
 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 ผู้บริหาร 
7.2 หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7.3 ครูประจ าชั้น 
7.4 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

8 ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมินผล 

นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยา
คม ร้อยละ 100 ได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ 

นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง
จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และมี
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
สมุดบันทึกการเรียนรู้ 

ครู ร้อยละ 100 น าแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

ผลงานของนักเรียนสะท้อนความ
ถึงความรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แบบประเมินผลงาน 

 
9 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1  นักเรียนร าลึกถึงพระคุณและผลงานของสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและของโลก รวมทั้งกวีคนอ่ืน ๆ9.2 
นักเรียนเห็นคุณค่าและตระหนักในความส าคัญของภาษาไทย 
9.3 นักเรียนอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ตลอดไป 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
                (นางพิชญา  หล้าเป็ง) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางกชกร   กันตีฟอง) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่1  
สอดคล้อกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :   มาตรฐานที่ 2 ข้อที่2.2.1และ 2.2.4 
ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวนพมาศ ศิลาพงษ์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

จากวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตร
ของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมที่ได้มีมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 8 สาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีภาษาต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมถูกก าหนดอยู่ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม แสดงให้เห็นว่าเป็นเนื้อหาวิชาที่
ส าคัญในการท าให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและเป็นคนทีเก่ง ดี มีคุณธรรม ซึ่งในการสอน
นั้นครูก็เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการในการจัดการเรียนรู้ต่างๆที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมีความรู้และทักษะต่างๆ
เกี่ยวกับสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูจึงต้องมีการเตรียมตัวทั้งด้าน
เอกสาร ความรู้ ข้อมูลต่างๆเพ่ือจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมต่างๆที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ เช่น ครูควร
จัดท าแผนการสอนเป็นต้นเพ่ือเป็นการเตรียมการสอนที่มีล าดับขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้เรียน
สามารถบรรลุได้ตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรก าหนดไว้หรือไม่ นอกจากนี้ครูยังต้องเป็นผู้เตรียมสื่อต่างๆในการ
สอนที่จะสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจสามารถพัฒนาทักษะและสมรรถนะส าคัญต่างๆของ
ผู้เรียนให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด สร้างกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและให้มีส่วนร่วมมากท่ีสุดจนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าสมบูรณ์ 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา 
 2.2 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นคว้าจากการร่วมกิจกรรมต่างๆที่กลุ่มสาระได้จัด
ขึ้น  
 

3. เป้ำหมำย 
1.3 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

1.3.1 ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร 

รหัสโครงการ   036/2565 
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1.3.2 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่กลุ่มสาระได้จัดขึ้น 
1.2เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  1.2.1ครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้มากกว่าร้อยละ 100 
  1.2.2นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสาระมากกว่าร้อยละ 80 
 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (10) กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนลุ่มสาระสังคมศึกษา 
  นางสาวนพมาศ 

ศิลาพงษ์ 
P ประชุม ชี้แจงการด าเนินงานกับ

บุคลากรภายในกลุ่มสาระ 
ธ.ค.64 4656 ครุกลุ่มสาระ

สังคมศึกษา 
D -จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

-จัดท าสื่อการสอน 
-ด าเนินกิจกรรมต่างๆที่ได้ก าหนดไว้ 

ธ.ค.64-ก.ย.65  ครุกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 

C ประเมินผลโครงการ ธ.ค.64-ก.ย.65   
A สรุปผลการด าเนินงาน ธ.ค.64-ก.ย.65   

 (11) กิจกรรม Up grad อัพ “เกรด” 
สังคม 

  นางสาววารุณี 

P ประชุมชี้แจง วางแผนการด าเนินงาน ธ.ค.64-ก.ย.65 3840 ครุกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 

D ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 
- ติวก่อนสอบกลางภาค 
- ติวก่อนสอบปลายภาค 

 
ธ.ค.64-ก.ย.65 

 ครุกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 

C สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

ธ.ค.64-ก.ย.65   

A รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ธ.ค.64-ก.ย.65   

 (12) กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  นางสาวนพมาศ 
ศิลาพงษ์  

P ประชุม ชี้แจงการด าเนินงานกับ
บุคลากรภายในกลุ่มสาระ 

ธ.ค.64-ก.ย.65 1930 ครุกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 

D ท าการพัฒนาห้องเรียนและสื่ออุปกรณ์
ในห้องเรียนต่างๆในกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ธ.ค.64-ก.ย.65  ครุกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 

C ประเมินผลโครงการ ธ.ค.64-ก.ย.65   
A สรุปผลการด าเนินงาน ธ.ค.64-ก.ย.65   
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5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  : ธ.ค.63-ก.ย.64 
 

6. งบประมำณ     
งบประมาณ  จ านวน    8770   บาท  (…แปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน..) 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลุ่มสาระสังคมศึกษา งบประมาณ 3000 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

 กระดาษถ่ายเอกสาร  IDEA MAX A4 70 
แกรม   

14 105 1470 

 ปากกาไวท์บอร์ด Pilot สีน้ าเงิน 21 20 420 
 หมึกเติมปากกไวท์บอร์ด SAKURA สีน้ าเงิน 5 62 310 
 หมึกปริ้น 8 100 800 

รวมเงิน 3000 
 
กิจกรรม กิจกรรม Up grad อัพ “เกรด” สังคม งบประมาณ  3840 บาท 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร  IDEA MAX A4 70 
แกรม   

8 รีม 105 840 

2 ของรางวัลส าหรับนักเรียนคะแนนเยอะเป็น
10 อันดับแรกของแต่ละชั้น 

60 คน 50 3000 

รวมเงิน 3840 
กิจกรรม พัฒนาห้องศูนย์สังคมศึกษา งบประมาณ  1930 บาท 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษสี 20 8 160 
2 ไส้แม็ก 20 5 100 
3. โปสเตอร์ความรู้ 5 35 175 
4. กาว 2 150 300 
5. เทปกาวสองหน้า 10 30 300 
6. แม็ค 2 100 200 
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7. ลวดหนีบกระดาษ 2 100 200 
8. เทปกาว 5 45 225 
3. แลกซีน 6 45 270 

รวมเงิน 1930 
 

7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7.1 ……ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา……… 
7.2 …………………………. 

 
8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมิน 
   
   
   
   
   

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

………………………………………. 
9.1 ……………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 

(นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
               (นางสาวนพมาศ ศิลาพงษ์) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางกชกร   กันตีฟอง) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่1  
สอดคล้อกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :   มาตรฐานที่ 1 ข้อที่  1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
ผู้รับผิดชอบ  : นางอังคณา หิมพลอย และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ปรับปรุงเพ่ิมเติม ในส่วนของหมวด1 
มาตรา 6 ระบุ ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข และในหมวด 4 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญทีสุ่ด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 และ 25 ซ่ึงระบุเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ว่า ควรจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เ พ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและเกิดการเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนมีโอกาสแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง 
สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนและสนุกกับการเรียน ใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 ในช่วงทศวรรษที่ ผ่านมากระแส ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลก 
ส่งผลให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มี เทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย เครื่องมือเครื่องใช้
ทันสมัย การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน นวัตกรรมเทคโนโลยี ส่งผลต่อ ความจ าเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติมาโดยตลอด และการจัดการศึกษาในปัจจุบัน มุ่งจัดการ
เรียน การสอนและกิจกรรมที่ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ซึ่ง เป็นหัวใจส าคัญใน การพัฒนาประเทศ และถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามารถ พัฒนาตนเองได้เต็มตาม ศักยภาพ ฝึกให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คาดการณ์ ก าหนดเป้าหมาย มี วิจารณญาณในการตัดสินใจ และ การแก้ปัญหา มีทักษะการ
สื่อสาร ตลอดจนทักษะทางสังคม และเพ่ือให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้อที่ 5 ที่เน้นผู้ 
เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบ รวบยอดระดับชาติเฉลี่ย
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญและเล็งเห็นถึงประโยชน์
อันจะ เกิดต่อผู้เรียนและ สถานศึกษา จึงจัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขึ้นมา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
 
 

รหัสโครงการ   037/2565 
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2. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน 
1.2 เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ สารเคมี และเครื่องมือคอมพิวเตอร์ 
1.3 เพ่ือจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
1.4 เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ซ่อมเสริมแก่นักเรียน 
1.5 เพ่ือพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระ 
1.6 เพ่ือซ่อมบ ารุงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
 

3. เป้ำหมำย 
   3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

1.6.1 นักเรียนมีสื่อการเรียนรู้ครอบคลุมในสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
1.6.2 โรงเรียนสามารถจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ได้ 
1.6.3 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนในสาระวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีได้ 
1.6.4 สามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ได้ 

   3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
1.6.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ดีขึ้น 
 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (13) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการ

จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

   

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการและขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ธ.ค. 64 - ผู้บริหาร และครู
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางแผน
ไว้ 

ธ.ค. 64 – ก.พ. 
65 

6,102 ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
C 4. การนิเทศติดตามการด าเนินงาน ม.ค. – ก.ค. 65 - ผู้บริหาร 
 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน

กิจกรรม 
ส.ค. 65 - ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

A 5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

 ก.ย. 65 - ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
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ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (14) กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ สารเคมี 

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
   

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการและขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ธ.ค. 64 - ผู้บริหาร และครู
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางแผน
ไว้ 

ธ.ค. 64 – ก.พ. 
65 

33,119 ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
C 4. การนิเทศติดตามการด าเนินงาน ม.ค. – ก.ค. 65 - ผู้บริหาร 
 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน

กิจกรรม 
ส.ค. 65 - ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
A 5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 ก.ย. 65 - ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 (3) กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

   

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการและขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ธ.ค. 64 - ผู้บริหาร และครู
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางแผน
ไว้ 
 - งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
 

ธ.ค. 64 – ก.พ. 
65 

8,370 ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

C 4. การนิเทศติดตามการด าเนินงาน ม.ค. – ก.ค. 65 - ผู้บริหาร 
 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน

กิจกรรม 
ส.ค. 65 - ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

A 5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

 ก.ย. 65 - ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
 (4) กิจกรรมจัดซื้อเครื่องprinter     
P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

วิธีการและขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ธ.ค. 64 - ผู้บริหาร และครู

กลุ่มสาระการ
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ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางแผน

ไว้ 
 - งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
 

ธ.ค. 64 – ก.พ. 
65 

21,250 ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

C 4. การนิเทศติดตามการด าเนินงาน ม.ค. – ก.ค. 65 - ผู้บริหาร 
 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน

กิจกรรม 
ส.ค. 65 - ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

A 5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

 ก.ย. 65 - ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
 (5) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ที่จ าเป็นในการสอน 
online 

   

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการและขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ธ.ค. 64 - ผู้บริหาร และครู
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางแผน
ไว้ 
  

ธ.ค. 64 – ก.พ. 
65 

6,000 ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
C 4. การนิเทศติดตามการด าเนินงาน ม.ค. – ก.ค. 65 - ผู้บริหาร 
 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน

กิจกรรม 
ส.ค. 65 - ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

A 5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

 ก.ย. 65 - ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  : 1 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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6. งบประมำณ     
งบประมาณ จ านวน 74,841บาท  (เจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   
งบประมำณ  6,102 บำท 
ภาคเรียนที่ 2/2564  งบประมาณ 502 บาท (ครูสุชาดา) 

ที ่ รายการ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน  
(บาท) 

1. กระดาษถ่ายเอกสาร SMARTIST A4  
70  แกรม 500 แผ่น 

3 รีม 89 267 

2. ปากกาไวทบ์อร์ด PILOT หัวกลม สีน้ าเงิน 2 ด้าม 40 40 
3. หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด สีน้ าเงิน PILOT 3 ขวด 65 195 

รวมทั้งหมด 502 
 
ภาคเรียนที่ 1/2565  งบประมาณ 502 บาท (ครูสุชาดา) 

ที ่ รายการ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน  
(บาท) 

1. กระดาษถ่ายเอกสาร SMARTIST A4  
70  แกรม 500 แผ่น 

3 รีม 89 267 

2. ปากกาไวทบ์อร์ด PILOT หัวกลม สีน้ าเงิน 2 ด้าม 40 40 
3. หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด สีน้ าเงิน PILOT 3 ขวด 65 195 

รวมทั้งหมด 502 
 
ภาคเรียนที่ 2/2564  งบประมาณ 500 บาท (ครจูันจิรา) 

ที ่ รายการ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน  
(บาท) 

1. ปลั๊กไฟ  1 ชิ้น 251 251 
2. ลิ้นชักใส่เอกสาร 3 ชั้น  1 ชิ้น 249 249 

รวมทั้งหมด 500 
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ภาคเรียนที่ 1/2565  งบประมาณ 500 บาท (ครจูันจิรา) 

ที ่ รายการ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน  
(บาท) 

1. กล่องเอกสาร 3 ช่อง 1 ชิ้น 195 195 
2. สีไมส้ี MASTERART 24 สี 2 กล่อง 99 198 
3. กระดาษถ่ายเอกสาร  IDEA MAX A4 70 

แกรม   
1 รีม 105 105 

รวมทั้งหมด 498 
 

ภาคเรียนที่ 2/2564  งบประมาณ 500 บาท (ครอัูมพร) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

ราคารวม 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร  Idea Max A4 
70 แกรม  500 แผ่น   

3 รีม 105 315 

2 กล่องเอกสาร 3 ช่อง 1 กล่อง 195 195 
รวมเงิน 510 

 
 

ภาคเรียนที่ 1/2565  งบประมาณ 490 บาท (ครอัูมพร) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1. กระดาษถ่ายเอกสาร  Idea Max A4 70 แก
รม  500 แผ่น   

4 รีม 105 420 

2. สีเมจิกตราม้า 12 สีเล็ก H-88 2 แพ็ค 35 70 
รวมเงิน 490 
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ภาคเรียนที่ 2/2564 งบประมาณ 475 บาท (ครณูัฏฐิกานต์) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA 
MAX A4 70 แกรม 

4 105 420 

2 ปากกาไวท์บอร์ดหัวตัด Pilot
สีน้ าเงิน  

1 20 20 

3 หมึกเติมปากกาเคมี PILOT 1 ขวด 35 35 
รวมเงิน 475 

 
ภาคเรียนที่ 1/2565 งบประมาณ 525 บาท (ครณูัฏฐิกานต์) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA 
MAX A4 70 แกรม 

5 105 525 

รวมเงิน 525 
 
ภาคเรียนที่ 2/2564  งบประมาณ 525 บาท (ครูประสิทธิ์) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1. กระดาษถ่ายเอกสาร  IDEA MAX A4 70 
แกรม   

5 รีม 105 525 

     
รวมเงิน 525 

 
ภาคเรียนที่ 1/2565  งบประมาณ 525 บาท (ครูประสิทธิ์) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1. กระดาษถ่ายเอกสาร  IDEA MAX A4 70 
แกรม   

5 รีม 105 525 

     
รวมเงิน 525 
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ภาคเรียนที่ 2/2564  งบประมาณ 525 บาท (ครูอังคณา) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1. กระดาษถ่ายเอกสาร  IDEA MAX A4 70 
แกรม   

5 รีม 105 525 

     
รวมเงิน 525 

 
ภาคเรียนที่ 1/2565  งบประมาณ 525 บาท (ครูอังคณา) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1. กระดาษถ่ายเอกสาร  IDEA MAX A4 70 
แกรม   

5 รีม 105 525 

     
รวมเงิน 525 

 
2. กิจกรรมจัดหำอุปกรณ์ สำรเคมี และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งบประมำณ 33,119 บำท 

2.1 สารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ประจ าห้องศูนย์การเรียนรู้วิทย์กายภาพ 5,000 บาท (ครูสุชาดา) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน  
(บาท) 

1 CODE : 6417125 แผนที่อากาศ 5 แผ่น 30 150 
2 CODE : 6412280 เครื่องวัดมุมอาซีมุธ 3 ชุด 280 840 
3 CODE : 2014217 ชุดรังสีตกกระทบ - รังสี

สะท้อน 
2 ชุด 850 1,700 

4 CODE : 20ARP27070การเกิดภาพลวงตา 3 ชุด 750 2,250 
5 CODE : 2018200 แว่นขยาย 3 นิ้ว 1 60 60 

รวมทั้งหมด 5,000 
 

2.2 สารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ประจ าห้องศูนย์การเรียนรู้เคมี   4,930 บาท (ครูจันจิรา) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน  
(บาท) 

1.  สารและสมบัติของสาร 
CODE : 6414008 

1 ชุด 4,500 4,500 

2. ชุดการเกิดลม 1 ชุด 430 430 
     

รวมทั้งหมด 4,930 

https://gammaco.com/gammaco/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%98_6412280.html
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2.3 สารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ประจ าห้องศูนย์การเรียนรู้ฟิสิกส์   4,650 บาท (ครอัูมพร) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน  
(บาท) 

1 เครื่องเคาะสัญญาณเวลา (มาโก้) 2 ชุด 620 1,240 
2 ปลั๊กราง P.POWER 5เมตร 4เต้า 4สวิทซ์/ SC-415 2 ชุด 365 730 
3 ชุดไฮโดรลิคอย่างง่าย 1 ชุด 950 950 
4 กฎของบอยส์ 1 ชุด 700 700 
5 ชุดทดลองแรงตึงผิว 1 ชุด 850 850 
6 เทอร์โมมิเตอร์ 0-200 องศา แอลกอฮอล์ 5 อัน 95 380 
 กระดาษเซลโลเฟน ขนาด 36X40 นิ้ว ( 5 แผ่น/ชุด) 1 ชุด 95 95 

รวมเงิน 4,650 
 
2.4 สารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ประจ าห้องศูนย์การเรียนรู้ชีววิทยา   5,000 บาท (ครณูัฏฐิกานต์) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 แบบจ าลองเซลล์สัตว์ 
CODE : 40B6135 

1 2,500 2,500 

2 แบบจ าลองเซลล์พืช 
CODE : 40B6150 

1 2,500 2,500 

รวมเงิน 5,000 
 
2.5 สารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ประจ าห้องศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 5,000 บาท (ครปูระสิทธิ์) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน  
(บาท) 

1. Wi-Fi Switch 10 200 2,000 
2. Nest mini 3 900 2,700 
3. ขั้วหางปลา ตัวผู้และตัวเมีย 1 200 200 
4 ท่อหด 1 100 100 

รวมทั้งหมด 5,000 
 

2.6 สารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ประจ าห้องศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 3,539 บาท (ครูอังคณา) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน  
(บาท) 

1. Ulattice usb c hub ตัวเสียบ สายแยก ฮับ 
port usb ตัวเพ่ิมช่อง 

1 ชิ้น 299 299 
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2. Display Port to VGA Converter Adapter 
(DP Port to VGA) 

1 ชิ้น 150 150 

3. ถ่าน Panasonic AAA GOLD พานาสีเขียว 1 กล่อง  650 650 
4. ถ่าน Panasonic AA GOLD พานาสีเขียว 1 กล่อง  650 650 
5. WD เอ็กซ์เทอนอล ฮาร์ดไดร์ฟ (2 TB) รุ่น My 

Passport 
1 เครื่อง 1,790 1,790 

รวมทั้งหมด 3,539 
 

3. กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
งบประมำณ 8,370 บำท 
 3.1 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ งบประมาณ 8,370 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน  
(บาท) 

1. กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม 180 แผ่น 2 ห่อ 190 380 
2 ไข่ไก่ 3 แผง 100 300 
3 เทปใสแกนเล็ก LOUIS TAPE 1/2 นิ้ว 3 หลา 40 ม้วน 5 200 
4 อุปกรณ์ท าชุดยิงจรวดขวดน้ า  1 ชุด 2,000 2,000 
5 อุปกรณ์ท าสนามแข่งขัน 1 ชุด 200 200 
6 ของรางวัลที่ 1 (ถัวเฉลี่ย) 23 รางวัล 100 2300 
7 ของรางวัลที่ 2 (ถัวเฉลี่ย) 23 รางวัล 80 1,840 
8 ของรางวัลที่ 3 (ถัวเฉลี่ย) 23 รางวัล 50 1,150 

รวมเงิน 8,370 
  
           3.2  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จ าเป็นในการสอน online งบประมาณ  6,000 บาท 

3.2.1  งบประมาณ 1,000 บาท (ครูสุชาดา) 

ที ่ รำยกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ/หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

1. เมาส์ปากกาไร้สาย 1 อัน 1,000 1,000 
รวมเงิน 1,000 

 
3.2.2  งบประมาณ 1,000  บาท (ครจูันจิรา) 

ที ่ รายการ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน  
(บาท) 

1. Webcam 1 อัน 600 600 
2. Bluetooth Speaker  2 อัน 200 400 

รวมทั้งหมด 1,000 



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 หน้า 202 
 

 
 

 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
3.2.3  งบประมาณ 1,000 บาท (ครอัูมพร) 

ที ่ รำยกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ/หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

1. เมาส์ปากกาไร้สาย 1 อัน 1,000 1,000 
รวมเงิน 1,000 

 
3.2.3  งบประมาณ 1,000 บาท (ครณูัฏฐิกานต์) 

ที ่ รำยกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ/หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

1. Stylus pen  1 อัน 700 700 
2. Ipad case 1 อัน 300 300 

รวมเงิน 1,000 
 

3.2.4   งบประมาณ 1,000 บาท (ครูประสิทธิ์) 
ที ่ รายการ จ านวน 

(หน่วย) 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
รวมเป็นเงิน  

(บาท) 
1. Webcam 1 อัน 600 600 
3. Wireless mouse 1 อัน 400 400 

รวมทั้งหมด 1,000 
 
3.2.3   งบประมาณ 1,000 บาท (ครูอังคณา) 

ที ่ รำยกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ/หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

1. กล้อง Webcam 1 อัน 1,000 1,000 
รวมเงิน 1,000 
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4. กิจกรรมจัดซื้อเครื่อง printer กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  งบประมำณ  21,250 บำท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ปริ้นเตอร์ PRINTER Epson L3150 All 
in one/Wi-Fi EcoTank  

2 9,500 19,000 

2 EPSON 003 BK 65ml. 3 250 750 
3 EPSON 003 C 65ml. 2 250 500 
4 EPSON 003 M 65ml. 2 250 500 
5 EPSON 003 Y 65ml. 2 250 500 

รวมเงิน 21,250 
 

7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมิน 
ครู และนักเรียนมีสื่อและอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในสาระวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการสื่อและอุปกรณ์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการสื่อและอุปกรณ์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

สามารถจัดกิจกรรมงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ได้ 

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

สามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ได้ 

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้เป็น
ปกติ 

แบบตรวจสอบการท างานของ
อุปกรณ์ 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 ครูและนักเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนในสาระวิทยาศาสตร์ 
9.2 ในห้องเรียนมีอุปกรณ์ สารเคมี และเครื่องมือคอมพิวเตอร์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
9.3 สามารถจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ได้ 
9.4 สามารถจัดการเรียนการสอน ซ่อมเสริมแก่นักเรียน 
9.5 ห้องศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาที่ดีข้ึน 
9.6 สามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 

(นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
                (นางอังคณา หิมพลอย) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางกชกร   กันตีฟอง) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่  1  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 3  ข้อที่ 3.2 
ผู้รับผิดชอบ  ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ อ่ินค า 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 
               พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2)  พ.ศ.2545 และ  
(ฉบับที่3)  พ.ศ.2553  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   สอดคลัองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  3 ข้อ 3.2  ใช้สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการเรียนรู้มีการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีศักยภาพ  และต้องมี
การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และจากข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบ  4  เสนอแนะให้ผู้เรียนควรได้
การพัฒนาการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกสาระการเรียนรู้ศิลปะให้สูงขึ้นกว่าเดิม  จึงต้องมีใช้สื่อการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์
.     2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์) ให้สูงขึ้น 
      2.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เห็นความส าคัญของงานศิลปะ (ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์) 
 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
          3. 1.2    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จ านวน 420 คน มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาศิลปะ
สูงขึ้น  5 % 

          3 .2.2    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปะ 80 % 

3.2  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
3.2.1    นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะสูงขึ้น 

3.2.2 นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้จากสื่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

3.2.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 1. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

ศิลปะ 2/2564 
   

รหัสโครงการ   038/2565 
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P ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
และ ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 

ธันวาคม 64 - ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ            
อ่ินค า 

D จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อ
ประกอบการเรียนรู้วิชาศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 
เทอม 2/2564 = 2,500 

มกราคม 65  
2,500 

ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ            
อ่ินค า 

C สรุปผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม กุมภาพันธ์ 65 - ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ            
อ่ินค า 

A 
 

รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว
ทางการพัฒนาต่อไป 

มีนาคม 65 - ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ            
อ่ินค า 

ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ 

1/2565 
   

P ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและ 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 

เมษายน 65 - ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ            
อ่ินค า 

D จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อ
ประกอบการเรียนรู้วิชาศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 
เทอม 1/2565 = 1,500 

พฤษภาคม 
65 

 
 

1,500 

ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ            
อ่ินค า 
 
 

C สรุปผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม สิงหาคม 65 - ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ            
อ่ินค า 

A 
 

รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว
ทางการพัฒนาต่อไป 

กันยายน 65 - ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ            
อ่ินค า 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  : ธันวาคม 64 - กันยายน 65 

 
6. งบประมำณ     

งบประมาณ จ านวน 4,000 บาท    ( สี่พันบาทถ้วน ) 
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 2/2564  
งบประมาณ 1,500 บาท 
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กิจกรรมจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ภาคเรียนที่ 1/2565 งบประมาณ 1,500 บาท 

 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และครูในกลุ่มสาระศิลปะ 
 
8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์การประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 
1.ผู้เรียนชั้น ม.1- 6 ทุกคนได้รับ
การสอนโดยสื่อการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 

นักเรียนมีเวลาการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

2.นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 5 

-เอกสารประเมินผลการเรียน 

ท่ี รายการ จ านวน 

(หน่วย) 
ราคา 

(บาท) 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 

1 สีโปสเตอร์ MASTERART 240 cc.(6 สี) 6 ขวด 130 780 
2 จานสีรูปดอกไม้ใหญ่ 10 อัน 15 150 
4 กระดาษร้อยปอนด์ A3 (เรียบ) 1 ห่อ 450 450 
5 เทปกาวย่น 1.5 นิ้ว FORMEL 4 ม่วน 30 120 
6 Pen tablet รุ่น VINSA 1060 Plus 1 เครื่อง 1,000 1,000 

รวมเงิน 2,500 

ที ่ รายการ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 สีชอลก์ PENTEL 25 สี 12 กล่อง 90 1,080 

2 ภู่กันกลมเบอร์ 2 12 อัน 9 108 

4 ภู่กันกลมเบอร์ 6 13 อัน 14 182 

5 กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 2 กป. 64 128 

รวมเงิน 1,498 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์การประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 
3.นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจต่อการด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

นักเรียนพึงพอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรม ในระดับ มาก 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     9.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นสูงกว่า ร้อยละ5 
   9.2 นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างผลงานด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ตามจินตนาการ  
มีเจตคติท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
   9.3 สถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก 
   9.4 นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 

(นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

 

 
 

 (ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี ........................... ผู้เสนอโครงการ 
(วรวุฒิ   อ่ินค า) 

 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางกชกร   กันตีฟอง) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่1  
สอดคล้อกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :   มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1.1-1.1.6 
ผู้รับผิดชอบ  : นางเจตสนีวรรณ ราชกิจเจริญ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้ เรียน ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้ เรียน ได้ระบุคุณภาพของผู้เรียนในเรื่องของ
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์   คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ตามทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณภาพตามที่สถานศึกษาก าหนด โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2/2564 ประกอบไปด้วยกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมเรียนรู้
ภาษาผ่านวัฒนธรรม Christmas Day & Happy New Year และกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์พิชิต Midterm and 
Final และในภาคเรียนที่ 1/2565ประกอบไปด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาห้อง
ศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมเรียนรู้สองภาษาผ่านสื่อออนไลน์ และกิจกรรมวัฒนธรรมไทย-จีน ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะ
มุ่งพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้มีคุณภาพตามแต่ละช่วงชั้น โดยเฉพาะกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์พิชิต Midterm and 
Final ที่จะเป็นการทบทวนความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนการสอบกลางภาค และปลายภาค  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมจึงจัดท า
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขึ้น เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศของนักเรียนทั้ง 6 ระดับชั้น ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคุณภาพ
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศตามที่สถานศึกษาก าหนด 

รหัสโครงการ   039/2565 



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 หน้า 210 
 

 
 

 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

     3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 80ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด   
     3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
     3.2.1 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ 
     3.2.2 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมต่างๆตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   
 
 
4 วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 

ภำคเรียนที่ 2/2564 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (15) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  5,000 ครูสุพัตรา 

P ประชุมชี้แจง วางแผนการด าเนินงาน ธ.ค. 64  ครูสุพัตรา 
D ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระฯ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอน และ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
ภาคเรียนที่ 2/2563 

ธ.ค. – เม.ย 65  
5,000 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
 

C สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เม.ย 65  ครูสุพัตรา 

A รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

เม.ย 65  ครูสุพัตรา 

 (16) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน และพัฒนาห้องศูนย์
การเรียนรู้ 2/2563 

  
3,500 

ครูรณฤทธิ์ 

P ประชุมชี้แจง วางแผนการด าเนินงาน ธ.ค. 64  ครูรณฤทธิ์ 
D ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระฯ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอน และ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
ภาคเรียนที่ 2/2563 

ธ.ค. – เม.ย 65  
3,500 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
 

C สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เม.ย 65  ครูรณฤทธิ์ 

A รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

เม.ย 65         ครูรณฤทธิ์ 

 (17) กิจกรรม Christmas & New Year    10,000 ครูอนุชิต ครูส าราญ 
P ประชุมชี้แจง วางแผนการด าเนินงาน ธ.ค. 64  ครูอนุชิต ครูส าราญ 
D ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 

-จัดกิจกรรมวันChristmasและNew 
year 

ธ.ค. 64 10,000 ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
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ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
C สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน

กิจกรรม 
ม.ค.65  ครูอนุชิต ครูส าราญ 

A รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ม.ค.65  ครูอนุชิต ครูส าราญ 

 (18) กิจกรรมพิชิต Midterm and Final  3,000 ครูเจตสนีวรรณ 
P ประชุมชี้แจง วางแผนการด าเนินงาน ธ.ค.64  ครูเจตสนีวรรณ 
D ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 

- ติวก่อนสอบกลางภาค 
- ติวก่อนสอบปลายภาค 

 
ม.ค.65 
มี.ค.65 

 
3,000 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
C สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน

กิจกรรม 
เม.ย.65 

 
 ครูเจตสนีวรรณ 

A รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

เม.ย.65 
 

 ครูเจตสนีวรรณ 

 
 
ภำคเรียนที่ 1/2565 
 

ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (1) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียน และพัฒนาห้องศูนย์
การเรียนรู้ 1/2564 

  
3,500 

ครูรณฤทธิ์ 

P ประชุมชี้แจง วางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 65  ครูรณฤทธิ์ 
D ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระฯ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอน และ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 

พ.ค. – ก.ย.65  
3,500 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
 

C สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

ก.ย.65  ครูรณฤทธิ์ 

A รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ก.ย.65         ครูรณฤทธิ์ 

 (2) กิจกรรม เรียนรู้สองภาษาผ่านสื่อ
ออนไลน์   

 4,000 ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
P ประชุมชี้แจง วางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 65  ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
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ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
D ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 

- กิจกรรมฐานภาษาอังกฤษ 2 ฐาน 
- กิจกรรมฐานภาษาจีน 2 ฐาน 
- กิจกรรมการนันทนาการ 1 ฐาน 

มิ.ย. 65 4,000 ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
 

C สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

ส.ค. 65  ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
A รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
ส.ค. 65  ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 (3) กิจกรรมวัฒนธรรมไทย-จีน  4,349 ครูสุพัตรา 
P ประชุมชี้แจง วางแผนการด าเนินงาน ส.ค. 65  ครูสุพัตรา 
D ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 

- จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย
จีน 

 
มิ.ย. 65 
ส.ค. 65 

 
4,349 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
C สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน

กิจกรรม 
ก.ย. 65 

 
 ครูสุพัตรา 

A รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ก.ย. 65  ครูสุพัตรา 

 
 
5 ระยะเวลำด ำเนินกำร  : ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565 

 
6 งบประมำณ     
งบประมาณจ านวน  21,500   บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ภำคเรียนที่ 2/2564 
งบประมาณจ านวน  11,849   บาท  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) ภำคเรียนที่ 1/2565 

 
ภำคเรียนที่ 2/2564 
1.กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน งบประมำณ 5,000 บำท 

รำยกำรสั่งซ้ือของ นำยรณฤทธิ์       ฉัตรแก้ว 

ที ่ รำยกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ/หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

1 Eaudio Nova 10 หูฟังBluetooth 5.1 
หูฟังบลูทธ Nova 10หูฟังไร้สายTrue 

1 อัน 990 990 

รวมเงิน 990 
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รำยกำรสั่งซ้ือของ ครูอนุชิต  ศำสนำ 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 เม้าส์ปากกา Vinsa 1060 เม้าส์ปากกาไรส้าย 1 ด้าม 785 785 
2 Xiaomi wireless mouse liteเม้าส์ไร้สาย

ไวเลส 
1 อัน 219 219 

รวมเงิน 1,004 
 

รำยกำรสั่งซ้ือของ ครูเจตสนีวรรณ รำชกิจเจริญ 
 

 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 Vivan vs 1 ล าโพงบลูทูธ  1 อัน 922 922 
     

รวมเงิน 922 
 

รำยกำรสั่งซ้ือของ  ครู ส ำรำญ ทวีสุขตระกูล 
ที ่ รายการ จ านวน(หน่วย) ราคา/หน่วย

(บาท) 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 
1 เมมโมรี่การ์ด Kinston 32GB  1 อัน 135 135 
2 หูฟังบลูทูธJBL10  ไรส้าย 1 อัน 499 499 
3 เม้าสไ์รส้ายM185 compact wirelessสีด า 1 อัน 345 345 

 979 
 
 

รำยกำรสั่งซ้ือของ  นำงสุพัตรำ    ผูกพัน 
ที ่ รายการ จ านวน(หน่วย) ราคา/หน่วย

(บาท) 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 
1 Set touchpad พร้อม Mouse 1 ชุด 1,000 1,000 

 1,000 
 

 
2.กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียน และพัฒนำห้องศูนย์กำรเรียนรู้  
งบประมำณ  3,500 บำท 

กิจกรรม มุมควำมรู้ พัฒนำห้องศูนย์ 2  ภำษำ  
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ที ่ รำยกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ/หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

1 ปืนกาวเล็กไต้หวัน TW อย่างดี 2   อัน 140 280 
2 ปลั๊กราง 5 เมตร 6 เต้า 1 สวิทซ์ 1   อัน 150 150 
3 พลาสติกเคลือบบัตร A4 ตราช้าง 

125M crons 100 แผ่น 
2 กล่อง 295 590 

รวมเงิน 1,020 
 

 
รำยกำรสั่งซ้ือของ นำยรณฤทธิ์       ฉัตรแก้ว 

ที ่ รำยกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ/หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสารIDEA MAX A4 
70 แกรม 

4   ริม 105 420 

2 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด PILOT  
สีน้ าเงิน 

   1  ขวด 65 65 

3 กระดาษบรู๊ฟสีน้ าตาล 31*43 นิ้ว 5  แผ่น 3 15 
รวมเงิน 500 

 
รำยกำรสั่งซ้ือของ ครูอนุชิต  ศำสนำ 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ตะกร้าแชร์บอลพลาสติค 2 ใบ 150 300 
2 ปากกาไวท์บอร์ด PILOT (สีน้ าเงิน ด า แดง 

อย่างละ 2) 
6 ด้าม 20 120 

3 มีดคัตเตอร์ด้ามเหล็กMESA NO.ST-20 1 อัน 45 45 
4 เทปผ้ากาว1.5 นิ้ว FORMEL 1 ม้วน 35 35 

รวมเงิน 500 
 
 

รำยกำรสั่งซ้ือของ ครูเจตสนีวรรณ รำชกิจเจริญ 
 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A 4  4 รีม 125 500 
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รวมเงิน 500 
 

รำยกำรสั่งซ้ือของ  ครู ส ำรำญ ทวีสุขตระกูล 
 

ที ่ รายการ จ านวน(หน่วย) ราคา/หน่วย
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4  4 รีม 125 500 
 500 

 
 

รำยกำรสั่งซ้ือของ  นำงสุพัตรำ    ผูกพัน 
ที ่ รายการ จ านวน(หน่วย) ราคา/หน่วย

(บาท) 
รวมเป็น

เงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA MAX A4 70 
แกรม 

2 รีม 105 210 

2 ปากกาไวท์บอร์ด PILO สีน าเงิน 5ด้าม 20 100 
3 กล่องสามช่อง 1 กล่อง 195 195 

 505 
 

 
 
3.กิจกรรม Christmas & New Year  งบประมำณ  10,000 บำท 

ที ่ รายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์ จ านวน
(หน่วย) 

หน่วยละ
(บาท) 

เป็นเงิน 

1 ของรางวัลส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน รางวัลที่ 1 27 ชิ้น 80 2160 
2 ของรางวัลส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน รางวัลที่ 2 27 ชิ้น 60 1620 
3 ของรางวัลส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน รางวัลที่ 3 27 ชิ้น 50 1350 
4 ลูกอมฐาน 2 ฐาน 10 50 500 
5 ขนมมาร์ชเมลโล่ 10 50 500 
6 ของรางวัลส าหรับชุดการแสดง (พิธีเปิด)  3 500 1500 
7 ลูกโป่งสีแดง เขียว 5 60 300 
8 เชือกขาว - แดง 3ม้วน 40 120 
9 สีโปสเตอร์ (4 สี) 5 ขวด 96 480 
10 กระดาษ ปรูฟ 30 แผน 8 240 
11 กระดาษว่าวคละสี 50 แผ่น 3 150 
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12 หิมะ ปลอม 1โหล 100 100 
13 สเปรย์  1 โหล 100 100 
14 พลุมือ 1 แท่ง 100 100 
15 ผ้าขาว  6 เมตร 30 180 
16 ขนม 10 แพ็ค 50 500 
17 พลุกระดาษ 1 อัน 100 100 
    10000 

 
4. กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์พิชิต Midterm and Final  งบประมำณ  3,000 บำท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระเป๋าผ้า 15 79 1,185 
2 แก้วน้ าพลาสติก 15 45 675 
3 แฟ้มใส่เอกสาร 16 25 400 
4 กระดาษถ่ายเอกสาร  IDEA MAX A4 70 

