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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

คำนำ 

แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเล่มนี้  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานประจำปีงบประมาณ 256 4 สาระสำคัญของ

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เล่มน้ี  ประกอบด้วยสภาพปัจจุบัน  สภาพแวดล้อมของโรงเรียน วิสัยทัศน์ (Vision) 

พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตามกรอบกลยุทธ์ของสำนักงานเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของ สมศ. และกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

2564 เล่มน้ี ซึ่งประกอบด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง

ทุกท่านและนักเรียนทุกคนที่ให้การสนับสนุน ให้คำปรึกษาแนะนำ สนับสนุนงบประมาณและร่วมในการจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาในคร้ังน้ี จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

หน้า 

ส่วนท่ี 1 บริบทของโรงเรียน 
ข้อมูลทั่วไป 
ระบบโครงสร้างการบริหาร 
ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

ส่วนท่ี 2 กรอบการดำเนินงานตามกลยุทธ์ 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์การดำเนินงาน 

ส่วนท่ี 3 ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
ประมาณการรายรับ 
แผนการใช้จ่ายงบตามแผนกลยุทธ์ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ส่วนท่ี 4 โครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โครงการ/กิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน 
โครงการ/กิจกรรมฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
โครงการ/กิจกรรมฝ่ายบริหารงานบุคคล 
โครงการ/กิจกรรมฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
โครงการ/กิจกรรมฝ่ายบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
หนังสือให้ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะผู้จัดทำ 
 

 

 



 

ส่วนที่ 1  บริบทของโรงเรียน 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ต้ังอยู่เลขที่ 255 หมู่ที่ 1 บ้านเภาลาย ตำบลแมน้่ำ 

อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84330 โทรศัพท์ 077-425053 
โทรสาร 077-425470 เว็บไซต์ www.tpp.ac.th 

1.2 ประกาศจัดต้ังเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2520 
1.3 เปิดสอนต้ังแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
1.4 มีเขตพื้นที่บริการ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่น้ำ และตำบลบ่อผุด 

2. ข้อมูลด้านการบริหาร 
2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นางเพียงแข ชิตจุ้ย 
2.2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 3 ท่าน 

1. นายอาวุธ จันทร์เมือง 
2. นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง 
3. นางสาวสุริยา เพราเพราะ 

 2.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นางจำเรียง ใจกว้าง 
2.4 ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศต้ังเป็นโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเมื่อวันที่ 26 

พฤษภาคม 2520 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง โดยมีพระครูวิภาตทีปกร เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย เป็นผู้นำ
ในการบุกเบิกและสร้างร่วมกับชาวบ้านตำบลแม่น้ำและตำบลบ่อผุด ด้วยความช่วยเหลือของนายสุพล กาญจนพงศ์ 
ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีนายภิญโญ สาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามใน
ประกาศ 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้จัดต้ังโรงเรียนโดยใช้อาคารเรียน โรงเรียน
บ้านแม่น้ำเป็นที่เรียนชั่วคราว โรงเรียนได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520 ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน 
จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 87 คน นักเรียนชาย 49 คน นักเรียนหญิง 38 คน โดยนายปรีชา แสง
สุวรรณ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเกาะสมุย คณะครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โรงเรียนบ้านแม่น้ำเดิม ในขณะนั้นโรงเรียนยังไม่มีครูสอนประจำ ทางจังหวัดจึงมีคำสั่งให้ นายสุทธิ วีระธรรม 
อาจารย์ 1 โรงเรียนเกาะสมุยมาช่วยราชการโดยทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ 

http://www.tpp.ac.th/


 

วันที่ 12 มิถุนายน 2520 ประชาชนตำบลแม่น้ำและตำบลบ่อผุดโดยการนำของพระครูวิภาตทีปกรได้เร่ิม
ปรับพื้นที่ที่ต้ังโรงเรียนในปัจจุบัน ปีพ.ศ. 2526 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท 
มพช.2 รุ่นที่ 2 

วันที่ 20 กันยายน 2527 เริ ่มก่อสร้างอาคารเรียนถาวร อาคารประกอบพร้อมปรับปรุงบริเวณตาม
โครงการ มพช. 

วันที่ 29 มีนาคม 2543 กรมสามัญได้แต่งต้ังนายบรรจง ภูวเศรษฐาวร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และ
วันที่ 1 ตุลาคม 2545 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เริ่มพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ส่วนที่ชำรุด
และพัฒนาเพิ่มเติมมีการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ยุคปฏิรูปการศึกษา 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 นายพิสิษฐ ศักดา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนถึงวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2557 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นายประยงค์ อินนุพัฒน์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผ็อำนวยการโรงเรียนถึงวันที่ 
24 เมษายน 2561 

วันที่ 25 เมษายน 2561 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน ในปี
การศึกษา 2563 มีนักเรียนจำนวน 1,840 คน มีครูและบุคลากรจำนวน 98 คน 

2.4 คำขวัญและปรัชญาโรงเรียน 
ปรัชญาโรงเรียน (Motto) 

“ ปญญานราน๐ ปทีปา โหนติ ”  ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งนรชน 
ตราสัญญลักษณ์โรงเรียน 

 

 
สีประจำโรงเรียน 
สีน้ำทะเล  เปรียบเหมือนแหล่งกำเนิดแห่งความดีและจะรักษาไว้ประดุจเกลือรักษาความเค็ม 
สีเหลืองทอง เปรียบเหมือนสิ่งที่มีค่า แม้ว่าจะอยู่ในภาวะใดย่อมมีค่าประดุจทองคำ  

2.5 ระบบโครงสร้างการบริหาร 
โรงเรียนจัดระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาเป็น 5 กลุ่มงานคือ 1.กลุ่มบริหารงานทั่วไป 2.กลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 3.กลุ่มบริหารงานวิชาการ 4.กลุ่มบริหารงานบุคคล 5.กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกำหนดนโยบาย ส่งเสริมช่วยเหลือ ควบคุม กำกับ ติดตามการ



 

บริหารงานของโรงเรียน มีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งแต่งต้ังขึ้นภายในเพื่อ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าระดับชั้นเป้นที่ปรึกษา และเป็นแกนนำในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน ดังแผนภูมิการจัดองค์กร



 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนทปีราษฎร์พิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
   
 
 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรยีน 
 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรยีน 

 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 

 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

และสินทรัพย์ 

 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

 กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ 

 กลุ่มงานธุรการ 

 กลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 กลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

กลุ่มงานการวางแผนงานกิจการนักเรียน 

กลุ่มงานการบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

กลุ่มงานการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม 

กลุ่มงานการดำเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียน 
 

กลุ่มงานการดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
 

กลุ่มงานการประเมินผลการดำเนินงานกิจการ

นักเรียน 

กลุ่มงานการบริหารการเงิน 

กลุ่มงานการบริหารการเงินและ

บัญช ี

กลุ่มงานการบริหารงานพัสดุ

และสินทรัพย ์

กลุ่มงานการประเมินผลการ

ดำเนินงานการและพัสดุ 

 

 กลุ่มงานการบริหารงานบุคคล 

กลุ่มงานการบริหารทะเบียนและสถิต ิ

ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

 การศึกษา 
 

กลุ่มงานการประเมินผลการดำเนิน 

งานบุคคล 

กลุ่มงานการวางแผนงานวิชาการ 

กลุ่มงานการบริหารวิชาการ 

กลุ่มงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

กลุ่มงานการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 

กลุ่มงานการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้และงานทะเบยีน 

นักเรียน 

กลุ่มงานการแนะแนวการศึกษา 

กลุ่มงานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ 



 

3. สภาพชุมชนโดยรวม 

 3.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นแหล่งชุมชน มีสภาพเป็นเกาะล้อมรอบด้วยทะเล 
โรงเรียนต้ังอยู่ในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครเกาะสมุย โรงเรียนห่างจากอำเภอประมาณ 17 
กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 67,265 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนประกอบด้วยโรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า 
และบ้านเรือนประชากร อาชีพหลักของชุมชน คือการทำสวน ค้าขาย และบริการการท่องเที่ยว เน่ืองจากตำบล
แม่น้ำและตำบลบ่อผุดมีชายหาดที่สวยงาม จึงทำให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสนใจที่จะสร้างโรงแรมและที่
พัก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือประเพณีจบปี
จบเดือนตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน5ของทุกปี โดยจัดที่วัดหน้าพระลาน ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพหลักคือรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 95 รายได้เฉลี่ยโดยประมาณ 51 ,612 บาท/คน/ปี 

 3.2 โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน เน่ืองจากโรงเรียนต้ังอยู่ในพื้นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีชาวต่างชาติ
มาใช้บริการจำนวนมาก มีสถานประกอบการ มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนจึงมีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์
ตรงจากสถานประกอบการ เป็นโอกาสดีที่ผู ้เรียนได้เรียบนรู้ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษาโดยตรง และ
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการเป็นอย่างดีและต่อเน่ืองมาโดยตลอด ส่วนข้อจำกัดของโรงเรียน 
มีดังน้ี 

1.ผู้เรียนย้ายเข้า-ออกตลอดปีทำให้การเรียนการสอนไม่ต่อเน่ือง เพราะนักเรียนต้องติดตามผู้ปกครองกลับ
ภูมิลำเนา 

2.สภาพพื้นที่บางส่วนของโรงเรียนไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเน่ืองจากเป็นเนินสูงติดภูเขาต้องใช้
งบประมาณมาก 

     3.โรงเรียนมีงบประมาณจำกัดในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่อนข้างสูง 
4. โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบความสำเร็จ 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

1. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

1. โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
3. โครงการจัดการขยะในโรงเรียนอย่างยั่งยืน 
4. โครงการเต้นแอโรบิกสำหรับเด็กอ้วน 
5. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



 

6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร 

1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. โครงการพัฒนาอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. โครงการจัดการเรียนการสอน IS ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
6. โครงการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
7. โครงการส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
9. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
10. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการในชั้นเรียน 
11. โครงการวิจัยและพัฒนาผู้เรียน 
12. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
13. โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา อาชีพ และการดำเนินชีวิต 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 

1.โครงการพัฒนากลุ่มงานเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศักยภาพ  
2. โครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

          3. โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
5. โครงการ/กิจกรรมท่ีไม่ประสบความสำเร็จ 

 - 

6. ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
 

 
 



 

7.  การประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพจากการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา  
เกณฑ์การประเมิน 4 ระดับ ดังน้ี 

4 มีค่าดีมาก ระดับร้อยละ  80  ขึ้นไป 
3 มีค่าดี  ระดับร้อยละ  70-79 
2 มีค่าปานกลาง ระดับร้อยละ  60-69 
1 มีค่าปรับปรุง ระดับร้อยละ  0-59 

ลำดับท่ี แผนงาน/โครงการ ร้อยละ 
ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

4 3 2 1  
 แผนงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ       

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม 

86.67 ✓     

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 97.10 ✓     
3. โครงการพัฒนาอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 99.50 ✓     
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

92.58 ✓     

5. โครงการจัดการเรียนการสอน IS ในโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

90 ✓     

6. โครงการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

91.34 ✓     

7. โครงการส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

100 ✓     

8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

91.34 ✓     

9. โครงการพัฒนาหลักสูตร 100 ✓     
10. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการในชั้นเรียน 91.33 ✓     
11. โครงการวิจัยและพัฒนาผู้เรียน 96.35 ✓     
12. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 98.60 ✓     
13. โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา อาชีพ และการ

ดำเนินชีวิต 

96.34 ✓     



 

ลำดับท่ี แผนงาน/โครงการ ร้อยละ 
ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

4 3 2 1  
 แผนงานกลุ่มบริหารงานการงบประมาณและ

สินทรัพย์ 

      

1. โครงการพัฒนากลุ่มงานเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

90 ✓     

2. โครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

81.48 ✓     

3. โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 90 ✓     
 แผนงานบุคลากร       

1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

100 ✓     

 แผนงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน       
1. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้เรียน 

93.40 ✓     

 แผนงานกลุ่มบริหารงานงานท่ัวไป       
1. โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม

ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

98.40 ✓     

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

93.20 ✓     

3. โครงการจัดการขยะในโรงเรียนอย่างยั่งยืน 90 ✓     
4. โครงการเต้นแอโรบิกสำหรับเด็กอ้วน 95 ✓     
5. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

89.17 ✓     

6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

87.93 ✓     

 
สรุปจากโครงการที่มีในแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด 5 กลุ่มงาน จำนวน 24 โครงการ ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 

24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.32 อยู่ในระดับ  ดีมาก 



 

 แผนการใช้จ่ายเงินมีงบประมาณ 24423415.48 บาท ใช้ไป 19673256.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 81 อยู่
ในระดับ  ดีมาก และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั้งหมด 5755370 บาท ใช้ไป 5131544.25 บาท คิดเป้นร้อยละ 
89.16 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2 กรอบการดำเนินงานตามกลยทุธ์ของโรงเรียน 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี ใฝ่เรียนรู้ มีปัญญา  

สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
3. ปลูกฝังค่านิยมไทย ให้ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความสุข และอยู่อย่างพอเพียง 
4. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 
6. ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วันธรรรมไทย 

 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามลักษณะอันพึงประสงค์ตามทหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
3. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
4. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกสามารถผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  
5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานตรงตามหลักสูตร มีศักยภาพในการแข่งขันทางวิชาการ 
6. ผู้เรียนมีความสามารถในการแสวงกหาความรู้พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ผู้เรียนมีความตระหนักและเห้นความสำคัญของความเป้นไทย ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่าง 

ถูกต้อง 
8. ผู้เรียนสามารถอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทยได้อย่าง 

ยั่งยืน 
9. ครูมีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านวิชาการ และวิชาชีพ ใช้การวิจัย สื่อ 

นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
10. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาลน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 
อัตลักษณ์  
 วิชาการเด่น กิจกรรมดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี บรรยากาศดี ชุมชนมีส่วนร่วม 
 

เอกลักษณ์ 
 ตามรอยหลวงพ่อ 
 

ค่านิยมหลัก 
 กำหนดตารมอักษรชื่อโรงเรียนเป็น TEEPARAT Model ดังน้ี 
ความหมาย T  :  Technology  ก้าวล้ำเทคโนโลยี 
  E  :  Environment  สิ่งแวดล้อม 
  E  : Ethic   มีคุณธรรม 
  P  :  People Development สร้างคนเก่ง คนดี 
  A  :  Accountability  ใส่ใจรับผิดชอบ 
  T  :  Team   การทำงานเป็นทีม 
 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน (Core competencies) 
1. สมรรถนะด้านงบประมาณ  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามจำนวนรายหัว 

นักเรียน  การระดมทุนจากผู้ปกครอง  สถานประกอบการ  องค์กรปกครองส่วนทั้งถิ่น สมาคมครูและผู้ปกครอง
รวมไปถึงงบประมาณจากการระดมทุนทรัพย์ตามโครงการต่างๆตามที่หลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด 

2. สมรรถนะด้านบุคลากร โรงเรียนมีครู บุคลากรที่มีศักยภาพละความสามารถ มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยมี 
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุรภาพการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพของตนเอง โดยเน้นระบบคุณธรรม ตลอดจนถึง
ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และการใช้ภาษาต่างประเทส 

3. สมรรถนะด้านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยซึ่งโรงเรียนใช้ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่ม 
สาระ มีห้องปฏิบัติการประจำกลุ่มสาระและแหล่งเรียนรู้อื่นๆในโรงเรียน 
 

 

 

 



 

กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
3. ผ ู ้ เร ียนมีความรู ้ ท ักษะ และเจตคติที ่ด ีใ นการ
ดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
4. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกสามาตรถผลิตผลงาน
อย่างสร้างสรรค์ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร มี
ศักยภาพในการแข่งขันทางวิชาการ 
 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กร 

6. ผู้เรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้พร้อม
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 7. ผู้เรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของความ
เป็นไทย ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
8. ผ ู ้ เร ียนสามารถอนุร ักษ ์และสืบทอดภูม ิป ัญญา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทยได้อย ่าง
ยั่งยืน 
9. ครูมีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ด้านวิชาการและวิชาชีพ ใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนา 
10. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 

 

 



 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี ข้อท่ี 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1.1มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิด
คำนวณ 
1.1.2มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห้นและแก้ปัญหา 
1.1.3มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1.1.4มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1.5มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1.6มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.2คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผุ้เรียน 
1.2.1การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.2ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป้นไทย 
1.2.3การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1.2.4สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.1จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 



 

มาตรฐานท่ี ข้อท่ี 
3.4ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
3.5มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

กรอบกลยุทธ์ (เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์) 

เป้าประสงค์ท่ี ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

ปี 

61 

ปี 

62 

ปี 

63 

1. ผู้เรียนมี
คุณภาพตาม
ลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-ร้อยละของโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนวทาง
โรงเรียบนมาตรฐานสากล 
-ร้อยละของโครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
-ร้อยละของโครงการวัน
สำคัญ 
-ร้อยละของโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 

85 80 83 86 89 90 1.พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

2. ผู้เรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

-ร้อยละของโครงการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ครู 
-ร้อยละของโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียน IS 
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

85 80 83 86 89 90 1.พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 



 

เป้าประสงค์ท่ี ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

ปี 

61 

ปี 

62 

ปี 

63 

3. ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะและเจตคติที่
ดีในการดำรงชีวิต 
และการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
 

-ร้อยละของโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล 
-ร้อยละของโครงการ
สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
-ร้อยละของโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะในการทำงาน
และความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนสนใจ 
-ร้อยละของโครงการ
โรงเรียนสีเขียว 
-ร้อยละของโครงการ
พัฒนาอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 

85 80 83 86 89 90 1.พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

4.ผู้เรียนมี
ศักยภาพเป็นพล
โลกสามารถ
ผลิตผลงานอย่าง
สร้างสรรค์ที่เกิด
ประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

-ร้อยละของโครงการ
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 

85 80 83 86 89 90 1.พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

5.ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะพื้นฐาน
ตรงตามหลักสูตรมี
ศักยภาพในการ