แกรม   
7 รีม 105 735 

5 ดินสอวาดลาย คละสี 5 เล่ม 1 5 
รวมเงิน 3,000 

 
ภำคเรียนที่ 1/2565 
กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียน และพัฒนำห้องศูนย์กำรเรียนรู้  
งบประมำณ  3,500 บำท 

1.กิจกรรม มุมควำมรู้ พัฒนำห้องศูนย์ 2  ภำษำ  
 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 เครื่องยิงบอร์ดตราม้า NO.H -14 H 1 เครื่อง 880 880 
2 ลวดเย็บกระดาษ MAX เ บ อ ร ์T 3 -

13MB 
2 กล่อง 48 96 

3 ก า ว แ ท่งSTAEDTLER 8 ก ร ัม 1 หลอด 24 24 
รวมเงิน 1,000 

 
รำยกำรสั่งซ้ือของ  ครูรณฤทธิ์       ฉัตรแก้ว 
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ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสารIDEA MAX A4 70 แกรม 2 รีม 105 210 
2 ปากกาเขียนไวท์บอร์ดสีน้ าเงินหัวตัด 2 ด้าม 25 50 
 ปากกาเขียนไวท์บอร์ดสีน้ าแดงหัวตัด 2 ด้าม 25 50 
3 กระดาษการ์ดสีขาว A4 180 แกรม 180  แผ่น 1  ห่อ 190 190 

รวมเงิน 500 
 

รำยกำรสั่งซ้ือของ   ครูอนุชิต  ศำสนำ 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA MAX A4 70 
แกรม 

3 รีม 105 315 

2 คลิปด า 2 ขา ตราม้าเบอร์ 108 1 กล่อง 55 55 
3 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด PILOT สีน้ าเงิน  1 ขวด 65 65 
4 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด PILOT สีแดง 1 ขวด 65 65 

รวมเงิน 500 
 

รำยกำรสั่งซ้ือของ   ครูเจตสนีวรรณ รำชกิจเจริญ 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A 4  4 รีม 125 500 
รวมเงิน 500 

 
รำยกำรสั่งซ้ือของ   ครู ส ำรำญ ทวีสุขตระกูล 

ที ่ รายการ จ านวน(หน่วย) ราคา/หน่วย
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 4 รีม 125 500 
 500 

 
รำยกำรสั่งซ้ือของ   นำงสุพัตรำ    ผูกพันธ์ 

ที ่ รายการ จ านวน(หน่วย) ราคา/หน่วย
(บาท) 

รวมเป็น
เงิน 

(บาท) 
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1 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA MAX A4 70 
แกรม 

2 รีม 105 210 

2 ปากกาไวท์บอร์ด PILO สีน าเงิน 5 ด้าม 20 100 
3 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด PILOTสีน าเงิน 2 ขวด 65 130 
4 กรรไกร Scotch 3M 7 นิ้ว 1427 1 อัน 55 55 

 495 
 
2.กิจกรรม กำรเรียนรู้สองภำษำผ่ำนสื่อออนไลน์ งบประมำณ  4,000 บำท 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ของรางวัลแจกเดือนละ  10 รางวัล
รางวัลละ 50บาท จากการร่วมกิจกรรม
การตอบค าถามสองภาษา (อังกฤษ/
จีน) 
 

10*4  1000  4,000 

รวมเงิน 4,000 
 
3.กิจกรรมวัฒนธรรมไทย-จีน  งบประมำณ  4,349 บำท 

ที ่
 

รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ผ้ามันสีแดง 1 ม้วน 1,500 1,500 
2 ผ้ามันสีทอง 1 ม้วน 1,500 1,500 
3 พัดจีน 8 ชุด 60 480 
4 ลวด 2 มัด 50 100 
5 พู่กันจีน 10 อัน 40 400 
6 สีไม้คอลลีน 2 หัว 48 สี 2 กล่อง 138 276 
7 สีไม้คอลลีน 2 หัว 24 สี 2 กล่อง 69 138 

รวมเงิน 4,349 
 

7 หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7.1  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
7.2  นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมทุกระดับชั้น 
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8 ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมิน 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาต่างประเทศ ตามที่
สถานศึกษาก าหนด  
      

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ 
/ ภาษาจีน) ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

แบบรายงานผลการเรียน 

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรม   

ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้เข้าร่วม
กิจกรรม    

แบบบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรม   ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรม   

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
9.2  ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด   
9.3  ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
           (นางเจตสนีวรรณ ราชกิจเจริญ) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางกชกร   กันตีฟอง) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่ 1  
สอดคล้อกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :   มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1.1-1.1.6 
ผู้รับผิดชอบ  : นางอังคณา  วงค์ฝั้น 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้ เรียน ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้ เรียน ได้ระบุคุณภาพของผู้เรียนในเรื่องของ
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์   คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
และมีคุณภาพตามที่สถานศึกษาก าหนด โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ประกอบไปด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ และ
กิจกรรมพิชิต Midterm and Final ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมุ่งพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้มีคุณภาพตามแต่ละช่วงชั้น 
โดยเฉพาะกิจกรรมพิชิต Midterm and Final ที่จะเป็นการทบทวนความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนการ
สอบกลางภาคและปลายภาค  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมจึงจัดท าโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขึ้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้ง 6 ระดับชั้นให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคุณภาพตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 80ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 
 

3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
3.2.1 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
3.2.2 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 

รหัสโครงการ   040/2565 
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4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (19) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียน 
       ครูอังคณา 

P ประชุมชี้แจง วางแผนการด าเนินงาน ต.ค. 64  ครูอังคณา 
D จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนภาค
เรียนที่ 2/2564 

- ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนภาค
เรียนที่ 1/2565 
 

 
ต.ค.64 – เม.ย.65 

 
 

พ.ค.65 – ก.ย.65 

6,000 
 

 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

C สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

ก.ย.65  ครูอังคณา 

A รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ก.ย.65  ครูอังคณา 

 (20) กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์        ครูธิดาพร, 
   ครูกนกวรรณ 

P ประชุมชี้แจง วางแผนการด าเนินงาน ก.ค.65  ครูธิดาพร, 
ครูกนกวรรณ 

D ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 
-กิจกรรมพิชิตปริศนาคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ 
- กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว 

ส.ค.65 1,580 ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

C สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

ส.ค.65  ครูธิดาพร, 
ครูกนกวรรณ 

A รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ส.ค.65  ครูธิดาพร, 
ครูกนกวรรณ 

 (21) กิจกรรมพิชิต Midterm and Final        ครูอังคณา 
P ประชุมชี้แจง วางแผนการด าเนินงาน ต.ค.64  ครูอังคณา 
D ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 

ภำคเรียนที่ 2/2564 
- ติวก่อนสอบกลางภาค 
- ติวก่อนสอบปลายภาค 
ภำคเรียนที่ 1/2565 
- ติวก่อนสอบกลางภาค 
- ติวก่อนสอบปลายภาค 

 
 

ม.ค.65 
มี.ค.65 

 
ก.ค.65 
มี.ค.65 

5,360 ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

คณิตศาสตร์ 



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 หน้า 222 
 

 
 

 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
C สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน

กิจกรรม 
ก.ย.65 

 
 ครูอังคณา 

A รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ก.ย.65  ครูอังคณา 

 (5)กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ 

       ครูอังคณา 

P ประชุมชี้แจง วางแผนการด าเนินงาน ต.ค.64  ครูอังคณา 
D จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนภาค
เรียนที่ 2/2564 

- ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนภาค
เรียนที่ 1/2565 
 

 
ต.ค.64 – เม.ย.65 

 
 

พ.ค.65 – ก.ย.65 

4,000 
 

 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

C สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

ก.ย.65  ครูอังคณา 

A รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ก.ย.65  ครูอังคณา 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  :ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
6. งบประมำณ     

งบประมาณ  จ านวน   16,940     บาท  (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน  งบประมาณ  6,000 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ภำคเรียนที่ 2/2564 
1 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA MAX A4 70 แกรม 10 รีม 105 1050 
2 ปากกาไวด์บอร์ด PILOT สีน้ าเงิน 14 ด้าม 20 280 
3 ปากกาไวด์บอร์ด PILOT สีแดง 2 ด้าม 20 40 
4 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด SAKURA สีน้ าเงิน 4 ขวด 62 248 
5 แฟ้มโชว์เอกสาร A4 ตราช้าง NO.444 2 105 210 
6 แผ่นยางรองตัด Elfen A-3 1 130 130 
7 สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน A4 50 แผ่น 1 110 110 
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8 กาวลาเท็กซ์ CHUNBE 16 ออนซ์ 4 ขวด 50 200 
9 เทปกาวสองหน้าแบบบาง 1.5 นิ้ว* 20หลา 4  ม้วน 48 192 
10 กระดาษโปสเตอร์แข็งคละสี (สีแดง/เขียว/น้ าตาล/

เหลือง/ฟ้า/ชมพู 
/ม่วง/ส้ม)  สีละ 2 แผ่น 

  22 แผ่น 8 176 

11 กระดาษโปสเตอร์สีหน้าเดียว คละสี(สีแดง/เขียว
อ่อน/เขียวเข้ม/น้ าตาล/เหลือง/ฟ้า/ชมพู/ด า/
ม่วง/น้ าเงิน/ )   สีละ 4 แผ่น 

42 แผ่น 6 252 

12 ลวดเสียบกระดาษตราช้าง NO.1 14 กล่อง 8 112 
ภำคเรียนที่ 1/2565 
1 น้ าหมึกเติมปากกาไวด์บอร์ด PILOT สีน้ าเงิน 4 ขวด 65 260 
2 น้ าหมึกเติมปากกาไวด์บอร์ด PILOT สีแดง 2 ขวด 65 130 
3 ปากกาไวด์บอร์ด PILOT สีน้ าเงิน 17 ด้าม 20 340 
4 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA MAX A4 70 แกรม 12 รีม 105 1,260 
5 ปากกาเคมี สีด า ตราม้า 2 ด้าม 20 40 
6 ปากกาเคมี สีแดง ตราม้า 2 ด้าม 20 40 
7 ปากกาเคมี สีน้ าเงิน ตราม้า 7 ด้าม 20 140 
8 ปากกาไวด์บอร์ด PILOT สีแดง 5 ด้าม 20 100 
9 ปากกาเขียนซีดีตราม้า H-52F 1 ด้าม 28 28 
10 กรรไกร DELTA 8 นิ้ว NO.303 1 อัน 68 68 
11 กาวแท่งตราช้าง 22 กรัม 2 แท่ง 28 56 
12 เทปใสแกนเล็ก LOUIS TAPE ½ นิ้ว  36 หลา 1 อัน 15 15 
13 ใบมีดคัตเตอร์เล็ก LASER 30 องศา 1 ใบ 20 20 
14 คลิปด า 2 ขา ตราม้า เบอร์ 112 1 อัน 15 15 
15 กระดาษบรู๊ฟสีขาว 30*43 นิ้ว 26 แผ่น 4 104 
16 แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด 8 อัน 18 144 
17 มีดคัตเตอร์ด้ามเหล็ก MESA NO.ST-20 4 อัน 45 180 
18 ปากกาน้ าเงิน 12ด้าม 5 60 

รวมเงิน 6,000 
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กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์   งบประมาณ  1,580    บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ภำคเรียนที่ 1/2565 
1. ของรางวัล  

-กิจกรรมพิชิตปริศนาคณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ 
-กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว 

ถัวจ่าย 1,500 1,500 

2 กระดาษการ์ดสี 180 แกรม 50 แผ่น 1 แพ็ค 80 80 
รวมเงิน 1,580 

 
กิจกรรมพิชิต Midterm and Final  งบประมาณ  5,360  บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 
1 กระดาษถ่ายเอกสาร  IDEA MAX A4 70 

แกรม   
4 รีม 105 420 

2 กระดาษการ์ดสี 180 แกรม 50 แผ่น 2 แพ็ค 80 160 
3 ของรางวัลส าหรับ top 5 ของแต่ละห้อง  

(วิชาพ้ืนฐาน ม.ต้น+ม.ปลาย 18 ห้อง  
 วิชาเพ่ิมเติม ม.ปลาย 3 ระดับ) 

105 คน 20 2,100 

ภำคเรียนที่ 1/2564 
1 กระดาษถ่ายเอกสาร  IDEA MAX A4 70 

แกรม   
4 รีม 105 420 

2 กระดาษการ์ดสี 180 แกรม 50 แผ่น 2 แพ็ค 80 160 
3 ของรางวัลส าหรับ top 5 ของแต่ละห้อง  

(วิชาพ้ืนฐาน ม.ต้น+ม.ปลาย 18 ห้อง  
 วิชาเพ่ิมเติม ม.ปลาย 3 ระดับ) 

105 คน 20 2,100 

รวมเงิน 5,360 
 

กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ งบประมาณ  4,000  บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ภำคเรียนที่ 2/2564 
1. เมาท์ปากกาพร้อมแผ่นรองวาด 4 1,000 4,000 

รวมเงิน 4,000 



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 หน้า 225 
 

 
 

 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
7.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมทุกระดับชั้น 

 
8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมิน 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
      

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

แบบรายงานผลการเรียน 

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
สัปดาห์คณิตศาสตร์ 

แบบบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คณิตศาสตร์ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมสัปดาห์
คณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
9.2 ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 
9.3 ผู้เรียนมีคุณภาพตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
               (นางอังคณา   วงค์ฝั้น) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางกชกร   กันตีฟอง) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ลักษณะโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1,2,3 และ 4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 1 ข้อที ่1-2  
ผู้รับผิดชอบ  นางอังคณา  หิมพลอย 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการยกระดับโรงเรียนชั้นน าจ านวน  500 
แห่งทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมอยู่แล้ว ให้เป็นโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากลจะต้องมีหลักสูตรเด่นที่เน้น
มาตรฐาน ซึ่งหลักสูตรนั้นจะต้องประกอบด้วย 8 สาระการเรียนรู้ ผนวกกับความเป็นสากลที่ประกอบด้วย 
ทฤษฎีองค์ความรู้ ชักน าเด็กสู่การคิดโครงงาน และสามารถเสนอผลงานได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้น ต้องอยู่
ภายใต้การบริหารที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ที่มีองค์ประกอบส าคัญคือ มีผู้น าล้ าเลิศความคิดครอบคลุมภารกิจทุก
ด้าน ปัจจัยพื้นฐานครบถ้วน สามารถสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา โดยผลที่ได้คือ ผู้เรียนจะมีศักยภาพเป็นพลโลก 
(World Citizen) ที่อยู่ภายใต้บริบท ยอดเยี่ยมวิชาการ สื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา ล้ าหน้าทางความคิดผลิต
งานอย่างสร้างสรรค์ ไม่เพียงเท่านั้น การกล่อมเกลาผู้เรียนที่จะต้องมีศักยภาพเป็นพลโลกจะต้องพร้อมใจกัน
ร่วมอนุรักษ์โลก เนื่องจากความเป็นสากลที่ถูกปลูกฝังอยู่ในหัวใจของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ  

ทางโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมได้มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายของทางโรงเรียน
มาตรฐานสากลและเพ่ือให้มีผลผลิตคือผู้เรียนที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้ว  จึงต้องมีการ
จัดท ารายงานวิธีการและผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่จะท าให้ผู้เรียนเป็นเยาวชนโลก ซึ่งเป็นบุคคลผู้มี
คุณภาพ และมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือจัดท ารายงานวิธีการและผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
3.1.1คณะครูร้อยละ 100 สามารถเขียนรายงานวิธีการและผลการด าเนินงานของงานที่ตนเองได้

รับผิดชอบ 
3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
3.2.1 การจัดท ารายงานวิธีการและผลการด าเนินงานของสถานศึกษาอยู่ในช่วงเวลาที่ก าหนด  
3.2.2คณะครูทุกท่านสามารถการจัดท ารายงานวิธีการและผลการด าเนินงานของงานที่ตนเองได้

รับผิดชอบ 
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4. วิธีกำรด ำเนินกำร / ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร  

  
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

 1. กิจกรรมการเขียนรายงานวิธีการและผล   
   การด าเนินงาน 

 3,000  

P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจนโยบายของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล   

ต.ค 64 
-ก.ย 65 

- ผู้บริหาร 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละ 
  หมวด 

ต.ค 64 
-ก.ย 65 

- ผู้บริหาร 
นางอังคณา หิมพลอย   

D 3. ด าเนินการเขียนรายงานวิธีการและผล   
   การด าเนินงาน 

ต.ค 64 
-ก.ย 65 

  - คณะกรรมการ 
ของทุกหมวด 

C 4 ติดตาม สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

ต.ค 64 
-ก.ย 65 

- ผู้บริหาร 
คณะกรรมการ 
ของทุกหมวด 

A 5 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว
ทางการพัฒนาต่อไป 

ต.ค 64 
-ก.ย 65 

- นางอังคณา หิม
พลอย   

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร   ตลุาคม  2564 – กันยายน  2565 
6. งบประมำณ   จ านวน   3,000     บาท  ( สามพันบาทถ้วน) 
    รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

3. กิจกรรมการเขียนรายงานวิธีการและผลการด าเนินงาน     งบประมาณ    3,000..  บาท 
ภาคเรียนที่ 2/64  งบประมาณ...    3,000     บาท 
 

    ที่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1. กระดาษถ่ายเอกสาร DOUBLE A A4 80 แกรม 500 แผ่น  2 รีม 125 250 
2. กระดาษการ์ดสีขาว A4 180 แกรม 50 แผ่น 1 ห่อ 80 80 
3. หมึกเติมปริ้นเตอร์ 4 ขวด 150 600 
4 ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน     2,070 

รวมเงิน 3,000 
 
7. หน่วยงำน / ที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 ผู้บริหารและคณะครูทุกท่าน 
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8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมิน เครื่องมือกำรประเมิน 
คณะครูร้อยละ 100 สามารถเขียน
รายงานวิธีการและผลการ
ด าเนินงานของงานที่ตนเองได้
รับผิดชอบ 
 

เกณฑ์การประเมินการเขียนรายงาน
วิธีการและผลการด าเนินงาน      

รายงานวิธีการและผลการด าเนินงาน      

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  คณะครูร้อยละสามารถเขียนรายงานวิธีการและผลการด าเนินงานของงานที่ตนเองได้
รับผิดชอบ  
  2.  รายงานวิธีการและผลการด าเนินงานของโรงเรียน   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 

(นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
                (นางอังคณา หิมพลอย) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางกชกร   กันตีฟอง) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงการ    : โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้     
ลักษณะโครงการ   : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      : กลยุทธ์ที่ 1,2,3   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1, และ3 ตัวบ่งชี้ 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1, 
3.2 และ3.3 
ผู้รับผิดชอบ         : นายรณฤทธิ์     ฉัตรแก้ว 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ     : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การลดเวลา
เรียน ภาควิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้
ความสามารถ ในการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้ น 
จากนโยบาย การลดเวลาเรียนดังกล่าว จึงน ามาสู่การปฏิบัติโดยก าหนดให้โรงเรียนเรียนภาควิชาการ ถึง
เวลาบ่าย ๒ โมงครึ่ง หรือเวลา 14.30 น. แต่เวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามก าหนดของ แต่ละ
โรงเรียนซึ่งมักจะเป็น ช่วงบ่าย 4 โมง หรือเวลา 16.00 น. ดังนั้นช่วงระยะเวลาระหว่าง หลังเลิกเรียน
จนกว่านักเรียนจะกลับ บ้านซึ่งนักเรียนยังคงอยู่ที่โรงเรียน โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้
นักเรียนปฏิบัติ และควร เป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่ช่วยเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมี
น้ าใจต่อกัน การท างานเป็น ทีม และท่ีส าคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและความชอบ
ของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง การจัดกิจกรรมไม่
จ าเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้อง เดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือท าร่วมกัน
หลายระดับชั้นได้ เพ่ือให้เด็กๆ รู้จักปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย 
โดยเป็นการจ าลองสภาพจริงใน สังคมให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งจะยิ่งช่วยเพ่ิมทักษะในการแก้ปัญหาให้กับ
เด็กไทยต่อไป 

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมเป็นหนึ่งในสามพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดโรงเรียนทั่วประเทศที่เข้า
ร่วมโครงการน าร่องตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกแห่ง ทุก
เวลาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตามความพร้อม ความสามารถของนักเรียน สามารถน าไปใช้ในชีวิต
จริงได้  

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา ตนเอง

ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนทั้งหมดโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

รหัสโครงการ   042/2565        
/2563 
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      3.2.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งด้าน 
              วิชาการ และการปฏิบัติ กิจกรรมอย่างเหมาะสม  
      3.2.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะชีวิต และมีความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ ตามศักยภาพของตนเองแต่ละคน  

 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 (22) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  13,000    

P 1. เสนออนุมัติโครงการ  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ/กรรมการ
นิเทศก ากับติดตาม 
3. ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
วางแผน 

พ.ค. 64 - ผู้บริหาร  
วิชาการ 

D 1. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
2. ครูผู้สอนบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการ
สอน(เพ่ิมรู้) 
3.กลุ่มงานแต่ละฝ่ายจัดกิจกรรมตามโครงการที่
รับผิดชอบ 
3. จัดหาและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

มิ.ย.64 –ก.พ. 65 13,000   นายรณฤทธิ์ 
คณะครูทุกคน   

C 1.AAR ของโรงเรียน 
2.AAR ของsmart trainers 

มิ.ย. 64 - ก.พ. 65 - ผู้บริหาร 
นายรณฤทธิ์ 
คณะครูทุกคน   

A 1. สรุปผลการจัดกิจกรรมตามนโยบาย ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

มี.ค. 65 - นายรณฤทธิ์ 
 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร :    พ.ค. 64– มี.ค. 65 
 
6. งบประมำณ     

งบประมาณ  จ านวน 13,000  บาท  ( หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน ) 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรม ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้  งบประมำณ  13,000  บำท 
งบประมาณ  13,000  บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 งบอุดหนุนรายหัวด าเนินการ 23 กิจกรรม 466 20 9,320 

2 วัสดุน าเสนอผลงานสพม.35  1,470 1,470 
3 กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม 180 แผ่น 2 ห่อ 98 196 
4 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA GREEN A4 70 แกรม 5 รีม 105 525 
5 กระดาษโฟโต้180 แกรม 1*100 1 ห่อ 215 215 
6 แลคซีน 5 ม้วน 35 175 
7 คลิปบอร์ดไม้ A-4 Relux CB-3 1 อัน 39 39 
8 เครื่องเย็บกระดาษ MAX 10D 1 เครื่อง 148 148 
9 เครื่องเย็บกระดาษ MAX 10N 1 เครื่อง 72 72 

10 ไม้บรรทัดอลูมิเนียม 12 นิ้ว TOYO 1 อัน 20 20 
11 ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์ 10 1 กล่อง 7 7 
12 ลวดเสียบกระดาษ ROBIN 200 กรัม 300 ตัว 1 กล่อง 48 48 
13 สติ๊กเกอร์ใสหลังเหลือง A-4 (แผ่นละ 5 บาท) 1 ห่อ 180 180 
15 กล่องเอกสาร 3 ช่อง  3 กล่อง 195 585 

รวม 13,000 
 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 
7.2   หน่วยงานราชการในอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
7.3   ผู้บริหาร 
7.4   คุณครูทุกคน 
7.5   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์การประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 
- นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ

การจัดกิจกรรม 
-  นักเรียนมีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
9.1 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 

(นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
             (นายรณฤทธิ์     ฉัตรแก้ว) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางกชกร   กันตีฟอง) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงการ : โครงการวัดผลและประเมินผล 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 1 และ 3 
ผู้รับผิดชอบ  : นางอังคณา  หิมพลอย (หัวหน้า) 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นงานอีกงานหนึ่งที่ต้องให้บริการ ในการจัดการศึกษา 
คุณภาพและประสิทธิภาพเป็นสิ่งส าคัญที่ควรตระหนักไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนการอย่างเป็น
ระบบถึงจะได้มาซึ่งประสิทธิภาพผลดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน 

และจากข้อเสนอแนะของการประเมินภายนอกรอบ 2  เสนอแนะให้ฝ่ายวิชาการควรจัดให้มีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน เพ่ือวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนและการวัดผล ประเมินผลตามสภาพ
จริงให้มีความหลากหลายและต่อเนื่อง  ดังนั้น ฝ่ายวิชาการจึงได้ท าการบริหารงานภายในองค์กรให้เป็นการ
จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่างแท้จริง การอ านวยความสะดวกให้กั บ
ผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้มีการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. เพ่ือให้มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 

 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
นักเรียน  ผู้ปกครอง  บุคลากรภายในโรงเรียน  ปฏิบัติงานและใช้บริการได้ดีอย่างน้อย 80% 

3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
3.2.1 ฝ่ายงานวิชาการสามารถท างานได้อย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
3.2.2 ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายงานวิชาการ 
3.2.3 เอกสารหลักฐานการศึกษาต่าง ๆ ที่ได้รับ ถูกต้อง เรียบร้อยและทันเวลาก าหนด 
3.2.4 ครูผู้สอนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมจัดการเรียนสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลยิ่งขึน้ 
 
 
 
 

รหัสโครงการ   043/2565        
/2563 
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4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานวัดผล

ประเมินผล 
 91,691  

P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานพัฒนาห้องส านักงานวิชาการ 

1 ธ.ค. 64 - นางอังคณา หิมพลอย 

D 2. ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน ที่ขาดและ
ช ารุด และด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 

1 ธ.ค. 64 - นางอังคณา หิมพลอย 

3. การให้บริการงานวิชาการแก่ผู้ที่มาติดต่อ 1 ธ.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

  - นางอังคณา หิมพลอย 

C 4. การนิเทศติดตามการด าเนินงาน 30 ก.ย. 65 - ผู้บริหาร 
5. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

30 ก.ย. 65 - นางอังคณา หิมพลอย 

A 6. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว
ทางการพัฒนาต่อไป 

30 ก.ย. 65 - นางอังคณา หิมพลอย 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  : 1 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

6. งบประมำณ     
งบประมาณ  จ านวน  91,691 บาท  ( เก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน )     
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานวัดผลประเมินผล  91,691 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 หมึกพิมพ์ส าเนา SF สีด า ยี่ห้อริโซ่ 30 หลอด 1,070 32,100 
2 กระดาษไขSF ขนาด A4/L (S-6977UA) ยี่ห้อริโซ่ 18 ม้วน 2,140 38,520 
3 กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA WORK A4 70 แกรม 500 แผ่น 120 รีม 105 12,600 
4 กระดาษการ์ดสี 180 A4 180 แผ่น (สีชมพู) 10 ห่อ 190 1,900 
5 กระดาษการ์ดสี 180 A4 180 แผ่น (สีฟ้า) 10 ห่อ 190 1,900 
6 เทปผ้ากาว 1.5 นิ้ว FORMEL (สีชมพู) 10 ม้วน 35 350 
7 เทปผ้ากาว 1.5 นิ้ว FORMEL (สีฟ้า) 10 ม้วน 35 350 
8 แฟ้มโชว์เอกสาร A4 ตราช้าง NO. 444 4 แฟ้ม 105 420 
9 ไส้แฟ้มตราช้าง A4 4 ชุด 25 100 
10 หนวดกุ้ง ขนาด 4 นิ้ว  20 ห่อ 20 400 
11 กระดาษโฟโต้ 180 แกรม 1*100 1 ห่อ 215 215 
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12 ปลั๊กราง 3 เมตร 6 เต้า มีฟิวส์ 1 อัน 139 139 
13 แผ่นใสรองปก A4 (แผ่นละ3บาท)  2 ห่อ 200 400 
14 ฟุตเหล็ก 6 นิ้ว  2 อัน 15 30 
15 ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์ 10 10 กล่อง 6 60 
16 ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์3-1M   2 กล่อง 13 26 
17 ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์35-1M  2 กล่อง 10 20 
18 ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์8-1M  2 กล่อง 12 24 
19 เครื่องเย็บกระดาษ MAX 10  2 เครื่อง  75 150 
20 HANDY DRIVE KINGSTON 16GB.  1 อัน 330 330 
21 กรรไกร ตรา ม้า7.5 นิ้ว   2 อัน 45 90 
22 กระดาษค าตอบ 60 ข้อ มีแผ่นตรวจ 10 ห่อ 20 200 
23 กระดาษบรู๊ฟสีน้ าตาล31*43 นิ้ว  10 แผ่น  3 30 
24 กาวแท่งPAPER MATE 22 กรัม  2 หลอด  32 64 
25 กาวลาเท็กซ์TOA 16 ออนซ์  1 กป.  35 35 
26 เทปกาวสองหน้าแบบบาง 1 นิ้วx20 หลา  2 ม้วน 28 56 
27 น้ ายาลบค าผิดPENTEL NO.ZL72 -W ขวดน้ าเงิน  2 อัน 59 118 
28 แฟ้มสอด A4  5 แฟ้ม  5 25 
29 ยางลบ FABER-CASTELL 7085-20  2 ก้อน 12 24 
30 ตะกร้าพลาสติกสี่เหลี่ยม  15 ใบ 30 450 
31 Mouse / Keyboard (2in1) USB HP (KM300F) Black 1 ชุด 490 490 

รวมเงิน 91,691 
 
 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 งานวิชาการ 
7.2 ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมิน 
งานวิชาการมีวัสดุเพียงพอในการ
บริหารงานวิชาการและสามารถ
ให้บริการแก่ครูและนักเรียนได้
ทั่วถึง 

ครูและนักเรียนพึงพอใจในการ
ให้บริการงานวิชาการของ
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมใน
ระดับ มาก 

แบบความพึงพอใจในการ
ให้บริการงานวิชาการ 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
9.1 ฝ่ายงานวิชาการของสถานศึกษามีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
9.2 สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินตนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
9.3 สถานศึกษามีระบบสารสนเทศทางวิชาการท่ีเป็นปัจจุบัน 
9.4 ครูผู้สอนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมจัดการเรียนสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ยิ่งขึ้น 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 

(นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
                (นางอังคณา หิมพลอย) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางกชกร   กันตีฟอง) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงกำร : โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่  3  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.5 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวจิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 การเผยแพร่ข่าวสาร บทความ ตลอดจนกิจกรรม ของโรงเรียน เพ่ือให้บุคลากรภายใน ผู้ปกครอง 
และชุมชนได้ทราบข้อมูลข่าวสาร และได้รับประโยชน์จากจดหมายข่าว วารสาร ที่จัดท าขึ้น ซึ่งถือเป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่เป็นสื่อกลาง ระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่าฯ และบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งยังเปิด
โอกาสให้กับทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าโดยให้ทุกคนได้ส่งบทความที่ผ่านการคัดเลือกลงในจดหมาย
ข่าว และวารสาร ตลอดจนเผยแพร่ผลงานในด้านต่างๆ ของโรงเรียนอีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียน 
2.2 เพ่ือเป็นสื่อกลางระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 
2.3 เพ่ือเป็นศูนย์รวมบทความ ความรู้ การประชาสัมพันธ์ของครู นักเรียนและศิษย์เก่า 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครู ผู้ปกครอง นักเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป ได้ทราบข่าวสาร กิจกรรม               
ของโรงเรียน  ร้อยละ 90 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ครู ผู้ปกครอง นักเรียนทุกคน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป ได้ทราบข่าวสาร กิจกรรมของ
โรงเรียนโดยทั่วถึง  

 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
 
ขั้นตอน กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 (23) กิจกรรมท าจดหมายข่าว  1,000 จิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ 

P 1. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและ
วางแผนการด าเนินงาน 

ต.ค. 64 - จิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ 

D 3. ออกแบบจดหมายข่าว 
4. รวบรวมข้อมูล ภาพกิจกรรมจากทุกฝ่าย
และข่าวสารของโรงเรียน 

ธ.ค.64-ก.ย. 65 1,000 จิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ 
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ขั้นตอน กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5. คัดเลือกรูปภาพประกอบและเขียนบรรยาย 
6. ตรวจต้นฉบับ ดูความถูกต้องของตัวอักษร 
7. ส่งให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
8. พิมพ์จดหมายข่าวเก็บเป็นหลักฐาน 

C 9. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 64 - จิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ 
A 10. สรุปผลการประเมินโครงการ ก.ย. 64 - จิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ 

 (24) กิจกรรมปฏิทินโรงเรียน  20,000 จิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ 
P 1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและ
วางแผนด าเนินงาน 

ต.ค. 64 - 

จิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ 

D 3. ออกแบบ 
4. รวบรวมข้อมูล บทความจากทุกฝ่ายและ
ข่าวสารของโรงเรียน 
5. คัดเลือกรูปภาพประกอบ 
6. ตรวจต้นฉบับ ดูความถูกต้องของตัวอักษร 
7. ส่งต้นฉบับกับโรงพิมพ์ 
8. แจกปฏิทินไปยังนักเรียน ผู้ปกครองและ
ส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ 

 
 
 

มี.ค-พ.ค. 65  
 
 
 

มิ.ย.65 

20,000 
คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
จิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ 

C 9. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 65 - จิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ 
A 10. สรุปผลการประเมินโครงการ ก.ย. 65 - จิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  :  1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
6. งบประมำณ     

งบประมาณ  จ านวน    21,000   บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม    จดหมายข่าว    งบประมาณ    1,000    บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1. แฟ้ม 3 นิ้ว รหัส2100/a4 2 80 160 
2 แผ่นใสท าปกพลาสติก A4 1 ห่อ 250 250 
3 กระดาษ a4  80 แกรม  1กล่อง 550 550 
4 กระดาษการ์ดสีขาว 180 แกรม 20 40 40 

รวม (หนึ่งพันบำทถ้วน) 1,000 
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กิจกรรม    ปฏิทินโรงเรียน    งบประมาณ    20,000     บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1. ค่าจัดท าปฏิทินโรงเรียน 500 40 20,000   
รวม (สองหม่ืนบำทถ้วน) 20,000   

 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

         - คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยา
คมและหน่วยงานในท้องถิ่น 
 

8. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์การประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 

ผู้ปกครอง นักเรียนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 90 
มีความพึงพอใจวารสารของ
โรงเรียน 

ปฏิทินและจดหมายข่าวของ
โรงเรียนมีความสวยงาม มีข้อมูล
ข่าวสารครบถ้วน น่าสนใจและ
สร้างความประทับใจแก่ผู้รับ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 ผู้ปกครอง นักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียน 
9.2 วารสารของโรงเรียนเป็นสื่อกลางที่มีคุณภาพระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและนักเรียน 
9.3 วารสารของโรงเรียนเป็นศูนย์รวมบทความ ความรู้ การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ครู นักเรียน  
      และศิษย์เก่า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 

(นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาวจิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางพิชญา  หล้าเป็ง) 
            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่2 
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ.:  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 3 
ผู้รับผิดชอบ นางพิชญา  หล้าเป็ง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด รวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ  ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของทางสายกลาง   ค านึงถึงความประมาณ   ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว   ตลอดจนใช้
ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน  การตัดสินใจและการกระท า  และตามนโยบายการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  คือ 
คุณธรรมน าความรู้ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติดังนั้นโรงเรียนจึงต้องก าหนดแนวทาง
ด าเนินการ เพ่ือรองรับนโยบายดังกล่าว ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม   เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว
บังเกิดผลชัดเจน ซึ่งโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมได้เห็นความส าคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ บุคลากร นักเรียน ชุมชน ในการด ารงอยู ่ และปฏิบัติตนให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง  เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกโลกาภิวัตน์ โดยการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันพอควรต่อการมีผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกและ
ภายใน ภายใต้เงื่อนไขพ้ืนฐานความรู้ คู่คุณธรรม โดยการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันโดยการเชื่อมโยงจากโรงเรียนสู่ชุมชน  ให้ฝังรากลึกภายในตนเองอย่างยั่งยืนตลอดไป 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 เพ่ือปรับหลักสูตรสถานศึกษา  โดยการสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
2.3 เพ่ือสร้างความตระหนักในการจัดการเรียนรู้  โดยส่งเสริมการบูรณาการ การจัดกิจกรรม  การพัฒนา

สู่และแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานและชมรมกลุ่มสนใจต่าง ๆ  ด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2.4 เพ่ือนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลง
สู่การปฏิบัติของโรงเรียนอย่างยั่งยืน 
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3. เป้ำหมำย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูผู้สอน ร้อยละ 100 น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

3.1.2 นักเรียน ร้อยละ 80 เข้าร่วมในการดูแลสวนเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

            3.2.1  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
            3.2.2  นักเรียนมีผลผลิตที่ได้จากสวนเศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

 (9) กิจกรรมท าสวนเศรษฐกิจพอเพียง  1,500 นางพิชญา  หล้าเป็ง 
P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ เกีย่วกับวิธีการ

และ ข้ันตอนการด าเนินงานกิจกรรม 
พ.ค.65 -  

D 2. จัดเตรยีมวัสดุ อุปกรณ์ในการท าสวน
เศรษฐกิจพอเพียง 

พ.ค.65 -  

 3. ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัคร
นักเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 

พ.ค.65 -  

 4. จัดกลุ่มนักเรียนทีส่นใจกิจกรรมและ
มอบหมายให้ด าเนินการดังนี ้

-ปลูกผักสวนครัว 
-ปลูกพืชสมุนไพร 

พ.ค.65 – ก.ค..65 -  

 5. นักเรียนสามารถน าผลผลิตออกจ าหน่ายได้ ก.ค.65 -  
C 6. สรุปผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ส.ค...65 -  
A 7. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว

ทางการพัฒนาต่อไป 
ก.ย.65 

 
-  

 (10) กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่      5,700 นางพิชญา  หล้าเป็ง 
P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ เกีย่วกับวิธีการ

และ ข้ันตอนการด าเนินงานกิจกรรม 
พ.ค.65 -  

D 2. จัดเตรยีมวัสดุ อุปกรณ์ในการท าศูนย์การ
เรียนรูเ้กษตรทฤษฎีใหม่     

พ.ค.65   

 3.เตรียมพื้นท่ีปลูก/จ้างไถ/ปลูกข้าวโพด  มิ.ย. 65 -  
C 4. สรุปผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ก.ย.65 -  
A 5.  รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว

ทางการพัฒนาต่อไป 
          ก.ย..65 -  

 (11) กิจกรรมไร่นาสวนผสม  1,050 นางพิชญา  หล้าเป็ง 
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ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ เกี่ยวกับ

วิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน
กิจกรรม 

พ.ค.65 -  

D 2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการท าไร่นา
สวนผสม 

พ.ค.65 -  

 3.ส ารวจ /เตรียมปรับปรุงพื้นที่ในการ
เพาะปลูก/ปรับไถพ้ืนที่ 

พ.ค.65 -  

C 4. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

ก.ย.65 -  

A 5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ก.ย.65 -  

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  :  พฤษภาคม 2565 – ก.ย. 2565 
 
6. งบประมำณ     

      งบประมาณ  จ านวน  8,250  บาท  (แปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรม ท าสวนเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ   1,500 บาท 
ภาคเรียนที่ 1  

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 เมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ 8 25 200 
2 กากน้ าตาล 4 150 600 
3 EM 2 แกลลอน 10 ลิตร 350 700 

รวมเงิน 1,500 
 
 
 
ภาคเรียนที่ 1 

กิจกรรม ศูนย์การเรียนรูเ้กษตรทฤษฎีใหม่    งบประมาณ  2,700 บาท 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ค่าจ้างปรับพ้ืนท่ี 6 ไร ่ 450 2,700 

รวมเงิน            2,700 
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ภาคเรียนที่ 1 
  

กิจกรรม ไร่นาสวนผสม  งบประมาณ  900  บาท 
ที ่ รายการ จ านวน (หน่วย) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน (บาท) 

1 จ้างปรับพื้นท่ี 3 ไร ่ 350 1050 

 รวม   1050 
 
 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
7.2 คณะครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

8. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมินผล 

ครูผู้สอน ร้อยละ 100 น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียน 

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

แบบส ารวจรายการ 
แผนการจัดการเรียนรู้ของครู 

นักเรียน ร้อยละ 80 เข้าร่วมใน
การดูแลสวนเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนมีผลผลิตที่ได้จากสวน
เศรษฐกิจพอเพียง 

แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนมกีระบวนการเรียนการสอนและการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9.2 โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษาที่สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
9.3 ครูเกิดความตระหนักในการจัดการเรียนรู้  โดยส่งเสริมการบูรณาการ การจัดกิจกรรม  การพัฒนาสู่

และแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานและชมรมกลุ่มสนใจต่าง ๆ  ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

9.4 นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และมีผลผลิตจากสวนเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน   ทุ่งหัว
ช้างพิทยาคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 

(นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
              (นางพิชญา  หล้าเป็ง) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางพิชญา  หล้าเป็ง) 
            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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ชื่อโครงการ : ส่งพี่รับน้อง 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่1,2 และ 4  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 1-3 ข้อที ่  
ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวสุชาดา  พุทธเดชากุล 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  หมวดที่ 6 
มาตราที่  6 ก าหนดไว้ว่า  “การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย  ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและ
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข” 

ทางโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมได้มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ถึงปีที่ 
6  เพ่ือให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการกิจกรรมการเรียนการสอน จึงมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
เมื่อสิ้นสุดการประเมินผลการเรียนรู้ทางโรงเรียนได้จัดท าเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ 6 ให้กับนักเรียน นั่นก็คือประกาศนียบัตรการส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ยังมีการเปิดรับสมัครนักเรียนที่จะเข้าศึกษาใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 
4 เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาข้ันพื้นฐานอีกด้วย 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่ส าเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2564 

2.2 เพ่ือรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 2565 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

3.1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564 ได้รับการมอบใบ 
 ประกาศนียบัตร  จ านวนร้อยละ 90 

3.1.2 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมรับนักเรียนใหม่ในชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 200  
คน 

3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
3.2.1 ใบประกาศนียบัตรที่นักเรียนได้รับ มีความถูกต้องถูกต้อง เรียบร้อยและทันตาม  

ก าหนดเวลา 
3.2.2 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ได้ทันตาม 
        ช่วงเวลาที่ส่วนกลางก าหนดพร้อมทั้งรายงานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
 

รหัสโครงการ   046/2565 
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4.วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

 1. กิจกรรมรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4  2,250 นำงสำวสุชำดำ   
P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอนการ

ด าเนินงานการรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4 
ธ.ค 64 - นางสาวสุชาดา   

2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ก.พ.65 - นางสาวสุชาดา   
3. จัดเตรียมเอกสารการรับสมัคร ก.พ.65 - นางสาวสุชาดา   
4. จัดท าปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ก.พ.65 - นางสาวสุชาดา   

D 5. ด าเนินการรับสมัครนักเรียน มี.ค. 65  2,250 คณะกรรมการ 
 6. ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน มี.ค-65 - คณะกรรมการ 

 7. ประกาศผลสอบ / รับรายงานตัว และมอบ 
   ตัวนักเรียน 

เม.ย.65 - คณะกรรมการ 

C 1. ติดตาม สรุปผลและประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรม 

เม.ย.65 - นางสาวสุชาดา   

A 2. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว
ทางการพัฒนาต่อไป 

เม.ย.65 - นางสาวสุชาดา   

 2.กิจกรรมมอบใบประกำศนียบัตร ม.3, ม.6  2,600 นำงสำวสุชำดำ 
P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบใบ

ประกาศนียบัตร 
มี.ค.65 - นางสาวสุชาดา   

 2. จัดเตรียมเอกสารการใบประกาศนียบัตร มี.ค. 65 - นางสาวสุชาดา   
D 3. ด าเนินการจัดเตรียมใบประกาศนียบัตร เม.ย. 65   2,600 คณะกรรมการ 
 4. ด าเนินการมอบใบประกาศนียบัตร เม.ย. 65 - คณะกรรมการ 
C 5. ติดตาม สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน

กิจกรรม 
   เม.ย. 65 - นางสาวสุชาดา   

A 6. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว
ทางการพัฒนาต่อไป 

เม.ย. 65 - นางสาวสุชาดา   

 
5.ระยะเวลำด ำเนินกำร  :  ตุลาคม  2564  - กันยายน  2565 
6.งบประมำณ     

งบประมาณ  จ านวน  4,850      บาท  (สี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4     งบประมำณ    2,250   บำท 
ภาคเรียนที่ 2/64  งบประมาณ   2,250   .บาท 
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    ที่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1. กระดาษถ่ายเอกสาร SMARTIST A4 70 แกรม 500 แผ่น 5 รีม 89 445 
2. กาวลาเท็กซ์  32 ออนซ์   TOA 1 กระป๋อง 60 60 
3. ลวดเสียบกระดาษ  RIBON  500 กรัม  750 ตัว 1 กล่อง 85 85 
4. ป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน 3 ผืน 500 1,500 
5. กระดาษการ์ดสีชมพู A4 180 แกรม 50 แผ่น 1 ห่อ 80 80 
6. กระดาษการ์ดสีฟ้า A4 180 แกรม 50 แผ่น 1 ห่อ 80 80 

รวมเงิน 2,250 
 

กิจกรรมพิธีมอบประกำศนียบัตรนักเรียนชั้น ม. 3  และ ม.6  งบประมำณ  2,600 บำท   
ภาคเรียนที่ 2/64  งบประมาณ    2,600   บาท 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน (หน่วย) รำคำ / หน่วย
(บำท) 

รวมเป็นเงิน 

1 ป้ายกิจกรรม 1  ผืน 600 600 
5 กรอบเกียรติบัตร 20 อัน 100 2,000 

รวมเงิน 2,600   
 
7.หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 งานทะเบียนและวัดผล 
7.2 คณะครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

 
8.ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมิน เครื่องมือกำรประเมิน 
นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ชั้น ม3 และ ม. 6 ร้อยละ 90 ได้รับ
ใบประกาศนียบัตร 

จ านวนนักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้าง
พิทยาคมชั้น ม3 และ ม. 6 ที่ได้รับใบ
ประกาศนียบัตรคิดเป็นร้อยละ 90 
ของเป้าหมาย 

แบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมรับ
นักเรียนใหม่ในชั้น ม.1 ม.4 ปี
การศึกษา 2565 จ านวน 200 คน 

จ านวนนักเรียนมาสมัครเรียน เพื่อเข้า
เรียนในชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564
คิดเป็นร้อยละ 85 ของเป้าหมาย  

ทะเบียนนักเรียนขั้น ม.1 และ 
ม.4 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 9.1 การมอบประกาศนียบัตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และทันตามก าหนดเวลา 
  9.2.  จ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4 มาสมัครเรียนตามเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 

(นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวสุชาดา พุทธเดชากุล) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางกชกร   กันตีฟอง) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1, 2 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1 
  มาตรฐานที่ 3 ข้อที่ 3.2 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณัฏฐิกานต์   ปุ๊ดปง 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันนี้ การจัดการเรียนการสอนมีหลากหลายรูปแบบ โดยค านึงความแตกต่างในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและเพ่ือสนองนโยบายการใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ดังนั้นสภาพปัญหา หรืออุปสรรค์ต่างๆ หลังการ
จัดการเรียนรู้ จึงเป็นประเด็นส าคัญ ที่ครูผู้สอนจะต้องตระหนักถึงการแก้ไขและหานวัตกรรม หรือเทคนิคการ
สอนเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว  ส่งผลท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างถาวรมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

สืบเนื่องจากนโยบายการศึกษาจากแผนการศึกษาระดับชาติ (2560-2579) ในยุทธศาสตร์ที่ ๒     การ
ผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
มีเป้าหมายการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายให้มีการวิจัยเพ่ือด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ซึ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
การวิจัยในชั้นเรียน อันจะส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่  21 (3Rs8Cs) มีการเรียนรู้ที่ได้ปฏิบัติจริง (Active Learning) คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค ์

จากผลในการด าเนินการที่ผ่านมาพบว่า ครูร้อยละ 50 สามารถพัฒนานวัตกรรมการสอน และมีการ
วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ แต่เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงขึ้น โรงเรียนจึงส่งเสริม
ให้น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น และเผยแพร่นวัตกรรม การวิจัยที่เป็น
เลิศแก่เพ่ือนครูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ทางงานส่งเสริมการจัดการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ จึง
ได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาขึ้นเพ่ือให้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่บุคลากรครูในโรงเรียน และสามารถน าการวิจัยมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้ (Action Research) 

2.2 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาหรือเลือกใช้นวัตกรรมทางการศึกษาแกบุ่คลากรครูใน
โรงเรียน และสามารถน านวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้ (Action Research) 

 
 
 

รหัสโครงการ   047/2565 
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3. เป้ำหมำย 
3.1 ป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

      3.1.1 ครแูละบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้ด าเนินกระบวนการทางการวิจัยในการ
จัดการเรียนการสอน 
      3.1.2 ครแูละบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 ขึ้นไปได้พัฒนาหรือเลือกใช้นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
      3.2.1 ครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้กระบวนการวิจัยที่เหมาะสมกับผู้เรียน ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
      3.2.2 ครแูละบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหรือเลือกใช้นวัตกรรมทางการศึกษาให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอน 

 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรม ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนวิจัยในชั้นเรียน 500  

P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอน
การด าเนินงานวางแผนการท ากิจกรรม
แก่คณะครูทั้งโรงเรียน 

พ.ย.64 - -น.ส.ณัฏฐิกานต์  
ปุ๊ดปง 
-ครูทุกคน 

D 2. ด าเนินการตามกระบวนการวิจัย 
   ภาคเรียนที่ 2/2564 
   ภาคเรียนที่ 1/2565 

 
ธ.ค.64-มี.ค.65 
พ.ค.65–ก.ย.65 

870 -ครูทุกคน 

C 3. การนิเทศติดตามการด าเนินงาน 
4. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

ก.ย. 65 
 

- -น.ส.ณัฏฐิกานต์  
ปุ๊ดปง 

A 5.รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ก.ย. 65 
 

- -น.ส.ณัฏฐิกานต์  
ปุ๊ดปง 

 กิจกรรม กำรพัฒนำและส่งเสริมนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 9,300  
P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอน

การด าเนินงาน วางแผนการท ากิจกรรม
การพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทาง
การศึกษากับหัวหน้ากลุ่มสาระ 
ประชาสัมพันธ์ให้ครูทุกคนรับทราบ 

ต.ค.64 - -น.ส.ณัฏฐิกานต์  
ปุ๊ดปง 
-ครูทุกคน 

D 2. ด าเนินการพัฒนาและส่งเสริม
นวัตกรรมทางการศึกษา 
   ภาคเรียนที่ 1/2564 
   ภาคเรียนที่ 2/2564 

 
 

พ.ค.64-ธ.ค.64 
มี.ค.65–มิ.ย.65 

500 -ครูทุกคน 
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ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
C 3. การนิเทศติดตามการด าเนินงาน 

4. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

มิ.ย. 65 
 

- -น.ส.ณัฏฐิกานต์  
ปุ๊ดปง 

A 5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

มิ.ย. 65 
 

- -น.ส.ณัฏฐิกานต์  
ปุ๊ดปง 

 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  :  พฤษภาคม 2564 – มิถุนายน 2565 
 

6. งบประมำณ 
 งบประมาณจ านวน  9,800 บาท  (เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ ดังนี้ 

กิจกรรม ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนวิจัยในชั้นเรียน งบประมำณจ ำนวน 500 บำท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษการ์ดขาว A4 180 แกรม 180 แผ่น  2 ห่อ 190 380 
2 เทปผ้า 1.5 นิ้ว 4 ม้วน 30 120 

รวมเงิน 500 
 

กิจกรรม กำรพัฒนำและส่งเสริมนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ งบประมำณจ ำนวน 9,300 บำท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

 เทอม 1    
1 กระดาษการ์ดขาว A4 180 แกรม 180แผ่น  2 ห่อ 190 380 
2 เทปผ้า 1.5 นิ้ว 4 ม้วน 30 120 
3 เงินรางวัลชนะเลิศ 

เงินรางวัลรองชนะเลิศ 
เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เงินรางวัลชมเชยอันดับ 1 
เงินรางวัลชมเชยอันดับ 2 

2 รางวัล 
2 รางวัล 
2 รางวัล 
2 รางวัล 
2 รางวัล 

700 
600 
500 
200 
200 

1,400 
1,200 
1,000 
400 
400 

 เทอม 2    
1 เงินรางวัลชนะเลิศ 

เงินรางวัลรองชนะเลิศ 
เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เงินรางวัลชมเชยอันดับ 1 
เงินรางวัลชมเชยอันดับ 2 

2 รางวัล 
2 รางวัล 
2 รางวัล 
2 รางวัล 
2 รางวัล 

700 
600 
500 
200 
200 

1,400 
1,200 
1,000 
400 
400 

รวมเงิน 8,500 
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7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมินผล 
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยแก่บุคลากรครูในโรงเรียน และ
สามารถน าการวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนได้ (Action 
Research) 

ครูผู้สอนทุกคนได้ด าเนิน
กระบวนการทางการวิจัยใน
การจัดการเรียนการสอน 
เรียนการสอนร้อยละ 80 

-แบบบันทึกการส่งกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการ
พัฒนาหรือเลือกใช้นวัตกรรมทาง
การศึกษาแก่บุคลากรครูในโรงเรียน 
และสามารถน านวัตกรรมทาง
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนได้ (Action Research) 

ครูผู้สอนทุกคนได้ด าเนินการ
ทางพัฒนาหรือเลือกใช้
นวัตกรรมทางการศึกษา 
ร้อยละ 80 

-แบบบันทึกการส่งนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

 
9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. ครูผู้สอนได้ด าเนินกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน 
2. นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ครูสอน 
3. ครูได้ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
4. ครูผู้สอนได้พัฒนาหรือเลือกใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่าง
หลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 

(นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวณัฏฐิกานต์   ปุ๊ดปง) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางกชกร   กันตีฟอง) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนา 
                 สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่3  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.1 , 2.2 
ผู้รับผิดชอบ  นางอังคณา  วงค์ฝั้น 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารบุคคล 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

เนื่องจากบริบทของแต่ละโรงเรียนนั้นแตกต่างกัน เช่น สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต เป็นต้น ในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย ที่
นอกเหนือจากบุคลากรในสถานศึกษา โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และชุมชน ซึ่งควรเข้า
มามีบทบาท ควบคุมดูแล และให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะมีหน้าที่ ก ากับการด าเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินการกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษานอกจากนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ดังนั้นทางโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จึงเห็นความส าคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
ก าหนด 

2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษา
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

  
3. เป้ำหมำย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่

ระเบียบก าหนด 

     3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงาน

สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

รหัสโครงการ   048/2565 
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4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 (12) กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
   

P 1. ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือวางแผน
ด าเนินงาน 

ตุลาคม 2564 - นางอังคณา วงค์
ฝั้น 

 2. ก าหนดปฏิทินการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตุลาคม 2564 - นางอังคณา วงค์
ฝั้น 

 3. จัดท าเอกสารที่เก่ียวข้องกับการ
ประชุม 

ตุลาคม 2564 - นางอังคณา วงค์
ฝั้น 

D 4. ส่งหนังสือเชิญประชุม ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

- นางอังคณา วงค์
ฝั้น 

 5. ด าเนินการให้มีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

10,000 นางอังคณา วงค์
ฝั้น 

C 6. ประเมินผลการด าเนินโครงการ กันยายน 2565 - นางอังคณา วงค์
ฝั้น 

A 7. น าผลการประเมินโครงการที่ได้หา
แนวทางแก้ไขเพ่ือพัฒนาโครงการนี้ใน
ปีงบประมาณต่อไป 

กันยายน 2565 - นางอังคณา วงค์
ฝั้น 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  :  ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 

 
6. งบประมำณ     

งบประมาณ  จ านวน    10,000   บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  งบประมาณ    10,000 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 อาหารว่าง 40 ชุด 20 800 
2 กระดาษท าเอกสารการประชุม 1 รีม 135 135 
3 ค่าถ่ายเอกสาร  30 65 
4 ค่าเบี้ยประชุม 30 9000 9,000 

รวมเงิน 10,000 
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7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
7.2 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์การประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทุกคนมีความรู้  ความ
เข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระเบียบก าหนด 

คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

แบบส ารวจรายการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจในการมสี่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาพึง
พอใจในการมีส่วนร่วมพัฒนา
สถานศึกษา 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

สถานศึกษาพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุก ๆ ด้าน ด้วยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้เสนอโครงการ
    (นางอังคณา   วงค์ฝั้น) 

 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางอังคณา   วงค์ฝั้น) 
           หวัหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 
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ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมครูและบุคลากร 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่2  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.4 
ผู้รับผิดชอบ  นางอังคณา  วงค์ฝั้น 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารบุคคล 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นบุคคลที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของ
ประเทศชาติ โรงเรียนจะประสบความส าเร็จต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งทางกาย และจิตใจ
เพ่ือประสิทธิผลของการท างาน ก าลังใจและการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญ 

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมจึงด าเนินโครงการนี้เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรเพ่ือให้บุคลากร
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการท างานเพ่ือประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานและ
การทุ่มเทให้กับหน่วยงานต่อไป 

 
2.วัตถุประสงค์ของโครงกำร           
 2.1 เพ่ือให้ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในโรงเรียน 

2.2 เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีต่อภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษา ของบุคลากรในโรงเรียน 

3.เป้ำหมำย 
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

3.1.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน 
โรงเรียน  ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
3.2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการท างานอย่างเข้มแข็ง สามารถท างาน 