-ร้อยละของโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

85 80 83 86 89 90 2.พัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 



 

เป้าประสงค์ท่ี ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

ปี 

61 

ปี 

62 

ปี 

63 

แข่งขันทาง
วิชาการ 
 

-ร้อยละของโครงการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของผู้บริหาร 
-ร้อยละของโครงการ
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

6.ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การแสวงหาความรู้
พร้อมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดย
ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-ร้อยละของโครงการ
สวัสดิการครู 
-ร้อยละของโครงการ
พัฒนากลุ่มงานเพื่อ
ส่งเสริมให้สถานศึกษา
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
-ร้อยละของโครงการเรียน
ฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
-ร้อยละของโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
-ร้อยละของโครงการ
ชุมชนสัมพันธ์ 
-ร้อยละของโครงการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
การบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
-ร้อยละของโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
-ร้อยละของโครงการ
ควบคุมภายใน 
-ร้อยละของโครงการจัดทำ
แผน 

85 80 83 86 89 90 3.พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กร 



 

เป้าประสงค์ท่ี ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

ปี 

61 

ปี 

62 

ปี 

63 

-ร้อยละของโครงการ
ประกันคุณภาพ 

7.ผู้เรียนมีความ
ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของ
ความเป็นไทย ใช้
ภาษาไทยในการ
สื่อสารได้อย่าง
ถูกต้อง 

-ร้อยละของโครงการ
พัฒนาหลักสูตร 
-ร้อยละของโครงการ
ส่งเสริมการเรียนการสอน
โรงเรียนมาตรฐานสากลสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

85 80 83 86 89 90 4.สร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

8.ผู้เรียนสามารถ
อนุรักษ์และสืบ
ทอดภูมิปัญญา 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยได้
อย่างยั่งยืน 

-ร้อยละของโครงการ
พัฒนาห้องสมุดเป็นฐาน
การเรียนรู้ 
-ร้อยละของโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

85 80 83 86 89 90 4.สร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

9.ครูมีความรู้
ความสามารถและ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพใช้การ
วิจัย สื่อนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเน่ือง 

-ร้อยละของโครงการ
พัฒนาสื่อและอุปกรณ์เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 
-ร้อยละของโครงการจัด
จ้างครูผู้สอนและบุคลากร
ที่มีความสามารถเฉพาะ
ทางเพื่อการพัฒนา 

85 80 83 86 89 90 4.สร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

10.โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการด้วย

-ร้อยละของโครงการ
ส่งเสริมปฏิบัติงานตาม

85 80 83 86 89 90 4.สร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 



 

เป้าประสงค์ท่ี ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ปี 

58 

ปี 

59 

ปี 

60 

ปี 

61 

ปี 

62 

ปี 

63 

ระบบธรรมาภิบาล
น้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองชุมชนใน
สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 3 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณปี 2564 

 

1. การจัดสรรเงินอุดหนุนทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 คือ 

งบอุดหนุนท้ังหมด (100%)   5,387,400 บาท 
สำรองจ่าย 10 %             538,740 บาท 
คงเหลืองบจัดสรรท้ังหมด    4,848,660 บาท 

การจัดสรรใช้เกณฑ์สัดส่วน   
 

งบสำรองจ่าย 10 %  
538,740 

งบฯวิชาการ 65% = 3,501,810 
-วิชาการ  1,344,860            
-กิจการนักเรียน  177,150     
-การเงินสินทรัพย์  632,494   
-บุคคล        1,347,306         
รวม         3,501,810          
งบฯสนับสนุน 25% = 1,346,850 
-บริหารท่ัวไป    1,333,850    
-ICT               13,000 
รวม              1,346,850       
รวมทั้งส้ิน        4,848,660    5,387,400 

 
 

 



 

2. รายรับปีงบประมาณ 2564 

 

ที ่ ประเภทของเงิน จำนวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
1. 
 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

งบเหลือจ่าย 
เงินเรียนฟรี 15 ปี 
งบอุดหนุนรายหัว 
งบค่าเครื่องแบบนักเรียน 
งบค่าอุปกรณ์การเรียน 
งบค่าหนังสือเรียน 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน 
เงินบำรุงการศึกษา 
เงินจากเทศบาล 
เงินจากการบริหารส่วนจังหวัด 
เงินค่าประมูลโรงอาหาร 
เงินค่าเช่าร้านสหกรณ์ 
เงินรายได้โครงการพิเศษ 
เงินรายได้อื่นๆ(ขายขยะ เช่าสถานที่ บริจาค) 
ค่าประกันชีวิต 
ค่าบัตรนักเรียน 
ประเภทเงินประกันสัญญา 
ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา(เงินบริจาคสอนภาษาจีนในสถานศึกษา) 
ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา(เงินสนับสนุนสำนักพระพุทธศาสนา) 
เงินจาก อบจ. 

3,,880,402.68 
 
5,387,400 
743,047 
884,587.02 
1,677,606.92 
3,230,918.99 
1,155,000 
3,808,890.76 
227,800 
- 
549,603.39 
791,659.35 
1,965,145.07 
218,424.59 
403,200 
58,600.56 
659,654 
20,000 
44,610 
900,000 

อุดหนุน+บกศ. 
 
อุดหนุน 
เรียนฟร ี
เรียนฟร ี
เรียนฟร ี
พัฒนาผู้เรียน 
ปัจจัย 
บกศ. 
ท.ศ. 
 
รดศ. 
รดศ. 
บกศ. 
รดศ. 
ประกัน 
บกศ. 
บกศ. 
รดศ. 
รดศ. 

 รวม 26,606,550.33  
 

 

ลงชื่อ……………………………………………………………ผู้รายงาน 

(นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ) 

ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน 
 

ลงชื่อ………………………………………….ผู้คำนวณต้นทุนการผลิต 
(นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 



 

ลงชื่อ………………………………………………….. 
(นางวานีดา ทองปัสโนว์) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย ์
 

ลงชื่อ……………………………………………….. 
(นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปรายงานการใช้งบประมาณปี 2564 

กลุ่มงาน/ยอดเงิน 

เงิน
อุดหนุน 

เงินเรียนฟรี พัฒนาผู้เรียน เทศบาล 
โรงอาหาร/
สหกรณ ์

บกศ. 
รายได้อื่น 

รดศ. 
โครงการ
พิเศษ 

งบเหลือจ่าย 
อุดหนุน 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

ค่าประกัน
ชีวิต 

รวม 

5,387,400 3,305,240.94 3,230,918.99 227,800 1,341,262.74 4,527,145.32 283,034.59 1,944,173.07 3,880,402.68 1,155,000 403,200 25,685,578.33 

กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 

1,344,860 - 2,438,478.99 - - - 70,610 1,824,173.07 - 1,155,000 - 6,833,122.06 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

1,347,306 - - 208,800 - 2,644,800 - - - - - 4,200,906 

กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

177,150 - 157,740 - - 80,000 9,000 - 129,500 - - 553,390 

กลุ่มบริหาร 
งานท่ัวไป 

1,333,850 - 29,000 - 1,341,262.74 - - - 1,085,000 - 403,200 4,192,312.74 

ICT 13,000 - 605,700 - - 440,600.56 50,000 - 275,000 - - 1,384,300.56 

กลุ่มบริหาร 
งานการเงิน 

632,494 3,205,240.94 - 19,000 - 
659,654 

702,090.76 
- 120,000 1,962,552 - - 7,401,031.70 

งบกลาง 538,740 - - - - - 153,424.59 - 428,350.68 - - 1,120,515.27 

รวม 5,387,400 3,305,240.94 3,230,918.99 227,800 1,341,262.74 4,527,145.32 283,034.59 1,944,173.07 3,880,402.68 1,155,000 403,200 25,685,578.33 

คงเหลือ             

 



 

การจัดสรรงบประมาณกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ที ่ โครงการ 
สอดคล้องกลยุทธ์/

เป้าประสงค์/
มาตรฐาน/ข้อที ่

เงินงบประมาณ 

อุด
หน

ุน 

เรีย
นฟ

รี/
ปัจ

จัย
พื้น

ฐา
น 

บก
ศ.

 

เท
ศบ

าล
 

สว
ัสด

 ิ
กา

ร 

นอ
กง

บ 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนา
สุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม 

กลยุทธ์1 
เป้าประสงค์3 
มาตรฐาน1 
ข้อที่1.2.4 7,0

00
 

30
,00

0 

    

2. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลยุทธ์1 
เป้าประสงค์2 
มาตรฐาน1,3 
ข้อที่1.1.5,3.1 68

,95
0 

10
0,0

00
 

    

3. โครงการพัฒนาอ่านออก
เขียนได้คิดเลขเป็น 

กลยุทธ์1 
เป้าประสงค์3 
มาตรฐาน1 
ข้อที่1.1.1 65

,58
6 

     

4. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลยุทธ์1 
เป้าประสงค์4 
มาตรฐาน1 
ข้อที่1.1.2,1.1.4 25

,00
0 

 

10
0,4

50
 

   

5. โครงการจัดการเรียนการ
สอนISในโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์1 
เป้าประสงค์2 
มาตรฐาน1 
ข้อที่1.1.3 10

,00
0 

     

6. โครงการส่งเสริมความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

กลยุทธ์1 
เป้าประสงค์4 
มาตรฐาน1 
ข้อที่1.2.2 17

9,0
00

 

5,3
75

 

  

1,7
71

,28
0 

 

7. โครงการส่งเสริมการ
ยอมรบัที่จะอยูร่่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 

กลยุทธ์1 
เป้าประสงค์2 
มาตรฐาน1 
ข้อที่1.2.3 2,0

00
 

     



 

ที ่ โครงการ 
สอดคล้องกลยุทธ์/

เป้าประสงค์/
มาตรฐาน/ข้อที ่

เงินงบประมาณ 

อุด
หน

ุน 

เรีย
นฟ

รี/
ปัจ

จัย
พื้น

ฐา
น 

บก
ศ.

 

เท
ศบ

าล
 

สว
ัสด

 ิ
กา

ร 

นอ
กง

บ 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

กลยุทธ์1 
เป้าประสงค์3 
มาตรฐาน3 
ข้อที่3.1 
 

 

32
6,6

25
 

    

9. โครงการพัฒนาหลักสูตร กลยุทธ์2 
เป้าประสงค์5 
มาตรฐาน2 
ข้อที่2.3 11

,26
4 

     

10. โครงการส่งเสริมการ
บริหารจัดการในชั้นเรียน 
 
 

กลยุทธ์2 
เป้าประสงค์5 
มาตรฐาน3 
ข้อที่3.4 5,0

00
 

     

11. โครงการวิจัยและพัฒนา
ผู้เรียน 
 
 
 

กลยุทธ์4 
เป้าประสงค์9 
มาตรฐาน3 
ข้อที่3.4 

3,0
00

 

     

12. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์1 
เป้าประสงค์2 
มาตรฐาน3 
ข้อที่3.5 

 

15
,00

0 

1,9
32

,47
7.9

6 

   

13. โครงการแนะแนวเพ่ือ
การศึกษา อาชีพและการ
ดำเนินชีวิต 

กลยุทธ์1 
เป้าประสงค์3 
มาตรฐาน1 
ข้อที่1.1.6 27

,00
0 

  

39
,88

0 

 

52
5,0

00
 

รวม 

40
3,8

00
 

47
7,0

00
 

2,0
32

,92
7.

96
 

39
,80

0 

1,7
71

,28
0 

52
5,0

00
 

 

 



 

การจัดสรรงบประมาณกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

ที ่ โครงการ สอดคล้องกลยุทธ์/
เป้าประสงค์/

มาตรฐาน/ข้อที ่

เงินงบประมาณ 
อุด 

หนุน 
เรียนฟรี/

ปัจจัยพื้นฐา
น 

บกศ. เทศบาล สวัสด ิ
การ 

นอกงบ 

1. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

กลยุทธ์2 
เป้าประสงค์9 
มาตรฐาน2 

ข้อที่2.2.2 29
1,0

40
 

 

1,0
50

,00
0 

20
8,8

00
 

  

รวม   

1,0
50

,00
0 

20
8,8

00
 

  20
8,8

00
 

 

 
 
 
 
 

 

 

การจัดสรรงบประมาณกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ที ่ โครงการ สอดคล้องกลยุทธ์/
เป้าประสงค์/

มาตรฐาน/ข้อที ่

เงินงบประมาณ 
อุด 

หนุน 
เรียนฟรี/

ปัจจัยพื้นฐา
น 

บกศ. เทศบาล สวัสด ิ
การ 

นอกงบ 

1. โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

สนองนโยบายที่2 กล
ยุทธ์ที่ 1 มาตรฐานที่1 
ข้อที่ 1.2.1 18

6
35

0 

 

 74
70

0 

72
4 30
 

  

รวม 

18
6

35
0 

 

74
7 00
 

72
4 30
 

  

 

 

 

 

 



 

การจัดสรรงบประมาณกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 

ที ่ โครงการ สอดคล้องกลยุทธ์/
เป้าประสงค์/

มาตรฐาน/ข้อที ่

เงินงบประมาณ 
อุด 

หนุน 
เรียนฟรี/

ปัจจัยพื้นฐา
น 

บกศ. เทศบาล สวัสด ิ
การ 

นอกงบ 

1. โครงการพัฒนากลุ่มงาน
เพ่ือส่งเสริมให้
สถานศึกษาพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

กลยุทธ์4 
เป้าประสงค์9 
มาตรฐาน2 

ข้อที่2.5 36
0,7

35
 

 

1,1
25

,00
0 

19
,00

0 

  

2. โครงการพัฒนาสื่อและ
อุปกรณ์การเรยีนเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

กลยุทธ์1 
เป้าประสงค์4 
มาตรฐาน1 

ข้อที่1.1.5 59
3,2

50
 

     

3. โครงการเรียนฟรี 15 ปี 
อย่างมีคุรภาพ 

กลยุทธ์1 
เป้าประสงค์1 
มาตรฐาน2 

ข้อที่2.2 

 
1,5

70
,9

20
 

    

รวม 

95
3,9

85
 

1,5
70

,
92

0 
    1,1

25
,

00
0 

19
,00

0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การจัดสรรงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ สอดคล้องกลยุทธ์/
เป้าประสงค์/

มาตรฐาน/ข้อที ่

เงินงบประมาณ 
อุด 

หนุน 
เรียนฟรี/

ปัจจัยพื้นฐา
น 

บกศ. เทศบาล สวัสด ิ
การ 

นอกงบ 

1. โครงการจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้

กลยุทธ์4 
เป้าประสงค์10 
มาตรฐาน2 

ข้อที่2.5 1ม
09

5ม
10

1.4
6 

    

1,7
00

,00
0 

2. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

กลยุทธ์1 
เป้าประสงค์1 
มาตรฐาน2 

ข้อที่2.2 17
3,3

60
 

    

 

3. โครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการศึกษา 

กลยุทธ์3 
เป้าประสงค์10 
มาตรฐาน2 

ข้อที่2.1,2.2 

 
10

5,0
00

 

90
5,7

80
 

   

4. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการจัดการเรียนรู ้

กลยุทธ์3 
เป้าประสงค์9 
มาตรฐาน2 

ข้อที่2.6 30
,00

0 

 

35
,15

0 

   

5 โครงการตรวจคัดกรอง
สุขภาพและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กลยุทธ์1 
เป้าประสงค์2 
มาตรฐาน2 

ข้อที่1.2.5 39
,3

00
 

     

รวม 

1,3
37

,76
1.4

6 

10
5,0

00
 

94
0,9

30
 

  

1,7
00

,00
0 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 4 โครงการ /กิจกรรม 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนที่วางไว้
จึงได้กำหนดแผนงานโครงการเพื่อการปฏิบัติดังน้ี 

โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

1. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

1. โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
3. โครงการจัดการขยะในโรงเรียนอย่างยั่งยืน 
4. โครงการเต้นแอโรบิกสำหรับเด็กอ้วน 
5. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร 

1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

           1. โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. โครงการพัฒนาอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. โครงการจัดการเรียนการสอน IS ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
5. โครงการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
6. โครงการส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
8. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
9. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการในชั้นเรียน 
10. โครงการวิจัยและพัฒนาผู้เรียน 
11. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
12. โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา อาชีพ และการดำเนินชีวิต 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 



 

1. โครงการพัฒนากลุ่มงานเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศักยภาพ  
2. โครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
3. โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
สำหรับรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมประกอบด้วยแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม แบบโครงการ/กิจกรรม และแบบตารางวิเคราะห์

โครงการ โดยวิเคราะห์หลักการดังน้ี  

คะแนน ๑ หมายถึง น้อย หรือไม่มี  

คะแนน ๒ หมายถึง ปานกลาง 

คะแนน ๓ หมายถึง มาก 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน ๖๖ - ๗๕      คะแนน  เป็นโครงการที่ดี 

คะแนน ๕๖ - ๖๕      คะแนน  เป็นโครงการที่พอใช้ 

คะแนนต่ำกว่า ๕๕     คะแนน  เป็นโครงการที่ต้องปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

โครงการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรยีน ปีงบประมาณ 2564 

 

 

 
 

 



 

โครงการ ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

ที ่ โครงการ กิจกรรม 
สอดคล้องกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ 
 มาตรฐาน,ข้อที ่

รายละเอียด
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะ 
เวลา 

เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน 
เรียน
ฟรี 

บ.ก.ศ. 
พัฒนา
ผู้เรียน 

ร.ด.ศ. นอกงบ 

1 โครงการ
ส่งเสริม 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน 

1.กิจกรรมจัดทำ 
  คู่มือนักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 1 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2.1 

จัดกิจกรรม 
จัดทำคู่มือนักเรียน 
จำนวน 800 เล่ม 

อ.จันธิรัตน์  หมานจิตร 

อ.ธีรรัตน์  โคตรพันธ ์
 

3 - 10 
พ.ค.
2564 

80,000 
(งบโครงการ) 

 

  80,000 
(งบ

โครงการ) 

   

2.กิจกรรมวัน 
  ไหว้ครู 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 1 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2.1 