ได้อย่างเต็มก าลัง ความคิด เสียสละเพ่ือประโยชน์ทางราชการอย่างเต็มที่ 
3.2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นแบบอย่างที่ดี 

 
 
 
 
4.วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 

รหัสโครงการ   049/2565 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (1)กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากร   นางอังคณา  

วงค์ฝั้น 
P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอนการ

ด าเนินกิจกรรมส าหรับครู 
ตุลาคม 2564 - นางอังคณา  

วงค์ฝั้น 
D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 

     -รว่มท าบุญกับครูเนื่องในวันท าบุญขึ้น
บ้านใหม่ 
     -ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมงคลสมรส 
     -รว่มแสดงความยินดีในการคลอดบุตร 
     -แสดงน้ าใจเยี่ยมไข้ครูในวันที่ป่วยเข้า
โรงพยาบาล 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

 

29,000 นางอังคณา  
วงค์ฝั้น 

C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม กันยายน 2565 
 

- นางอังคณา  
วงค์ฝั้น 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว
ทางการพัฒนาต่อไป 

กันยายน 2565 - นางอังคณา  
วงค์ฝั้น 

 (2) กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี    
P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอนการ

ด าเนินกิจกรรมส าหรับครู 
ตุลาคม 2564 - นางอังคณา  

วงค์ฝั้น 
D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 

     -ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลเพ่ือ
น าคณะครูเข้าตรวจสุขภาพประจ าปี 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

1,000 นางอังคณา  
วงค์ฝั้น 

 
C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม กันยายน 2565 - นางอังคณา  

วงค์ฝั้น 
A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว

ทางการพัฒนาต่อไป 
กันยายน 2565 - นางอังคณา  

วงค์ฝั้น 
 (3)กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่    
P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอนการ

ด าเนินกิจกรรมส าหรับครู 
ตุลาคม 2564 - นางอังคณา  

วงค์ฝั้น 
D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 

     -ก าหนดวันจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 
    - จัดเตรียมของขวัญวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 
    - จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  

ตุลาคม 2564 20,000 นางอังคณา  
วงค์ฝั้น 

C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม กันยายน 2565 
 

- นางอังคณา  
วงค์ฝั้น 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
 

ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว

ทางการพัฒนาต่อไป 
กันยายน 2565 

 
- นางอังคณา  วงค์ฝั้น 

 
5.ระยะเวลำด ำเนินกำร :  ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 
 
6.งบประมำณ     
งบประมาณ  จ านวน    50,000   บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) (ขอใช้งบประมาณเงินนอก) 
 
รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยในโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิกำรครูและบุคลำกร 
งบประมาณ  29,000  ( ใช้งบประมาณเงินนอก ) 

ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ/หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

1 ค่าท าบุญขึ้นบ้านใหม่  เหมาจ่ายถัว
เฉลี่ยทุก
รายการ 

29,000 
2 ค่าของขวัญคลอดบุตร  
3 ค่าเยี่ยมไข้ในโรงพยาบาล  
4 ค่างานมงคลสมรส  

รวมเป็นเงิน 29,000 
 
กิจกรรมตรวจสุขภำพประจ ำปี 
งบประมำณ 1,000 ( ใช้งบประมาณเงินนอก )   

ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ/หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

1 ค่าด าเนินการติดต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  1,000 

รวมเป็นเงิน 1,000 
 
กิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ 
งบประมาณ  20,000  ( ใช้งบประมาณเงินนอก ) 

ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ/หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

1 ค่าจัดงานส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 

 เหมาจ่ายถัว
เฉลี่ยทุก
รายการ 

20,000 

รวมเป็นเงิน 20,000 
 
7.หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 ฝ่ายบริหารบุคคล 

8.ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมินผล 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานในโรงเรียน 
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน 
ทุ่งหัวช้างพิทยาคมน้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น    

9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในโรงเรียน                                                 
9.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษา ของบุคลากรใน 

โรงเรียน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้เสนอโครงการ
    (นางอังคณา   วงค์ฝั้น) 

 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางอังคณา   วงค์ฝั้น) 
           หวัหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ลักษณะโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่  1 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัด 1.1, 1.2 
ผู้รับผิดชอบ : นางกชกร   กันตีฟอง 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทั้ง
ทางด้านวิชาการ  วิชาชีพ  และวิชาชีวิต มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถ ศักยภาพด้านต่างๆ น าไปสู่ความส าเร็จ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ดนตรี  
นาฏศิลป์ ศิลปะและกีฬา น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาให้เป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ ความสามารถและทักษะ
ด้านต่างๆ  เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ จึงได้จัดให้
มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการขึ้น เปิดโอกาสให้แก่นักเรียนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและ
สุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถ  ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถและส่งเสริมนักเรียนให้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ในระดับต่าง ๆ ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจอย่างเต็มที่ 
    2.2. เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสได้แสดงออกตามสามารถแต่ละด้านและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ  
    2.3. เพ่ือให้นักเรียนไดร้ับการพัฒนาทางด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิตและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 ทางโรงเรียนมีการส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ  ระดับจังหวัดขึ้นไป อย่าง
น้อย 5 รายการ ตลอดปีการศึกษา 2565 

3.1.2 นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านต่างๆ ร้อยละ 50 ได้รับรางวัลและเกียรติ
บัตร ระดับรองชนะเลิศ อันดับ 2 ขึ้นไป 

 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม พัฒนาความรู้  ความสามารถในด้านต่างๆตามความถนัดและ
สนใจ 

3.2.2 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 

รหัสโครงการ   050/2565 
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 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 

 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 (25) กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

(8กลุ่มสาระฯ+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 
  
 

36,000 
(9*4,000) 

นางกชกร   
กันตีฟอง 

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ กับคณะครู
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวิธีการและ ขั้นตอน
การด าเนินงานกิจกรรม 

พ.ค 65 - ผู้บริหาร, 
นางกชกร   
กันตีฟอง 

D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 
     -ครฝูึกสอนนักเรียนให้มีความสามารถ
ทางด้านวิชาการ  
     -ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ 
    - ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน/
กิจกรรมชื่นชมยินดีกับความส าเร็จ 

พ.ค.65 –  
มี.ค 66 

 
36,000 

ครผูู้ฝึกสอนทุกกลุ่ม
สาระฯ 
 

 

C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

มีนาคม 66 - ครผูู้ฝึกสอนทุกกลุ่ม
สาระฯ 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

มีนาคม 66 - นางกชกร   
กันตีฟอง 

 (26) การแข่งขันทักษะวิชาการระดับ
จังหวัด 

 30,000 นางกชกร   
กันตีฟอง 

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ กับคณะครู
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวิธีการและ ขั้นตอน
การด าเนินงานกิจกรรม 

พ.ค 65 - ผู้บริหาร, 
นางกชกร   
กันตีฟอง 

D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 
     -ครู เปิ ด โอกาสให้นั ก เรี ยนแสดง
ความสามารถด้านต่างๆแล้วคัดเลือก
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 
    -ครูฝึกสอนนักเรียนที่เป็นตัวแทนให้มี
ความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพแต่ละด้าน 
     -ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด  
    - ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน/
กิจกรรมชื่นชมยินดีกับความส าเร็จ 

พ.ค.- ธ.ค.65  30,000 ครผูู้ฝึกสอนทุกกลุ่ม
สาระฯ 
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ขั้นตอน กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน

กิจกรรม 
มกราคม 66 - นางกชกร   

กันตีฟอง 
A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
มีนาคม 66 - นางกชกร   

กันตีฟอง 
 (27) การแข่งขันทักษะวิชาการระดับ

ภูมิภาค 
 30,000  

 
นางกชกร   
กันตีฟอง 

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ กับคณะครู
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวิธีการและ ขั้นตอน
การด าเนินงานกิจกรรม 

ตุลาคม 66 - ผู้บริหาร, 
นางกชกร   
กันตีฟอง 

D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 
     -ฝึกสอนนักเรียนให้มีความสามารถ
ทางด้านวิชาการ  
     -ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาการระดับภูมิภาค 
    - ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน/
กิจกรรมชื่นชมยินดีกับความส าเร็จ 

ตุลาคม-
ธันวาคม 66 

 
30,000  

 

ครผูู้ฝึกสอนทุกกลุ่ม
สาระฯ 

 

C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

มีนาคม 66 - นางกชกร   
กันตีฟอง 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

มีนาคม 66 - นางกชกร   
กันตีฟอง 

 (28) กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
ระดับประเทศ 

 **** นางกชกร   
กันตีฟอง 

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ กับคณะครู
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวิธีการและ ขั้นตอน
การด าเนินงานกิจกรรม 

ตุลาคม 65 - ผู้บริหาร, 
นางกชกร กันตีฟอง 

D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 
     -ฝึกสอนนักเรียนให้มีความสามารถ
ทางด้านวิชาการ 
     -ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่ง
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศ 
- ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน/
กิจกรรมชื่นชมยินดีกับความส าเร็จ 

ธันวาคม 65 – 
มีนาคม 66 

 
*** 

ครผูู้ฝึกสอนทุกกลุม่
สาระฯ 

 

C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

มีนาคม 66 - นางกชกร กันตีฟอง 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

มีนาคม 66 - นางกชกร กันตีฟอง 
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5.ระยะเวลำด ำเนินกำร  :  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

 

6.งบประมำณ    จ านวน  96,000 บาท  (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 6.1 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ  (8กลุ่มสำระฯ+
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)  งบประมำณ  36,000 บำท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ค่าวัสดุฝึกซ้อมแต่ละกลุ่ม
สาระและค่าด าเนินในการส่ง
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 

 
9 กลุ่มสาระ 

 
ถัวเฉลี่ยทุกสาระฯ 

 

 
36,000 

รวมเงิน 36,000 
6.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชำกำร ระดับจังหวัด งบประมำณ  30,000  บำท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ค่าวัสดุฝึกซ้อม 8 กลุ่มสาระ+
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ 

 
28,940 2 ค่าด าเนินการส่งนักเรียนเข้า

ร่วมการแข่งขัน 
3 ค่ากระดาษท าเกียรติบัตร 

การ์ดสีขาว A4 180แกรม 
2 ห่อ 180 360 

4 ค่าจ้างท าไวนิล  1 ผืน 700 700 
รวมเงิน 30,000 

 

 6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชำกำร ระดับภูมิภำค งบประมำณ  30,000 บำท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ค่าวัสดุฝึกซ้อม สาระที่เป็นตัวแทน
ระดับจังหวัด 

ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ 

28,940 
2 ค่าด าเนินการส่งนักเรียนเข้า

ร่วมการแข่งขัน 
3 ค่ากระดาษท าเกียรติบัตร 

การ์ดสี A4 180แกรม 
1 ห่อ 180 180 

4 ค่าจ้างท าไวนิล  1 ผืน 700 700 
รวมเงิน 30,000 
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7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7.1 ครูผู้สอนทุกคน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้+ 1งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7.2 วิทยากรภายนอก 
7.3 แหล่งเรียนรู้ภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
8. ระดับควำมส ำเร็จ 

 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์การประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 

นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะด้านต่างๆ 
ร้อยละ 50 ได้รับรางวัลและ
เกียรติบัตร ระดับรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 ขึ้นไป 

เกียรติบัตร ผลงานการเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะวิชาการของ
นักเรียนทีไ่ด้รับรางวัลระดับ
ต่างๆ 

-เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1.1 นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองทางด้านวิชาการอย่างเต็มความสามารถ 
9.1.2 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
9.1.3 นักเรียนไดร้ับการพัฒนาทางด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชวีิตและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

       
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
             (นางกชกร   กันตีฟอง) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางกชกร   กันตีฟอง) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่  1  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่  1.2   
ผู้รับผิดชอบ    นางสาววารุณ ี ตันอุตม์ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ในสภาวการณ์ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน โดยเฉพาะทางด้านวัตถุ  กระแสนิยมชาติ
ตะวันตกได้หลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทยจนท าให้คนไทยสูญเสียเอกลักษณ์ของความเป็นไทย  ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี
งาม ความเจริญทางด้านจิตใจก าลังเสื่อมลงในทุกสังคมจนเป็นปัญหาสังคมที่ยากจะเยียวยาได้  การศึกษาเป็น
หนทางหนึ่งที่ส าคัญในการฟ้ืนฟูคุณธรรมและจริยธรรมในตัวบุคคลตั้งแต่ยังเยาว์วัย   ดังนั้น โรงเรียนซึ่งเป็น
สถานศึกษาต้องให้ความตระหนักและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนที่เป็นเยาวชนเติบโต
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  โครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่สนองเจตนารมณ์ดังกล่าวที่โรงเรียนได้จัดให้มีขึ้นทุก
ปี  หลังจากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า  เกิดผลดีต่อนักเรียนส่วนใหญ่  แต่ก็ยังมีนักเรียน
บางส่วนที่ยังต้องได้รับการอบรมให้มากขึ้นเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเป็นคนดี รู้จักน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนิน 
    ชีวิต 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง   การศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ครบทั้ง 8 คุณลักษณะ ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 
3.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ และเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 
3.1.4 นักเรียนร้อยละ 80 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

 
3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

3.2.1 นักเรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ครบ 8 ประการผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

รหัสโครงการ   051/2565 
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3.2.2 นักเรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็น
นักเรียนที่ดีของโรงเรียน 

3.2.3 นักเรียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม ท้องถิ่น และปรับตัวได้อย่างกลมกลืนทั้งในและ
นอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถแนะน าโน้มน้าวผู้อื่นให้เข้าใจ
ได้ 

 
4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (29) กิจกรรมท าบุญวันขึ้นปีใหม่ ธ.ค.64  นางสาววารุณี  

ตันอุตม์ 
P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ กับคณะครูที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงานกิจกรรมร่วมกัน  
     - ออกค าสั่ง 
     - ท าแบบประเมิน 
 

14 ธันวาคม 
64 

  

D 2. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
     - จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระเจ้าอยู่หัว 
     - ท าแบบประเมิน 

30 ธันวาคม 
64 

  

C 3.สรุปผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     -ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
     -จัดท ารายงานการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหาร 

4 มกราคม 
65 

  

A 4.ปรับปรุงและพัฒนา 
     -น าข้อดี ข้อด้อย จากการประเมินมา
วางแผนปรับปรุง / พัฒนาในรอบต่อไป 

7 มกราคม 
65 

  

 (30) กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน ก.พ. 65  นางสาววารุณี  
ตันอุตม์ 

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ กับคณะครูที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงานกิจกรรมร่วมกัน  
     - ออกค าสั่ง 
     - ท าแบบประเมิน 

17 มกราคม 
65 
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ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
D 2. ด าเนินการจัดกิจกรรม 

     - จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระเจ้าอยู่หัว 
     - ท าแบบประเมิน 

11 
กุมภาพันธ์

65 

  

C 3.สรุปผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     -ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
     -จัดท ารายงานการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหาร 

17 
กุมภาพันธ์

65 

  

A 4.ปรับปรุงและพัฒนา 
     -น าข้อดี ข้อด้อย จากการประเมินมา
วางแผนปรับปรุง / พัฒนาในรอบต่อไป 

21 
กุมภาพันธ์

65 

  

 (31) กิจกรรมท าบุญตักบาตรในโรงเรียน (วัน
พระ) และกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
(มาฆบูชา,วิสาขบูชา, อาสาฬหบูชา
,เข้าพรรษา) 

ก.พ. – 
ก.ค.65 

 นางสาววารุณี  
ตันอุตม์ 

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ กับคณะครูที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงานกิจกรรมร่วมกัน  
     - ออกค าสั่ง 
     - ท าแบบประเมิน 
 

17 
กุมภาพันธ์ 

65 

  

D 2. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
     - จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระเจ้าอยู่หัว 
     - ท าแบบประเมิน 

ก.พ. – 
ก.ค.65 

  

C 3.สรุปผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     -ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
     -จัดท ารายงานการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหาร 

ก.พ. – 
ก.ค.65 

  

A 4.ปรับปรุงและพัฒนา 
     -น าข้อดี ข้อด้อย จากการประเมินมา
วางแผนปรับปรุง / พัฒนาในรอบต่อไป 

ก.พ. – 
ก.ค.65 

  

 (32) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 

มิ.ย.65  นางสาววารุณี  
ตันอุตม์ 
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ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ กับคณะครูที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงานกิจกรรมร่วมกัน  
     - ออกค าสั่ง 
     - ท าแบบประเมิน 
 

18 
พฤษภาคม 

65 

  

D 2. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
     - จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระเจ้าอยู่หัว 
     - ท าแบบประเมิน 

2 มิถุนายน 
65 

  

C 3.สรุปผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     -ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
     -จัดท ารายงานการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหาร 

6 มิถุนายน 
65 

  

A 4.ปรับปรุงและพัฒนา 
     -น าข้อดี ข้อด้อย จากการประเมินมา
วางแผนปรับปรุง / พัฒนาในรอบต่อไป 
 

13 มิถุนายน 
65 

  

 (33) กิจกรรมวันไหว้ครู มิ.ย. 65  นางสาววารุณี  
ตันอุตม์ 

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ กับคณะครูที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงานกิจกรรมร่วมกัน  
     - ออกค าสั่ง 
     - ท าแบบประเมิน 
 

24 
พฤษภาคม 

65 

  

D 2. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
     - จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระเจ้าอยู่หัว 
     - ท าแบบประเมิน 

9 มิถุนายน 
65 

  

C 3.สรุปผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     -ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
     -จัดท ารายงานการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหาร 

13 มิถุนายน 
65 

  

A 4.ปรับปรุงและพัฒนา 20 มิถุนายน 
65 
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ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
     -น าข้อดี ข้อด้อย จากการประเมินมา
วางแผนปรับปรุง / พัฒนาในรอบต่อไป 

 (34) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
เจ้าอยู่หัว 
 

ก.ค. 64  นางสาววารุณี  
ตันอุตม์ 

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ กับคณะครูที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงานกิจกรรมร่วมกัน  
     - ออกค าสั่ง 
     - ท าแบบประเมิน 
 

1 กรกฎาคม 
65 

  

D 2. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
     - จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระเจ้าอยู่หัว 
     - ท าแบบประเมิน 

27 
กรกฎาคม 

65 

  

C 3.สรุปผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     -ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
     -จัดท ารายงานการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหาร 

29 
กรกฎาคม 

65 

  

A 4.ปรับปรุงและพัฒนา 
     -น าข้อดี ข้อด้อย จากการประเมินมา
วางแผนปรับปรุง / พัฒนาในรอบต่อไป 

2 สิงหาคม 
65 

  

 (35) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระบรมราชินี พรรณปีหลวงและ
วันแม่แห่งชาติ 

ส.ค. 65  นางสาววารุณี  
ตันอุตม์ 

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ กับคณะครูที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงานกิจกรรมร่วมกัน  
     - ออกค าสั่ง 
     - ท าแบบประเมิน 
 

1 สิงหาคม 
65 

  

D 2. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
     - จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระเจ้าอยู่หัว 
     - ท าแบบประเมิน 

11 สิงหาคม 
65 
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ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
C 3.สรุปผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

     -ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
     -จัดท ารายงานการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหาร 

15 สิงหาคม 
65 

  

A 4.ปรับปรุงและพัฒนา 
     -น าข้อดี ข้อด้อย จากการประเมินมา
วางแผนปรับปรุง / พัฒนาในรอบต่อไป 

22 สิงหาคม 
65 

  