จัดกิจกรรม 
วันไหว้คร ู
 

อ.ชวลิต  กรัดภิรมย ์
อ.อังคณา  จงรักวิทย์ 

 มิ.ย. 
2564 

8,000 
(งบโครงการ) 

 

8,000 
(งบโครงการ) 

 

     

3.กิจกรรมวัน 
  กตัญญู 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 3 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2.1 

จักกิจกรรมวัน
กตัญญู 

อ.ธีรรัตน์  โคตรพันธ ์
อ.กุลธิดา  ฉิมคล้าย 

25 
ก.ค. 
2564 

15,000 
(งบโครงการ) 

 

15,000 
(งบโครงการ) 

 

     

4.กิจกรรม 
  ปฐมนิเทศ 
  นักเรียนใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่1,2 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2.1 

จัดกิจกรรม 
ปฐมนิเทศนักเรียน 
 

อ.อังคณา  จงรักวิทย์ 
อ.จตุพร  เฝือชัย 

 พ.ค. 
2564 

 

22,200 
(งบโครงการ) 

 

22,200 
(งบโครงการ) 

 

     

5.กิจกรรมการ 
  อบรมเชิง 
  ปฏิบัติการปรบั 
  พ้ืนฐาน   
  พฤติกรรม 
  วินัยเชิงบวก  
  นักเรียนเข้าใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่
1,2,3 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2.1 

จัดกิจกรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติ 
การนักเรียนใหม ่
 

อ.สุรศักด์ิ ศรีขวัญ 
อ.วรรณศักด์ิ  บุญชู 
 

 พ.ค. 
2564 

 

27,490 
(งบโครงการ) 

 

   27,490 
(งบโครง 

การ) 

  

 



 

ที ่ โครงการ กิจกรรม 
สอดคล้องกลยุทธ์

เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อที ่

รายละเอียด
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะ 
เวลา 

เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน 
เรียน
ฟรี 

บ.ก.ศ. 
พัฒนา
ผู้เรียน 

ร.ด.ศ. นอกงบ 

 โครงการส่งเสริม 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ 
ผู้เรียน 

6.กิจกรรมคัด 
  กรองและ เยี่ยม 
  บ้านนักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 2 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2.1 

จัดกิจกรรม 
- คัดกรองนักเรียน 
- เยี่ยมบ้านนักเรียน 

อ.กุลธิดา  ฉิมคล้าย 
อ.นิชาภา  รัตนถาวร 

 พ.ค.  
–  

ส.ค. 
2564 

100,000 
(งบโครงการ) 

 

   100,000 
(งบโครงการ) 

 

  

7.กิจกรรปรับปรุง 
  ระบบดูแล 
  นักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 2 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2.1 

จัดกิจกรรม 
- ปรับปรุงระบบ 
  ดูแลนักเรียน 

อ.เดชศรี  สุวิรัตน์ 
อ.วรรณศักดิ์  บุญช ู
 

พ.ค.  
–  

ส.ค. 
2564 

2,000 
(งบโครงการ) 

 

2,000 
(งบโครงการ) 

 

     

8.กิจกรรมค่าย 
  ปรับพฤติกรรม 
  นักเรียนที่ไม่พึง 
  ประสงค์ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่
1,2,3 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2.1 

จัดกิจกรรม 
ค่ายปรับพฤติกรรม 
นักเรียน 

อ.สุรศักด์ิ ศรีขวัญ 
อ.วรัญญู  ทองถึง 
 
 

ต.ค. 
63 – 
30 
ก.ย. 
2564 

13,000 
(งบโครงการ) 

 

 

  

13,500 
(งบโครงการ) 

   

9. กิจกรรม 
  ส่งเสริมบทบาท 
  หน้าที่เครือข่าย 
  ผู้ปกครอง 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 3 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2.1 

จัดกิจกรรม 
ประชมุเครือข่าย 
ผู้ปกครอง 
 

อ.จตุพร  เฝือชัย 
อ.นฤมล  สาริขา 

ต.ค. 
63 – 

30  
ก.ย.64 

34,500 
(งบโครงการ) 

  

 
 

30,000 
(งบโครงการ) 

  

 
 

   

4,500 
(งบโครง 

การ) 

 
 

10.กิจกรรม 
  ส่งเสริม 

  ประชาธิปไตย 

  ในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่3,4 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2.1 

จัดกิจกรรม 
สภานักเรียน
สารวัตรนักเรียน 
 

อ.ธรพงษ์  คงด้วง 

อ.รพีพรรณ  จันทร์

คง 

ต.ค. 
63 – 

30  
ก.ย.64 

28,800 
(งบโครงการ) 

 

   11,800 
(งบโครงการ) 

 

 17,000 
(งบโครงการ) 

 

  11.การจัดการ 
   ชั้นเรียนและ 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่2,3 
มาตรฐานที่ 1 

จัดกิจกรรม 
-การดูแลชั้นเรียน 
-การจัดโฮมรูม 

อ.เดชศรี  สุวิรัตน์ 

อ.ธนัญญา จงไกร
จักร์ 

ต.ค. 
63 – 

30  

5,000  
(งบพัสดุ) 

5,000  
(งบพัสดุ) 

     



 

ที ่ โครงการ กิจกรรม 
สอดคล้องกลยุทธ์

เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อที ่

รายละเอียด
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะ 
เวลา 

เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน 
เรียน
ฟรี 

บ.ก.ศ. 
พัฒนา
ผู้เรียน 

ร.ด.ศ. นอกงบ 

 โครงการส่งเสริม 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ 
ผู้เรียน 

6.กิจกรรมคัด 
  กรองและ เยี่ยม 
  บ้านนักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 2 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2.1 

จัดกิจกรรม 
- คัดกรองนักเรียน 
- เยี่ยมบ้านนักเรียน 

อ.กุลธิดา  ฉิมคล้าย 
อ.นิชาภา  รัตนถาวร 

 พ.ค.  
–  

ส.ค. 
2564 

100,000 
(งบโครงการ) 

 

   100,000 
(งบโครงการ) 

 

  

7.กิจกรรปรับปรุง 
  ระบบดูแล 
  นักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 2 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2.1 

จัดกิจกรรม 
- ปรับปรุงระบบ 
  ดูแลนักเรียน 

อ.เดชศรี  สุวิรัตน์ 
อ.วรรณศักดิ์  บุญช ู
 

พ.ค.  
–  

ส.ค. 
2564 

2,000 
(งบโครงการ) 

 

2,000 
(งบโครงการ) 

 

     

8.กิจกรรมค่าย 
  ปรับพฤติกรรม 
  นักเรียนที่ไม่พึง 
  ประสงค์ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่
1,2,3 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2.1 

จัดกิจกรรม 
ค่ายปรับพฤติกรรม 
นักเรียน 

อ.สุรศักด์ิ ศรีขวัญ 
อ.วรัญญู  ทองถึง 
 
 

ต.ค. 
63 – 
30 
ก.ย. 
2564 

13,000 
(งบโครงการ) 

 

 

  

13,500 
(งบโครงการ) 

   

9. กิจกรรม 
  ส่งเสริมบทบาท 
  หน้าที่เครือข่าย 
  ผู้ปกครอง 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 3 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2.1 

จัดกิจกรรม 
ประชมุเครือข่าย 
ผู้ปกครอง 
 

อ.จตุพร  เฝือชัย 
อ.นฤมล  สาริขา 

ต.ค. 
63 – 

30  
ก.ย.64 

34,500 
(งบโครงการ) 

  

 
 

30,000 
(งบโครงการ) 

  

 
 

   

4,500 
(งบโครง 

การ) 

 
 

10.กิจกรรม 
  ส่งเสริม 

  ประชาธิปไตย 

  ในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่3,4 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2.1 

จัดกิจกรรม 
สภานักเรียน
สารวัตรนักเรียน 
 

อ.ธรพงษ์  คงด้วง 

อ.รพีพรรณ  จันทร์

คง 

ต.ค. 
63 – 

30  
ก.ย.64 

28,800 
(งบโครงการ) 

 

   11,800 
(งบโครงการ) 

 

 17,000 
(งบโครงการ) 

 

   โฮมรูม 

 

ข้อที่ 1.2.1 ก.ย.64 



 
 



 

ที ่ โครงการ กิจกรรม 
สอดคล้องกลยุทธ์ 
มาตรฐาน,ข้อที ่

รายละเอียด
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะ 
เวลา 

เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน 
เรียน
ฟรี 

บ.ก.ศ. 
พัฒนา
ผู้เรียน 

ร.ด.ศ. นอกงบ 

 โครงการส่งเสริม 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ 
ผู้เรียน 

12.กิจกรรมเวร 
   ประจำวัน 

ลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 2 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2.1 

จัดกิจกรรม 
การดูแลเวร 
ประจำวัน 
 

อ.จันธิรัตน์  หมาน
จิตร 

อ.นิชาภา  รัตน
ถาวร 

 

ต.ค. 
63 – 

30  
ก.ย.64 

3,000 
(งบโครงการ) 

3,000  
(งบพัสดุ) 

3,000 
(งบโครงการ) 

3,000  
(งบพัสดุ) 

     

13.กิจกรรม 
   โรงเรียน  
   คุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่
1,2,3 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2.1 