 (36) กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม วัน
ศุกร์ 

ตุลาคม64-
กันยายน 64 

 นางสาววารุณี  
ตันอุตม์ 

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ กับคณะครูที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงานกิจกรรมร่วมกัน  
     - ออกค าสั่ง 
     - ท าแบบประเมิน 

 

25 ตุลาคม 
64 

  

D 2. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
     - จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระเจ้าอยู่หัว 
     - ท าแบบประเมิน 

ตุลาคม64-
กันยายน 65 

  

C 3.สรุปผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
     -ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

  -จัดท ารายงานการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหาร 

25 กันยายน 
65 

  

A 4.ปรับปรุงและพัฒนา 
  -น าข้อดี ข้อด้อย จากการประเมินมา
วางแผนปรับปรุง / พัฒนาในรอบต่อไป 

29 กันยายน 
65 

  

 
 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  : ตุลาคม  2564 – กันยายน  2565 
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6. งบประมำณ     
งบประมาณ  จ านวน  29,080   บาท  (สองหมื่นเก้าพันแปดสิบบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมท าบุญวันขึ้นปีใหม่  งบประมาณ 2,800 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ค่าปัจจัยไทยธรรม 7 200 1,400 
2 ชุดสังฆทาน 7 200 1,400 

รวมเงิน 2,800 
 
2. กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน งบประมาณ  5,900    บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ค่าเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 1,500 1,500 
2 อาหารเพลพระสงฆ์ 11 200 2,200 
3 ค่าปัจจัยไทยธรรม 11 200 2,200 

รวมเงิน 5,900 
 

3. กิจกรรมท าบุญตักบาตรในโรงเรียน (วันพระ) และกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา (มาฆบูชา, 
วิสาขบูชา, อาสาฬหบูชา + เข้าพรรษา) งบประมาณ  14,100    บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 วันมำฆบูชำ 
ค่าสังฆทาน 
ค่าปัจจัยไทยธรรม 

 
11 
11 

 
200 
200 

 
2,200 
2,200 

รวมเงิน 4,400 
2 วันวิสำขบูชำ  

ค่าสังฆทาน 
ค่าปัจจัยไทยธรรม 

 
11 
11 

 
200 
200 

 
2,200 
2,200 

 4,400 
3 วันอำสำฬหบูชำ,เข้ำพรรษำ 

ค่าต้นเทียนน าถวาย  
ค่าสังฆทาน 
ค่าปัจจัยไทยธรรม 

 
5 
7 
7 

 
500 
200 
200 

 
2,500 
1,400 
1,400 
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 5,300 
รวมเงิน 14,100 

 
4. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี   
งบประมาณ  500    บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ป้ายไวนิลวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี   

1 500 500 

รวมเงิน 500 
 

5. กิจกรรมวันไหว้ครู  งบประมาณ  3,100    บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 รางวัล ส าหรับการประกวดพานไหว้ครู 
พานธูป  ม. ต้น  4 รางวัล  
 
 
 
พานธูป ม. ปลาย 4 รางวัล 
 
 
 
พานดอก ม.ต้น 4 รางวัล 
 
 
 
พานดอก ม. ปลาย 4 รางวัล 

 
 
ที่ 1     300 
ที่ 2      200  
ที่ 3      100 
ชมเชย    50 
ที่ 1     300 
ที่ 2      200  
ที่ 3      100
ชมเชย    50 
ที่ 1     300 
ที่ 2      200  
ที่ 3      100 
ชมเชย    50 
ที่ 1     300 
ที่ 2      200  
ที่ 3      100 
ชมเชย    50 

 
 

650 
 
 
 

650 
 
 
 

650 
 
 
 

650 

 
 

2,600 - 

2 ป้ายไวนิลวันไหว้ครู 1 500 500 
รวมเงิน 3,100 
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6. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว     งบประมาณ  500    บาท 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ป้านไวนิลวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว 

1 500 500 

รวมเงิน 500 
 

7. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินี พรรณปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
งบประมาณ  500    บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ป้ายไวนิลวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระบรม
ราชินี พรรณปีหลวงและวันแม่
แห่งชาติ 

1 500 500 

รวมเงิน 500 
 
 

8. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม วันศุกร์ งบประมาณ  1,680   บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 1 กล่อง  500 500 
2 กระดาษปกสี ฟ้า เหลือง ม่วง 

ขาว ขนาด180 แกรม 
4 ห่อ  180 720 

3 สันรูด 1 แพ็ค 5 60 
4 กระดาษโฟโต้ 1 ห่อ 200 200 
5 แผ่นใสรองปก 1 แพ็ค 200 200 

รวมเงิน 1,680 
 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
7.2 วัด 
7.3 พระสงฆ์ 
7.4 ครูผู้รับผิดชอบฝ่ายคุณธรรม จริยธรรม 
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8. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์การประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 

นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครบทั้ง 
8 คุณลักษณะและผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองและ
พลโลกที่ดี มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ครบ 8 ประการและผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี มี
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ ให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

นักเรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มี
น้ าใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น โดย
ผู้อื่นไม่ต้องร้องขอ 

-แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 80 เป็นลูกท่ีดีของพ่อ
แม่ และเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 

นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวที 
ตอบแทนผู้มีพระคุณ ประพฤติตน
เป็นนักเรียนที่ดี 

-แบบบันทึกคุณลักษณะ
ผู้เรียนที่ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี 
-แบบบันทึกคุณลักษณะ
ผู้เรียนที่ปฏิบัติตนเป็น
นักเรียนที่ดี 

นักเรียนร้อยละ 80 ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ผู้เรียนสามารถปรับตัวและร่วม
กิจกรรมตามบริบททางวัฒนธรรม
และสังคมที่แตกต่างกันได้ 

-แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 นักเรียนเป็นคนดี รู้จักน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
9.2 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 

    เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน าหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง 
9.3 นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
9.4 นักเรียนมีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาววารุณี   ตันอุตม์) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว) 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
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ชื่อโครงการ : โครงกำรส่งเสริมสุขภำพนักเรียน 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่  1.1-1.6   
ผู้รับผิดชอบ  : นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

สุขภาพเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด ารงชีวิต ถ้าบุคคลมีสุขภาพดี จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งในปัจจุบัน
การปฏิรูปการศึกษาได้ปฏิรูปไปสู่การส่งเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมที่ส าคัญและจ าเป็นมากในโรงเรียน  เพราะ
การที่เด็กและเยาวชนมีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจนั้นเป็นสิทธิขั้นต้นของมนุษย์ ที่ผู้อ่ืนไม่
สามารถหยิบยื่นให้ได้ และเป็นหน้าที่ของคนทุกคนจะต้องแสวงหา สร้างเสริมให้เกิดกับตนเอง พร้อมทั้ง
ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้อ่ืนที่อยู่ใกล้ชิด ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมจึงเห็นความส าคัญของการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นให้นักเรียนมีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ 
 
2. วัตถุประสงค ์

7.1 เพ่ือส่งเสริมสุขภาพครูและนักเรียนให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 
7.2 เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
7.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติ 10 ประการ ที่ถูกต้องสามารถน าไปปฏิบัติใน

ชีวิตประจ าวันและแนะน าผู้อื่นได้ 
7.4 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
7.5 เพ่ือให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อ่ืน 
 

3. เป้ำหมำย 
7.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

3.1.1 ครูและนักเรียนร้อยละ 100 ได้รับบริการอนามัยโรงเรียน 
3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถน าสุขบัญญัติ 10 ประการ มาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและแนะน า

ผู้อื่นได้ 
3.1.3 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงและทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
3.1.4 นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
3.1.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อ่ืน 

7.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
3.2.1 ครูและนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสมรรถภาพในการเรียน การท างาน 
3.2.2 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
3.2.3 นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น 

รหัสโครงการ   052/2565 
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4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (37) กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย  1,170 -  

P 1. ประชุมชี้แจงคณะครู และแต่งตั้ง
คณะท างาน  

1 พ.ย. 64 - นายปิยฉัตร 

D 2. ด าเนินการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
ทุกคนในโรงเรียน 

12 พ.ย.64 – 
18 ก.ย.65 

1,170 - กลุ่มสาระพละฯ 

C 3. ติดตามการด าเนินงาน สรุปผลและ
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

21-24 ก.ย. 65 - นายปิยฉัตร 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

21-24 ก.ย. 65 - นายปิยฉัตร 

 (38) กิจกรรมการบริการอนามัยใน
โรงเรียน 

 13,225 -  

P 1. ประชุมชี้แจงคณะครู และแต่งตั้ง
คณะท างาน  

12 พ.ย. 65 - ครูสุพัตรา 

D 2. ด าเนินการให้บริการอนามัยให้แก่
นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
-ซื้อยาส าหรับห้องพยาบาล 
-ซื้ออุปกรณ์ห้องพยาบาล 

12 พ.ย.65 – 
18 ก.ย.65 

  - ครูสุพัตรา 

C 3. ติดตามการด าเนินงาน สรุปผลและ
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

21-24 ก.ย. 65 - ครูสุพัตรา 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

21-24 ก.ย. 65 - ครูสุพัตรา 

 (39) กิจกรรมออกก าลังกายตามความ
สนใจ 

 6,260 -  

P 1. ประชุมชี้แจงคณะครู และแต่งตั้ง
คณะท างาน  

6 พ.ย. 64 - นายปิยฉัตร 

D 2. ด าเนินการส่งเสริมให้นักเรียนออก
ก าลังกายตามความสนใจ 

16 พ.ย.64 – 
20 ก.ย. 65 

6,260 - กลุ่มสาระพละฯ 

C 3. ติดตามการด าเนินงาน สรุปผลและ
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

24-28 ก.ย. 65 - นายปิยฉัตร 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

24-28 ก.ย. 65 - นายปิยฉัตร 

 (40) กิจกรรมกีฬาสีภายใน  40,280 -  
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ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
P 1. ประชุมชี้แจงคณะครู และแต่งตั้ง

คณะท างาน 
28  ต.ค.  64 - นายปิยฉัตร 

D 2. ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน 29 พ.ย.64 – 
1 ธ.ค. 64  

40,280 - กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 

C 3. ติดตามการด าเนินงาน สรุปผล และ
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

25 - 26ธ.ค. 
64 

- นายปิยฉัตร 

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

25 - 26ธ.ค. 
64 

- นายปิยฉัตร 

 
 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  : 12 พฤศจิกายน 2564 –  30 กันยายน 2565 
6. งบประมำณ     

งบประมาณ  จ านวน      60,935   บำท  (หกหม่ืนเก้ำร้อยสำมสิบห้ำบำทถ้วน ) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย   งบประมาณ  1,170    บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ค่าจดัท าอุปกรณ์  
- กระดาษบันทึกผลการทดสอบ 
- เทปกาวอย่างดี 

 
2 รีม 

6 ม้วน 

 
115 – 
45 -  

 
230 – 
270 - 

2 เบาะส าหรับสถานียืนกระโดดไกล 1 ผืน 670- 670- 
รวมเงิน 1,170 - 

 
กิจกรรม การบริการอนามัยในโรงเรียน  งบประมาณ  13,225      บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ชุดผ้าปูที่นอน 2 ชุด 175 350 -  
2 ม่านบังคนไข้ (เหล็กล้อเลื่อน) 2 หลัง  1,500 3,000- 
3 ยาประจ าห้องพยาบาล    
 ยาแก้ปวดลดไข้ 2 กระปุก 200 - 400 - 
 ยาแก้ปวดท้องประจ าเดือน 30 แผง 45 - 1,350 - 
 ยาแก้แพ้ หวัด – คัน  ชนิดเม็ด 15 แผง 25-  375 - 
 ยาลดกรดชนิดเม็ด 20 แผง 20 -  400 - 
 ยาลดกรดชนิดน้ า 10 ขวด 60 -  600 - 
 ยาแก้ปวดเกร็งในช่องท้อง  2 กระปุก 350 -  700 - 
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 ยาแก้ระบายท้องผูก 12 แผง 40 -  480 - 
 ยานวดแก้ปวด  บวม 12 หลอด 125 -  1,500 - 
 ยาทา  ผดผื่น คัน 20 ขวด 40 -  800 - 
 ยาหม่องทาแมลงสัตว์ กัด ต่อย 10 ตลับ 35 -  350 - 
 ยาล้างตา 8 ขวด 45 -  360 - 

 ยาแก้วิงเวียนศีรษะ ยาดม 10 หลอด 20 -  200 - 
 ยาหอมแก้วิงเวียนศี่รษะ 10 ขวด 40 -  400 - 
 ชุดท าแผล (ส าลี + ผ้าก๊อต  ) 10 ชุด 25 - 250 - 
 เบตาดีน เล็ก 10 ขวด 10 - 100 - 
 แอลกอฮอล์ล้างแผล ขวดกลาง 10 ขวด 25 - 250 - 
 ถ่านไฟฉายขนาด AA เพ่ือใส่ที่วัดไข้ 2 กล่อง 380 - 760 - 
 พลาสเตอร์ปิดผ้าพันแผล 0.5” 10 ม้วน 35 - 350 - 

รวมเงิน 13,225 - 
 
กิจกรรมออกก าลังกายตามความสนใจ  งบประมาณ  6,260  บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 จัดกิจกรรมวันออกก าลังกาย ชาแลนท์เดย์  
- ค่าป้ายงานกีฬา 

 
1 ป้าย 

 
500 - 

 
500 - 

2 จัดกิจกรรมแข่งกีฬาระหว่างคณะครู (ช่วงเทศกาลส่ง
ท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่) - ลกูโป่ง ,ขนมโก๋, น้ าหวาน
, กล้วย ฯลฯ (ใช้ส าหรับกีฬาฮาเฮ) 

1 ชุด 760 - 760- 

3 จัดท าแป้นบาสเก็ตบอล 2 ป้าย 2,500- 5,000 - 
รวมเงิน 6,260- 

 
 
กิจกรรมกีฬาสีภายใน   งบประมาณ  40,280   บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ค่าจัดท าสนามแข่งขัน 
- ปูนขาวถุงใหญ่ 
- เชือกตีเส้นสนาม 
- สีทาภายนอก(ทาพ้ืนสนาม) 

 
20 ถุง 
1 ม้วน 

8 กระป๋อง 

 
65 – 
285 – 
450 -  

 
1,300 – 
285 – 
3,600 - 
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2 ค่ารางวัล  
- ขนมปี๊บใหญ่ 
- ขนมถุงเล็ก (แพ๊คโหล) 
- น าหวานขวดเล็ก (แพ็คโหล) 
- ขนมเยลลี่  

 
15 ปี๊บ 
40 แพ็ค 
25 แพ็ค 
20 แพ็ค 

 
320 – 
55 – 
55 – 
136 -  

 
4,800 – 
2,200 – 
1,375 – 
2,720 - 

3 ค่าสนับสนุนให้แต่ละสี  4 สี 3,500 14,000 
4 ค่าเช่าเครื่องเสียงสนาม 1 ชุด 2,500 2,500 
5 ค่าป้ายงานกีฬา 4 ป้าย 500 2,000 
6 ค่าจัดท าธงกีฬา กระถางคบ

เพลิง ไฟคบเพลิง  
1 ชุด 5,500 5,500 

รวมเงิน 40,280 - 
 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.1 นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 
7.2 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
7.3 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติ 10 ประการ ที่ถูกต้องสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและ

แนะน าผู้อ่ืนได้ 
7.4 นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
7.5 นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

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

(นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
             (นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว) 
 

 
 

(ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
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ชื่อโครงการ : โครงการสภานักเรียน 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่  2  
สอดคล้อกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่  2.1-2.4    
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนพมาศ ศิลาพงษ์ (หัวหน้า) 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

                เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ายิ่ง หากได้รับการพัฒนาและได้รับโอกาสให้ใช้
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ  ย่อมเป็นก าลังส าคัญในการสืบทอดความเป็นชาติ  ศาสนา  ภูมิปัญญา  
วัฒนธรรม  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สามารพัฒนาประเทศชาติให้เจริญงอกงามเทียบเท่านานาประเทศ 
ด้วยตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชน  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เห็นควรให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ 
และการศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามวิถี
ประชาธิปไตย  สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมเพ่ือการเรียนรู้และ
พัฒนาสังคมไทย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล เป็นกลไกในการสร้างประสิทธิภาพในความเป็นประชาธิปไตย ความ
เป็นธรรม  สันติวิธี  ความเป็นผู้มีจิตอาสา  และความพอเพียงในสังคม ตั้งแต่สังคมระดับโรงเรียน ครอบครัว 
และชุมชน  จนถึงระดับประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นแกนน าของสภานัก เรียน 

    2.2เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
    2.3เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีจิตอาสาและสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและแนะน าช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
3.1.1นักเรียนร้อยละ 80 มีจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน และพัฒนาบ้านเกิด 

     3.1.2นักเรียนร้อยละ 80 สามารถเป็นแกนน า และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพ่ือนนักเรียน 
 
3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

3.2.1นักเรียนมีมีจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนและบ้านเกิดของตนเอง 
3.2.2นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน อย่างเคร่งครัด  

 

 

 

 

 

รหัสโครงการ   053/2565 
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4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 
 (1) กิจกรรมสภานักเรียน    
 1.2 กิจกรรม วอล์คแรลลี่ รับน้องข้ึนดอย 

ตามรอยพระบาทตีนนก 
   

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ กับ
คณะกรรมการนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการและ 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรมวอคแลนท์ลี่ 
รับน้องข้ึนดอย ตามรอยพระบาทตีนนก 

พ.ค.65  นางสาวนพมาศ 
ศิลาพงษ์ 
 

D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 
     -ประชุมครูที่ปรึกษาสภา และสภา
นักเรียน 
- วางแผนงานแบ่งหน้าที่ให้กับสภานักเรียน
ได้ท า 

มิ.ย. 65 0 นางสาวนพมาศ 
ศิลาพงษ์ 

 

C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

ก.ค.65 - นางสาวนพมาศ 
ศิลาพงษ์ 

 
A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว

ทางการพัฒนาต่อไป 
ก.ค.65 - นางสาวนพมาศ 

ศิลาพงษ์ 
 

 1.7 กิจกรรมเกียรติบัตรสภานักเรียน(พร้อม
กรอบ) 

   

P 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ กับ
คณะกรรมการนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการและ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

มิ.ย. 65 
 

  
นางสาวนพมาศ 
ศิลาพงษ์ 

D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 
     -ประชุมครูที่ปรึกษาสภา และสภา
นักเรียน 

มิ.ย. 65  
 

0  

C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

ก.ค.65 
 

- นางสาวนพมาศ 
ศิลาพงษ์ 

 
A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนว

ทางการพัฒนาต่อไป 
ก.ค.65 - นางสาวนพมาศ 

ศิลาพงษ์ 
 

 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  :  ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565 

 
6. งบประมำณ     
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งบประมาณ  จ านวน     0 บาท   
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม กิจกรรม วอล์คแรลลี่ รับน้องข้ึนดอยตามรอยพระบาทตีนนก งบประมาณ    0บาท 

 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

 -    
     
     
     

รวมเงิน 0 
 

7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7.1 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
7.2 คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน 
7.3 หน่วยงานในระดับต่าง ๆ 
 
8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เกณฑ์การประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล 
นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ครบทั้ง 8 คุณลักษณะ 

นักเรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ครบ 8 ประการ 

-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ ให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

นักเรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มี
น้ าใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 
โดยผู้อ่ืนไม่ต้องร้องขอ 

-แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 80 เป็นลูกท่ีดี
ของพ่อแม่ และเป็นนักเรียนที่ดี
ของโรงเรียน 

นักเรียนแสดงความกตัญญู
กตเวที ตอบแทนผู้มีพระคุณ 
ประพฤติตนเป็นนักเรียนที่ดี 

-แบบบันทึกคุณลักษณะผู้เรียนที่
ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี 
-แบบบันทึกคุณลักษณะผู้เรียนที่
ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี 

นักเรียนร้อยละ 80 ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ผู้เรียนสามารถปรับตัวและร่วม
กิจกรรมตามบริบททาง
วัฒนธรรมและสังคมท่ีแตกต่าง
กันได้ 

-แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
9.1 นักเรียนเป็นคนดี รู้จักน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
9.2 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
9.3 นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
9.4 นักเรียนมีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
                                                       
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 

(นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาวนพมาศ ศิลาพงษ์) 
 

 
 

(ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
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ชื่อโครงการ : โครงการสาธารณูปโภคของโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่ 3  
สอดคล้อกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :   มาตรฐานที่ 2 ข้อที่  2.5,2.6 
ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวธิดาพร   เซอร์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
การบริหารงานในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีทั้งหมด 5 ฝ่าย  ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ ฝ่ายบริหารบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน และฝ่ายบริหารงานบุคคล  ซึ่งแต่ละ
ฝ่ายต่างก็มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบ 
งานสาธารณูปโภคของโรงเรียนเป็นอีกงานหนึ่งในฝ่ายบริหารงบประมาณ เป็นงานที่ว่าด้วยงานสาธารณูปโภค
ประเภทต่างๆ การไฟฟ้า การประปา การโทรศัพท์ การบริการรถตู้โรงเรียน ดังนั้น งานสาธารณูปโภค จึงนับว่า
เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือให้การด าเนินงานของ
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และให้เกิดประโยชน์ช่วยให้ภารกิจของหน่วยงานบรรลุผลตามความมุ่ง
หมาย  จึงส่งผลให้โรงเรียนต้องจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้การบริหารจัดการงานสาธารณูปโภคมีความถูกต้อง คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2.2 เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการไฟฟ้า การประปา การบริการรถตู้โรงเรียน ที่มีสภาพใช้การได้ดีตามอายุ

การใช้งาน 
2.3 เพ่ือให้โรงเรียนอ านวยประโยชน์แก่นักเรียนและบุคคลากรในสิ่งอุปโภคท่ีจ าเป็นต่อการบริการ

สถานศึกษา 
 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
3.1.1 คณะครู บุคคลากร  นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบ

สาธารณูปโภคอย่างน้อยร้อยละ 80 
3.1.2 บุคคลากรภายในโรงเรียนทุกคนร่วมกันประหยัดการใช้สาธารณูปโภค อย่างน้อยร้อยละ80 
 

3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
3.2.1 คณะครู บุคคลากร  นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบ

สาธารณูปโภค 
3.2.2 บุคคลากรภายในโรงเรียนทุกคนตระหนักถึงประหยัดในการใช้สาธารณูปโภค 
 

รหัสโครงการ   054/2565 
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4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนนิงำน 

ขั้นตอน กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 (1) กิจกรรมการใช้สาธารณูปโภคของโรงเรียน  150,000  

P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม 
   -จัดเตรียมเอกสารทางการเงินต่าง ๆ 

ธันวาคม 2564 - ผู้บริหาร, 
ผู้รับผิดชอบ 
งานการเงิน 

D 2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ 
     -เก็บรวบรวมเอกสารค่า สาธารณูปโภคของ
โรงเรียน 

     -จัดท าเอกสารพัสดุเพ่ือด าเนินการขอเบิกจ่าย 
      -จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคของ โรงเรียน 

ธันวาคม2564-
กันยายน 2565 

 
 

150,000 นางสาวธิดาพร   
เซอร์ 

C 3. สรุปผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม กันยายน 2565 - นางสาวธิดาพร    

A 4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมแนวทางการ
พัฒนาต่อไป 

กันยายน 2565 - นางสาวธิดาพร   
เซอร์ 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  :1 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 
6. งบประมำณ     

งบประมาณ  จ านวน   150,000   บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมการใช้สาธารณูปโภคของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 งบประมาณ 150,000 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ค่าไฟฟ้า 6 เดือน   
2 ค่าโทรศัพท์ 6 เดือน สามารถถัวจ่ายได้  
3 ค่าเก็บขยะ 6 เดือน ทุกรายการ 150,000 
4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6 เดือน   

 
7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
7.2 ร้านค้า 
7.3 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
7.4 ครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
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8. ระดับควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมิน 
ร้อยละ ระบบสาธารณูปโภค มี
ความปลอดภัย เพียงพอและ 
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมร้อยละ   
80 มีความพึงพอใจต่อระบบ
สาธารณูปโภค มีความปลอดภัย 
เพียงพอและ เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

ร้อยละ ครูและผู้เรียนมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณูปโภค 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมร้อยละ   
80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณูปโภค 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานของกลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมร้อยละ   
80 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
ของกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
9.1 การบริหารจัดการงานสาธารณูปโภค มีความถูกต้อง คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  9.2 โรงเรียนมรีะบบการไฟฟ้า การประปา การบริการรถตู้โรงเรียน การใช้งานอินเตอร์เน็ตที่มีสภาพใช้การ
ได้ดีตามอายุการใช้งาน 

     9.3 โรงเรียนมีความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้บริการสาธารณูปโภค 
     9.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
             (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้เสนอโครงการ
     (นางสาวธิดาพร   เซอร์) 

 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวสาวิตรี   มูลย่อง) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
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ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ 2 ข้อที่2.2.1และ 2.2.4 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกนกวรรณ    แก้วตุ้ย 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยการเรียนการสอนในปัจจุบันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในท้องถิ่นของตนเองที่
สถานศึกษาตั้งอยู่ ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการศึกษา ตลอดถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้ปกครองนักเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน เพ่ือร่วมมือกันพัฒนา
ปรับปรุงนักเรียนและโรงเรียนและเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
ของโรงเรียน และจากข้อเสนอแนะของ สมศ.  รอบ  3  แนะน าให้สถานศึกษาควรน าแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างหลากหลายมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น  เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับ
ประสบการณ์ตรงกับผู้ช านาญโดยตรงและเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  รวมไปถึงกระแสพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยราษฎร โดยให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิต  ดังนั้นจึงเห็นควรที่จะจัดให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือศึกษาสภาพ ความเป็นอยู่ 
ของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่ 
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
2.5 เพ่ือส่งเสริมให้การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.6 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้น าแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท าหลักสูตร 
 
 

3. เป้ำหมำย 
     3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ร้อยละ 100 ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
     3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

3.1.1 นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
3.1.2 ผลงานของนักเรียนสะท้อนความถึงความรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

รหัสโครงการ   055/2565
ตคคคคถ///
98888888888888888888
8888888888-*9*--//25/ 
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4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนด ำเนินงำน 
ขั้นตอ

น 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน  90,290  
P 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับคณะ

ครูถึงขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
พ.ค.64 - ผู้บริหาร 

น.ส.กนกวรรณ 
 2.ส ารวจสถานที่ท่ีจะพานักเรียนไปทัศน

ศึกษาและชี้แจงนักเรียน 
มิ.ย.64 - น.ส.กนกวรรณ 

ครูที่ปรึกษาแต่ละชั้น 
 3.ก าหนดวิธีการ เครื่องมือประเมินผล มิ.ย.64 - น.ส.กนกวรรณ 
 4.เขียนโครงการและน าเสนอโครงการ

เพ่ือขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
ก.ย.64 - น.ส.กนกวรรณ 

D 5.แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

ก.ย.64 - น.ส.กนกวรรณ 

 6.ก าหนดวันที่ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ก.ย.64 - น.ส.กนกวรรณ 
 7.ด าเนินการพานักเรียนไปทัศนศึกษา

นอกสถานที่ 
ก.ย.64 – 
ม.ค.65 

90,290 น.ส.กนกวรรณ 
คณะครูทุกคน 

C 8.นิเทศติดตามการด าเนินงาน มี.ค.65 - ผู้บริหาร 
 9.สรุปผลและประเมินผลการด าเนิน

กิจกรรม 
มี.ค.65 - น.ส.กนกวรรณ 

A 10.รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

มี.ค.65 - น.ส.กนกวรรณ 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  : 16 พฤษจิกายน 2564 – 30 มีนาคม 2565 
 
6. งบประมำณ     
งบประมาณ  จ านวน   90,290 บาท (เก้าหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน ) 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรม กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน   งบประมาณ    90,290 บาท 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ค่ารถพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ 10 คัน 6,000 60,000 
2 ค่าอาหารกลางวัน + อาหารว่าง 466 ชุด 60 27,960 
3 ค่าแบบบันทึกการเรียนรู้ 466 ชุด 5 2,330 

รวมเงิน 90,290 
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7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7.1 ผู้บริหาร 
7.2 หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7.3 ครูประจ าชั้น 
7.4 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

8. ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เกณฑ์กำรประเมินผล เครื่องมือกำรประเมินผล 

นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยา
คม ร้อยละ 100 ได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ 

นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง
จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และมี
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
สมุดบันทึกการเรียนรู้ 

ครู ร้อยละ 100 น าแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

ผลงานของนักเรียนสะท้อนความ
ถึงความรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แบบประเมินผลงาน 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
9.2 ครูน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
9.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่ 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี......................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัตโิครงการ 
            (นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 

 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวกนกวรรณ   แก้วตุ้ย) 
 

   
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางกชกร   กันตีฟอง) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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บทที่ 4 
กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 

 
 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดแนวทางในการ
ก ากับ ติดตาม ปละเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการไว้ดังนี้ 
 
 1.กำรก ำกับติดตำม 

- จัดท ารูปแบบการก ากับ  ติดตามงาน 
- จัดผู้รับผิดชอบในการก ากับ ติดตามงาน 
- ก าหนดขอบข่ายการก ากับ ติดตามงาน ดังนี้                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.กำรประเมินผล 
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
- สร้างเครื่องมือประเมินผล 
- ด าเนินการประเมินผลก่อนด าเนินโครงการเพื่อดูความเป็นไปได้  ระหว่างด าเนิน

โครงการเพื่อดูความก้าวหน้า  และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดู
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานตามโครงการ 

 
3.กำรตรวจสอบ 
 - เป็นการประเมินความก้าวหน้าของด าเนินงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารผลสัมฤทธิ์ 

ของงาน/โครงการนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนด   การตรวจสอบจึงเป็น
กระบวนการที่บ่งชี้คุณภาพของงาน/โครงการของโรงเรียนว่าประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
หรือไม่เพียงใด การตรวจสอบแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
 
 

ด้านปัจจัย 

ด้านกระบวนการ 

ด้านผลผลิต 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

การก ากับ  
ติดตาม 

การปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

ปรับปรุงและพัฒนางาน 
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3.1.กำรตรวจสอบคุณภำพภำยใน  หรือกำรประเมินตนเองในโรงเรียน 
   เป็นกระบวนการที่กระท าโดยผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/โครงการ ก่อให้เกิดสารสนเทศใน 

การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและต้องกระท าทุกข้ันตอนของการท างาน  ซึ่งการตรวจสอบนี้อาจ
กระท าเป็น  3  ระยะ  คือ  ระยะก่อนด าเนินการ  ระหว่างด าเนินการ  และเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 
 

3.2.กำรตรวจสอบคุณภำพภำยนอก    
   เป็นกระบวนการที่กระท าโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ร่วมงาน/โครงการ ซึ่งทาง 

โรงเรียนแต่งตั้ง หรือตรวจสอบโดยผู้ปกครอง ชุมชน โดยเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ เพ่ือ
ตรวจสอบว่างาน/โครงการ ประสบผลส าเร็จเพียงใด โดยพิจารณาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ ผลการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ในการปรับปรุงและพัฒนางาน/โครงการต่อไป 

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ได้ก าหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงาน/โครงการ 
 ดังนี้ 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 
 
4.กำรรำยงำนผล 
   เป็นการรวบรวมผลการด าเนินงาน/โครงการ  ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญของโรงเรียนที่จะต้อง 

รายงานผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้
ความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงาน/โครงการ
ของโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จในปีต่อไป 

   โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ได้ก าหนดแนวทางในการรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ดังนี้ 
1) รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ โดยผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม 
2) สรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ เป็น  2  ระยะ  คือ 

ระยะที่ 1  เดือน ตุลาคม  ระยะที่ 2  เดือน มีนาคม 

การตรวจสอบคณุภาพงาน/โครงการ 

การตรวจสอบคณุภาพภายใน 
โดยผู้มีส่วนร่วมในงาน/โครงการ 

ก่อน 
ด าเนินการ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

หลัง 
ด าเนินการ 

ข้อมูลเพื่อประกอบการ 
ปรับปรุงและพัฒนา 

การตรวจสอบคณุภาพภายนอก 
โดยกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง ชุมชน 

ข้อมูลเพื่อประกอบการ 
ปรับปรุงและพัฒนา 

งาน/โครงการทีม่ีประสิทธิภาพ 
และเกดิประสิทธิผลสูงสุด 
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3) ทุกสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือเผยแพร่ให้ชุมชน หน่วยงาน
ต้นสังกัดได้ทราบต่อไป  ซึ่งมีสาระของเรื่องที่จะรายงาน ดังนี้ 

3.1) ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
3.2) สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
3.3) ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต 
3.4) แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
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ภำคผนวก 
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ค ำสั่งโรงเรียนทุ่งหัวช้ำงพิทยำคม 
ที่    ๑๓๕  / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
................................................................ 

 เนื่องด้วยโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จะจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็น
แผนปฏิบัติการในโรงเรียน ให้สามารถด าเนินการจัดการศึกษาบรรลุนโยบายตามกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และตาม
แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการและกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ โดยยึดขอบข่ายงานการบริหารโรงเรียน มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทุ่ งหัวช้างพิทยาคม ๒๕๖๔ 
และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
 ดังนั้นอาศัยอ านาจตาม มาตรา ๓๙(๑) และมาตรา ๔๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
 
๑.   คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 
      ๑.๑  นายนิพนธ์    ไชยเจริญ     ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
      ๑.๒  นางพิชญา   หล้าเป็ง            คร ู   กรรมการ 
      ๑.๓  นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว   คร ู   กรรมการ 
      ๑.๔  นางกชกร   กันตีฟอง           คร ู   กรรมการ 
      ๑.๕  นางอังคณา  วงศ์ฝั้น   คร ู   กรรมการ 
      ๑.๖  นางสาวสาวิตรี  มลูย่อง             คร ู   กรรมการ/เลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ อ านวยการ ประสานงาน และให้ค าปรึกษาหารือแก่คณะกรรมการด าเนินการ ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้เสร็จเรียบร้อย 

 
๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร   ประกอบด้วย 

๒.๑ นายนิพนธ์    ไชยเจริญ      ผู้อ านวยโรงเรียน           ประธานกรรมการ 
๒.๒  นางพิชญา   หล้าเป็ง            คร ู   กรรมการ 
๒.๓  นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว   คร ู   กรรมการ 
๒.๔  นางกชกร   กันตีฟอง           คร ู   กรรมการ 
๒.๕  นางอังคณา  วงศ์ฝั้น   คร ู   กรรมการ 
๒.๖ นางสาวสาวิตรี  มูลย่อง   คร ู   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวอัมพร  ฝั้นอุด   คร ู   กรรมการ 
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๒.๘ นายประสิทธิ์  ค าหล้า   คร ู   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวนพมาศ  ศิลาพงษ์  คร ู   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวสชุาดา   พุทธเดชากุล  คร ู   กรรมการ 
๒.๑๑ นางจันจิรา  กิติเวียง   คร ู   กรรมการ 
๒.๑๒ นายชชัวาล  ค าวังพฤกษ์  คร ู   กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาววารุณี  ตันอุตม์  คร ู            กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวณัฏฐิกานต์  ปุ๊ดปง  คร ู            กรรมการ 
๒.๑๕ นางสุพัตรา  ผูกพัน   คร ู            กรรมการ 
๒.๑๖ นางอังคณา  หิมพลอย   คร ู            กรรมการ 
๒.๑๗ ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  สุริยะ  คร ู            กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ  คร ู   กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวจิตพิสุทธิ์   อินต๊ะสืบ  คร ู            กรรมการ 
๒.๒๐ นางเจตสนีวรรณ   ราชกิจเจริญ  คร ู            กรรมการ 
๒.๒๑ นางสาวธิดาพร     เซอร์  คร ู   กรรมการ 
๒.๒๒ นางสาวกนกวรรณ แก้วตุ้ย  คร ู   กรรมการ 
๒.๒๓ นายส าราญ     ทวีสุขตระกูล  คร ู   กรรมการ 
๒.๒๔ นายรณฤทธิ์     ฉัตรแก้ว  คร ู   กรรมการ 
๒.๒๕ นางกนกวรรณ    ฟุงฟู   คร ู            กรรมการ 
๒.๒๖ นายวรวุฒิ     อิ่นค า   คร ู            กรรมการ 
๒.๒๗ นางสาวคนึงนิตย์  แปงชัย  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
๒.๒๘ นายอนุชิต  ศาสนา   คร ู  กรรมการ/เลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันปัญหา ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ และ

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้ง ๓ มาตรฐาน  
๒. จัดท าโครงการ/กิจกรรมรองรับการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน และมาตรฐานของโรงเรียน 
 

๓. คณะกรรมกำรจัดท ำเป็นรูปเล่ม   ประกอบด้วย 
       ๓.๑ นางสาวสาวิตรี  มูลย่อง   คร ู                   ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางเจตสนีวรรณ  ราชกิจเจริญ  คร ู   กรรมการ 
 ๓.๓ นางสาวจันจิรา  กิติเวียง   คร ู   กรรมการ 
 ๓.๔ นางสาวอัมพร   ฝั้นอุด   คร ู   กรรมการ 
 ๓.๕ นายอนุชิต  ศาสนา   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่    
๑. เก็บรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ทุกกลุ่มงาน ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดท าเป็นรูปเล่ม 
๒. น าเสนอขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ปีการงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป 
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๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจสอบ   ประกอบด้วย 
      ๔.๑ นางสาวสาวิตร ี มูลย่อง   คร ู                   ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางเจตสนีวรรณ  ราชกิจเจริญ  คร ู   กรรมการ 
 ๔.๓ นางสาวจันจิรา  กิติเวียง   คร ู   กรรมการ 
 ๔.๔ นางสาวอัมพร   ฝั้นอุด   คร ู   กรรมการ 
 ๔.๕ นายอนุชิต  ศาสนา   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่ ตรวจสอบการใช้งบประมาณของโครงการ /กิจกรรม แต่ละกลุ่มงานให้ถูกต้อง 
 

ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จภายในวันเวลาที่ก าหนด ถ้าหากว่ามีปัญหาในการ
ด าเนินการให้รีบรายงานหัวหน้าสถานศึกษาทราบเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป 

 
  

                                               
สั่ง  ณ วันที่    ๑๘   เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

                   
 

(นายนิพนธ์    ไชยเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