จัดกิจกรรม 
ยกย่องชมเชยให้กับ 
นักเรียนที่ทำความดี 

อ.พรพิลาส  วิจิต 
อ.จันธิรันต์  หมาน
จิตร 

ต.ค. 
63 – 

30  
ก.ย.64 

4,000 
 (งบพัสดุ) 

4,000 
 (งบพัสดุ) 

     

14.กิจกรรม 
   ประชุม 
   ผู้ปกครอง 

 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่1,2 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2.1 

จัดกิจกรรม 
ประชมุผู้ปกครอง 
2 ภาคเรียน 

อ.พรพิลาส  วิจิต 
อ.จันธิรัตน์  หมาน
จิตร 

 

ต.ค. 
63 – 

30  
ก.ย.64 

66,900 
(งบโครงการ) 

 

66,900 
(งบโครงการ) 

 

     

15.กิจกรรม 
   ปัจฉิมนิเทศและ 
   พิธีมาลาบูชาครู 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่1,2 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2.1 

จัดกิจกรรม 
ปัจฉิมนิเทศ 
พิธีมาลาบูชาครู 

อ.ธิรพงษ์  คงด้วง 
อ.รพีพรรณ  จันทร์คง 

ต.ค. 
63 – 

30  
ก.ย.64 

129,550 
(งบโครงการ) 

 

17,050 
(งบโครงการ) 

 

    112,500 
(งบโครงการ) 

 

16.กิจกรรม 
   ป้องกันอุบัติเหตุ 
   บนท้องถนน 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 3 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2.1 

จัดกิจกรรม 
อบรมขับขีป่ลอด 
ภัยสร้างเสริมวินัย 
จราจร 
 

อ.วรัญญู  ทองถึง 
อ.ชวลิต  กรัดภิรมย์ 

ต.ค. 
63 – 

30  
ก.ย.64 

5,000 
(งบโครงการ) 

 

5,000 
(งบโครงการ) 

 

     



 

17.กิจกรรม 
   ประกวดวง 
   ดนตรี 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 3 
มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2.1 

จัดกิจกรรมแข่งขัน
ประกวดวงดนตรี
สำหรับนักเรยีน 

อ.ชวลิต  กรัดภิรมย์ ต.ค. 
63 – 

30  
ก.ย.64 

5,000 
(งบโครงการ) 

 

   5,000 
(งบโครงการ) 

 

  

 

 

 

ที ่ โครงการ กิจกรรม 
สอดคล้องกลยุทธ์ 
มาตรฐาน,ข้อที ่

รายละเอียด
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะ 
เวลา 

เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน 
เรียน
ฟรี 

บ.ก.ศ. 
พัฒนา
ผู้เรียน 

ร.ด.ศ. นอกงบ 

 โครงการส่งเสริม 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ 
ผู้เรียน 

18.กิจกรรม 
   ส่งเสริมบทบาท 
   หน้าที่เครือข่าย 
   รถรับ-ส่ง 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 3 
มาตรฐากรรนที่ 1 
ข้อที่ 1.2.1 

จัดประชุม
ประสานงานรถ 
รับ-ส่ง 

อ.จตุพร  เฝือชัย 
อ.นฤมล  สาริขา 

ต.ค. 
63 – 

30  
ก.ย.64 

4,500 
(งบโครงการ) 

 

    4,500 
(งบ

โครงการ) 

 

 

19. กิจกรรม 
   คลินิกการส่งต่อ 
   นักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 3 
มาตรฐากรรนที่ 1 
ข้อที่ 1.2.1 

ส่งต่อนักเรียนทุก
กลุ่มจากระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ครูเดชศรี  สุวิรัตน์ 
ครูพรพิลาส  วิจิต 

ต.ค. 
63 – 

30  
ก.ย.64 

2,000 
(งบโครงการ) 

5,000 
(งบพัสดุ) 

2,000 
(งบโครงการ) 

 

     

20. กิจกรรมตรวจ 
   สารเสพติดใน 
   สถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 3 
มาตรฐากรรนที่ 1 
ข้อที่ 1.2.1 

ซื้อกระปุกเก็บ
ปัสสาวะเพ่ือใช้ใน
การตรวจหาสารเสพ
ติด 

อ.วรรณศักด์ิ บุญชู ต.ค. 
63 – 

30  
ก.ย.64 

6,000 
(งบโครงการ) 

 

6,000 
(งบโครงการ) 

 
     

รวมเป็นเงิน 553,390 177,150  80,000 157,740 9,000 129,500 
 

 



 

โครงการ  ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเน่ือง 

สนองนโยบาย  สพฐ.  นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

นโยบายที่ ๑  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

นโยบายที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

นโยบายที่ ๓  พัฒนาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 

นโยบายที่ ๔  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน และลดความเลื่อม 

                 ล้ำทางการศึกษา 

นโยบายที่ ๕  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ ๑.๒.๑  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย  และคุณครูกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มุ้งเน้นพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้เรียนที่มีความ

จำเป็นพิเศษ  กลุ่มชาติพันธ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มที่อยู่ห่างไกลทุรกันดาร  ในทุกมิติ  โดยมีเป้าหมาย  เพื่อให้ผู้เรียนรักในสถาบัน

ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องดี

งามต่อบ้านเมือง  เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  และเป็นพลโลกที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  มีความเป็น

เลิศทางวิชาการ  มีทักษะวิชาชีพ  และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน  โดยการพัฒนากระบวนการที่สำคัญยิ่งในการ

พัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  เพื่อให้ผู้เรียน

สามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์ คือ  เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุขอย่างแท้จริงเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษ

ที่ ๒๑ 

 ดังน้ันทางโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ของผู้เรียนขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนมี

ความภูมิใจในสถาบันการศึกษา  เห็นคุณค่าในความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาไทย  มี

คุณลักษณะที่ดีและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  เป็นแบบอย่างที่ดี  และสามารถอยู่ร่วมกับนความแตกต่างที่หลากหลายใน

สังคมได้ 

 



 

 

  

๒.  วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษากำหนด 

 ๒.๒  เพื่อให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในสถานศึกษา  และเห็นคุณค่าความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการ 

                 อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาไทย 

 ๒.๓  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 

๓.  เป้าหมาย 

 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  ๓.๑.๑  นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์จำนวน  ๑,๖๐๐ คน 

  ๓.๑.๒  ผู้บริหาร  คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

                              จำนวน  ๙๐ คน 

 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  ๓.๒.๑  นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี  ตามที่สถานศึกษากำหนด  

                               ร้อยละ  ๘๙ 

  ๓.๒.๒  นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย 

                               ร้อยละ  ๘๙ 

 

๔.  วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

วัน/เดือน 

งบประมาณ/ 

ทรัพยากร 
ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางแผน

(STP) 

ประชุมเพื่อวางแผน ๑๘ – ๒๕ 

มี.ค ๖๓ 

– ครูกุลธิดา  ฉิมคล้าย 

และคณะครูกลุ่มงาน

กิจการนักเรียน 

๒.ดำเนินการ กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

กิจกรรมท่ี  ๑ การจัดทำคู่มือนักเรียน 

  ๑. สำรวจยอดนักนักเรียน ม.๑ และ ม.  

      ๔ ปี ๒๕๖๓ 

 

๒๐ 

มี.ค ๖๓ – 

๓๑ 

 

๗๘,๐๐๐ 

 

ครูจันธรัตน์  หมานจิตร 

ครูธีรรัตน์  โคตรพันธ์ 



 

  ๒. เขยีนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

      งบประมาณ 

  ๓. แต่งต้ังคำสั่ง 

  ๔. ประชุมคณะทำงาน 

  ๕. ดำเนินการจัดทำคู่มือนักเรียน 

  ๖. นำส่งโรงพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์เล่ม 

พ.ค ๖๓ และคณะครูกลุ่มงาน

กิจการนักเรียน 

ข้ันตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

วัน/เดือน 

งบประมาณ/ 

ทรัพยากร 
ผู้รับผิดชอบ 

   ๗. แจกคู่มือนักเรียนให้กับนักเรียนชั้น 

      ม.๑ และ ม. ๔ ปี ๒๕๖๓ 

 

กิจกรรมท่ี ๒  กิจกรรมวันไหว้ครู 

  ๑. เขยีนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

      งบประมาณ 

  ๒. แต่งต้ังคำสั่ง 

  ๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ 

  ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครู 

  ๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม 

 

กิจกรรมท่ี  ๓ กิจกรรมวันวันกตัญญู 

  ๑. เขยีนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

      งบประมาณ 

  ๒. แต่งต้ังคำสั่ง 

  ๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ 

  ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันกตัญญู 

  ๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม 
 

กิจกรรมท่ี  ๔ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์

พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ๑๐ 

  ๑. เขยีนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

      งบประมาณ 

 

 
 

๒๐ 

ก.ค ๖๓ – 

๓๑ 

ก.ค ๖๓ 

 

 

 
 

๒๓ 

ก.ค ๖๓ – 

๓๐ 

ก.ค ๖๓ 

 
 

 

 

 

 

๒๘ 

ก.ค ๖๓  

 

 

 

 
 

๗,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 
 

๑๓,๐๐๐ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

๓,๐๐๐ 

 

 

 
 

ครูอังคณา  จงรักวิทย์ 

ครูชวลิต  กรัดภิรมย์ 

และคณะครูกลุ่มงาน

กิจการนักเรียน 

 

 

 
 

ครูธีรรัตน์  โคตรพันธ์ 

ครูจตุพล  เฝือชัย 

และคณะครูกลุ่มงาน

กิจการนักเรียน 

 

 

 
 

ครูเดชศรี  สุวิรัตน์ 

ครูวรรณศักด์ิ  บุญชู 

และคณะครูกลุ่มงาน

กิจการนักเรียน 



 

  ๒. แต่งต้ังคำสั่ง 

  ๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ 

  ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ  

      ชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

      รัชกาล ๑๐ 

  ๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

วัน/เดือน 

งบประมาณ/ 

ทรัพยากร 
ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมท่ี  ๕ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 

  ๑. เขยีนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

      งบประมาณ 

  ๒. แต่งต้ังคำสั่ง 

  ๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ 

  ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ  

      ชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

      รัชกาล ๑๐ 

  ๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม 
 

กิจกรรมท่ี  ๖ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

  ๑. เขยีนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

      งบประมาณ 

  ๒. แต่งต้ังคำสั่ง 

  ๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ 

  ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

     (๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๓) 

  ๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม 

 

๒๕ 

มี.ค ๖๓ – 

๓๐ 

ก.ค ๖๓ 

 

 

 

 
 

 

 

๑๒ 

ส.ค ๖๓  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๓,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ครูสุรศักด์ิ  ศรีขวัญ 

ครูวุฒินันท์  จันทรน์พรัตน ์

และคณะครูกลุ่มงาน

กิจการนักเรียน 

 

 

 

 
 

 

 

ครูนิธิยา  ทองยวน 

ครูวุฒินันท์  จันทรน์พรัตน ์

และคณะครูกลุ่มงาน

กิจการนักเรียน 

 

 

 
 

 

 



 

กิจกรรมท่ี  ๗ กิจกรรมปฐมนิเทศ

นักเรียนใหม่ 

  ๑. เขยีนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

      งบประมาณ 

  ๒. แต่งต้ังคำสั่ง 

  ๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ 

  ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 

      นักเรียนใหม่(ม.๑ และ ม. ๔  

      ป ี๒๕๖๓) 

  ๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม 

 

 

 

 

 

๑ 

ก.ค ๖๓ – 

๓๐ 

ก.ค ๖๓ 

๖,๐๐๐ 

 

 

ครูระพีพรรณ  จันทร์คง 

ครูนิธิยา  ทองยวน 

และคณะครูกลุ่มงาน

กิจการนักเรียน 

ข้ันตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

วัน/เดือน 

งบประมาณ/ 

ทรัพยากร 
ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมท่ี  ๘ กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการปรับพ้ืนฐานพฤติกรรมวินัย

เชิงบวกนักเรียนเข้าใหม่ 

  ๑. เขยีนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

      งบประมาณ 

  ๒. แต่งต้ังคำสั่ง 

  ๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ 

  ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 

      นักเรียนใหม่(ม.๑ และ ม. ๔  

      ป ี๒๕๖๓) 

  ๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม 

 

กิจกรรมท่ี  ๙ กิจกรรมคัดกรองและเยี่ยม

บ้านนักเรียน 

  ๑. เขยีนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

๑ 

ก.ค ๖๓ – 

๑๕ 

ก.ค ๖๓ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

๑ 

ก.ค ๖๓ – 

๓๐ 

๓,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

๒๔,๐๐๐ 

 

 

ครูสุรศักด์ิ  ศรีขวัญ 

ครูวรัญญู  ทองถึง 

และคณะครูกลุ่มงาน

กิจการนักเรียน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ครูอังคณา  จงรักวิทย์ 

ครูพรพิลาส  วิจิต 



 

      งบประมาณ 

  ๒. แต่งต้ังคำสั่ง 

  ๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ 

  ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมคักกรองและ

เยี่ยมบ้านนักเรียน 

  ๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม 
 

กิจกรรมท่ี  ๑๐ กิจกรรมส่งเสริมบทบาท

หน้าท่ีเครือข่ายผู้ปกครอง 

  ๑. เขยีนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

      งบประมาณ 

  ๒. แต่งต้ังคำสั่ง 

  ๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ 

  ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือก 

      เครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน 

  ๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม 

 

พ.ย ๖๓ 

 

 

 

 

 
 

๑ 

ก.ค. ๖๓ – 

๓๐ 

ส.ค. ๖๓ 

 

 

 

 

 
 

 

 

๓,๐๐๐ 

 

และคณะครูกลุ่มงาน

กิจการนักเรียน 

 

 

 
 

 

 

 

ครูจตุพร  เฝือชัย 

ครูนฤมล  สาริขา 

และคณะครูกลุ่มงาน

กิจการนักเรียน 

ข้ันตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

วัน/เดือน 

งบประมาณ/ 

ทรัพยากร 
ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมท่ี  ๑๑ กิจกรรมส่งเสริม

ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

  ๑. เขยีนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

      งบประมาณ 

  ๒. แต่งต้ังคำสั่ง 

  ๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ 

  ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมสภานักเรียน 

  ๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม 

 

กิจกรรมท่ี  ๑๒ กิจกรรมการจัดการช้ัน

เรียนและโฮมรูม 

๒๕ 

ก.ค. ๖๓ – 

๓๐ 

พ.ย. ๖๓ 

 

 

 

 
 

๑ 

ก.ค ๖๓ – 

๑๘,๐๐๐ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

ครูธีรพงษ์  คงด้วง 

ครูระพีพรรณ  จันทร์คง 

และคณะครูกลุ่มงาน

กิจการนักเรียน 

 

 

 
 

 

 

ครูเดชศรี  สุวิรัตน์ 

ครูนฤมล  สาริขา 



 

  ๑. เขยีนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

      งบประมาณ 

  ๒. แต่งต้ังคำสั่ง 

  ๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ 

  ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการชั้น 

      เรียนและโฮมรูม 

  ๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม 

 

กิจกรรมท่ี  ๑๓ กิจกรรมเวรประจำวัน 

  ๑. เขยีนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

      งบประมาณ 

  ๒. แต่งต้ังคำสั่ง 

  ๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ 

  ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ 

      ทีใ่ช้ในเวรประจำวัน 

  ๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม 
 

กิจกรรมท่ี  ๑๔ กิจกรรมประชุม

ผู้ปกครองนักเรียน 

๑. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

      งบประมาณ 

๓๑ 

ต.ค ๖๓ 

 

 

 

 
 

 

 

๑ 

ก.ค. ๖๓ – 

๑๕ 

ก.ค. ๖๓ 

 

 
 

 

 

 

 

๑ 

ก.ค ๖๓ – 

๓๐ 

ก.ค. ๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 
 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

๗,๐๐๐ 

 

และคณะครูกลุ่มงาน

กิจการนักเรียน 

 

 

 
 

 

 

ครูจันธิรัตน์  หมานจิตร 

ครูเอกชัย  อะหลีแอ 

และคณะครูกลุ่มงาน

กิจการนักเรียน 

 

 

 
 

 

 

ครูชวลิต  กรัดภิรมย์ 

ครูพรพิลาส  วิจิต 

และคณะครูกลุ่มงาน

กิจการนักเรียน 

ข้ันตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

วัน/เดือน 

งบประมาณ/ 

ทรัพยากร 
ผู้รับผิดชอบ 

   ๒. แต่งต้ังคำสั่ง 

  ๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ 

  ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ 

      ทีใ่ช้ในเวรประจำวัน 

  ๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม 

 

กิจกรรมท่ี  ๑๕ กิจกรรมพัฒนาระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

 

 

 

 
 

๑ 

ก.ค. ๖๓ – 

 

 

 

 

 
 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 
 

ครูอังคณา  จงรักวิทย์ 

ครูพรพิลาส  วิจิต 



 

  ๑. เขยีนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

      งบประมาณ 

  ๒. แต่งต้ังคำสั่ง 

  ๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ 

  ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาระบบ 

      ดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 

  ๕. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม 

 

กิจกรรมท่ี  ๑๖ กิจกรรมค่ายปรับ

พฤติกรรมนักเรียนท่ีไม่พึงประสงค์ 

  ๑. เขยีนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

      งบประมาณ 

  ๒. แต่งต้ังคำสั่ง 

  ๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ 

  ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมคัดกรอง 

      นักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมติด 

      ลบเกิน ๘๐ คะแนน 

  ๕. จัดค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน 

  ๖. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม 
 

กิจกรรมท่ี  ๑๗ กิจกรรมอบรมและรน

ณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 

  ๑. เขยีนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

      งบประมาณ 

๓๐ 

พ.ย. ๖๓ 

 

 

 
 

 

 

 

 

๑ 

ส.ค. ๖๓ – 

๓๐ 

พ.ย. ๖๓ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

๒๐ 

มี.ค ๖๓ – 

๓๐ 

พ.ย. ๖๓ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

๗๒,๔๓๐ 

 

และคณะครูกลุ่มงาน

กิจการนักเรียน 

 

 
 

 

 

 

ครูสุรศักด์ิ  ศรีขวัญ 

ครูธีรรัตน์  โคตรพันธ์ 

และคณะครูกลุ่มงาน

กิจการนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

วัน/เดือน 

งบประมาณ/ 

ทรัพยากร 
ผู้รับผิดชอบ 

 

  ๒. แต่งต้ังคำสั่ง 

  ๓. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ 

  ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมคัดกรอง 

      นักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมติด 

   



 

      ลบเกิน ๘๐ คะแนน 

  ๕. จัดค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน 

  ๖. ประเมินและสรุปผลกิจกรรม 

๓.ตรวจสอบ

และ

ประเมินผล

(SEP) 

ขั้นตอนตรวจสอบและประเมินผล 

 ๑. แบบประเมินความพึงพอใจของ 

     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 ๒. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

๒๕ 

มี.ค ๖๓ – 

๓๐ 

พ.ย. ๖๓ 

– คณะครูกลุ่มงานกิจการ

นักเรียน 

๔.สรุปและ

รายงานผล 

ขั้นสรุปผลและรายงานผล 

 ๑. สรุปและรายงานผลเป็นรูปเล่มส่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

๑ 

ส.ค ๖๓ – 

๓๐ 

พ.ย. ๖๓ 

– คณะครูกลุ่มงานกิจการ

นักเรียน 

 

๕.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริ่มต้น วันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    สิ้นสุด วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๖.  สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

๗.  งบประมาณท่ีใช้  จำนวน  ๒๕๑,๔๓๐ บาท(สองแสนห้าหมื่นหน่ึงพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

     เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

                                             เงินอื่นๆ ระบุ   เงินรายได้สถานศึกษาซึ่งเก็บจากนักเรียน ,  

              งบเทศบาล      

    รายละเอียดดังน้ี 

กิจกรรมท่ี  ๑ การจัดทำคู่มือนักเรียน 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ(บาท) 
๑ ค่าจัดพิมพ์คู่มือนักเรียนจำนวน  ๗๔๗ เล่ม  เลม่ละ  ๑๐๐ บาท 

เป็นเงิน  ๗๔,๗๐๐ 
๗๘,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินท้ังหมด ๗๘,๐๐๐ 
กิจกรรมท่ี ๒  กิจกรรมวันไหว้ครู 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ(บาท) 



 

๑ ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๒*๓ เมตร  ราคาเมตรละ  ๑๕๐ บาท  
เป็นเงินเงิน ๕๐๐ บาท 

๕๐๐ 

๒ ค่าวัสดุ และดอกไม้ในการตกแต่งเวที เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐ 
๓ กระดาษเกียรติบัตร จำนวน ๑ แพ็ค แพ็คละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๐ บาท ๒๐๐ 
๔ ค่าของรางวัล 

     - รางวัลการประกวดพานไหว้ครู จำนวน ๖ รางวัล รางวัลละ ๔๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท 
     - รางวัลการประกวดเรียงความ จำนวน ๖ รางวัล รางวัลละ ๒๐๐ บาท    
       เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท 
     - รางวัลการประกวดคำขวัญ จำนวน ๖ รางวัล รางวัลละ ๒๐๐ บาท  
       เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท 

๔,๘๐๐ 

๕ ค่าซักผ้าที่ใช้ในการจัดสถานที่ จำนวน ๕๐๐ บาท ๕๐๐ 
รวมเป็นเงินท้ังหมด ๗,๐๐๐ 

 

กิจกรรมท่ี  ๓ กิจกรรมวันวันกตัญญู 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ(บาท) 
๑ ค่าดอกไม่สำหรับตกแต่งสถานที่ จำนวน ๒๕ กำ กำละ ๑๐๐ บาท 

เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท 
๒,๕๐๐ 

๒ ค่าอาหารว่างในการจัดเลี้ยงคณะครู และแขกที่มาร่วมงาน จำนวน ๒๐๐ คน 
คนละ ๑๕ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 

๓,๐๐๐ 

๓ ค่าอาหารพระ และแขกผู้ร่วมงาน ๔,๐๐๐ 
๔ ค่าเช่าเต้นท์จำนวน ๒ หลัง หลังละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ 
๕ ค่าบำรุงของที่ยืมมาจากวัด ๑,๐๐๐ 
๖ ค่าซักผ้า ๕๐๐ 

รวมเป็นเงินท้ังหมด ๑๓,๐๐๐ 
 

กิจกรรมท่ี  ๔ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ๑๐ 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ(บาท) 
๑ ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๒*๓ เมตร ราคาเมตรละ ๑๕๐ บาท  

เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ 

๒ ค่าวัสดุ และดอกไม้ในการตกแต่งเวที  เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ๑,๕๐๐ 
๓ ค่าเคร่ืองทองน้อย จำนวนเงิน  ๕๐๐ 



 

๕๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังหมด ๓,๐๐๐ 

กิจกรรมท่ี  ๕ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ(บาท) 
๑ ดอกไม้สด เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินท้ังหมด ๒,๐๐๐ 
 

กิจกรรมท่ี  ๖ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ(บาท) 
๑ ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๒*๓ เมตร ราคา เมตรละ ๑๕๐ บาท  

เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ 

๒ ค่าดอกไม้ สำหรับตกแต่งสถานที่ จำนวน ๕ กำ กำละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน 
๕๐๐ บาท 

๕๐๐ 

๓ ค่าเทปกาว สำหรับจัดตกแต่งผ้า จำนวน ๕ ม้วน ม้วนละ ๔๐ บาท  
เป็นเงิน ๒๐๐ บาท 

๒๐๐ 

๔ ค่าเข็มหมุด สำหรับจัดตกแต่งผ้า จำนวน ๔ กล่อง กล่องละ ๗๕ บาท  
เป็นเงิน ๓๐๐ บาท 

๓๐๐ 

๕ สมุดลงนามถวายพระพร เป็นเงิน ๔๐๐ บาท ๔๐๐ 
๖ ค่าซักผ้า ๑๐ กิโลกรัม กิโลกรัมละ ๔๐ บาท เป็นเงิน ๖๐๐ บาท ๖๐๐ 

รวมเป็นเงินท้ังหมด ๓,๐๐๐ 
 

กิจกรรมท่ี  ๗ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ(บาท) 
๑ ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๒*๓ เมตร ราคา เมตรละ ๑๕๐ บาท  

รวม ๙๐๐ บาท + ค่าขนส่ง ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ 

๒ ค่าอาหารว่างมื้อละ ๑๕ บาท เป็นเงิน ๒,๓๕๐บาท ๒,๓๕๐ 
๓ ค่าเทปกาว จำนวน ๑๐ ม้วน ม้วนละ ๔๐ บาท เป็นเงิน ๓๙๐ บาท ๔๐๐ 
๔ ค่าเข็มหมุด จำนวน ๑๐ กล่อง เป็นเงิน ๑๕๐ บาท ๒๕๐ 
๕ ค่าดอกไม้ จำนวน ๑๕ กำ กำละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ๑,๐๐๐ 
๖ ค่าซักผ้ากิโลกรัมละ ๔๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินท้ังหมด ๖,๐๐๐ 
 



 

กิจกรรมท่ี  ๘ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพ้ืนฐานพฤติกรรมวินัยเชิงบวกนักเรียนเข้าใหม่ 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ(บาท) 
๑ ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๒*๓ เมตร ราคา เมตรละ ๑๕๐ บาท  

รวม ๙๐๐ บาท + ค่าขนส่ง ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
 

๑,๐๐๐ 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ(บาท) 
๒ กระดาษบรู๊ค จำนวน ๓ ม้วน ม้วนละ ๘๐ บาท เป็นเงิน ๒๔๐ บาท ๒๔๐ 
๓ ปากกาเคมี จำนวน ๒๐ กล่อง กล่องละ ๘๐ บาท เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท ๑,๖๐๐ 
๔ ค่าซักผ้า ๑๖๐ 

รวมเป็นเงินท้ังหมด ๓,๐๐๐ 
 

กิจกรรมท่ี  ๙ กิจกรรมคัดกรองและเยี่ยมบ้านนักเรียน 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ(บาท) 
๑ ค่าตอบแทนครูในการเยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน ๔๘ ห้องเรียน ห้องเรียนเละ 

๕๐๐ บาท  เป็นเงิน ๒๔,๕๐๐ บาท 
๒๔,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินท้ังหมด ๒๔,๐๐๐ 
 

กิจกรรมท่ี  ๑๐ กิจกรรมส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีเครือข่ายผู้ปกครอง 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ(บาท) 
๑ ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๒*๓ เมตร ราคาเมตรละ ๑๕๐ บาท  

ค่าขนส่งจำนวน ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 

๑,๐๐๐ 

๒ ค่าอาหารว่างสำหรับผู้ปกครอง เป็นเงิน ๑,๗๕๐ บาท ๑,๗๕๐ 

๓ ค่าซักผ้า ๒๕๐ 

รวมเป็นเงินท้ังหมด ๓,๐๐๐ 
 

 

 

กิจกรรมท่ี  ๑๑ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ(บาท) 
          กิจกรรมเลอืกตั้งประธานสภานักเรียน 
๑ ค่าตอบแทนวิทยากรจากหน่วยเลือกต้ังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๔ คน คนละ 

๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท 
๒,๔๐๐ 

๒ ค่าอาหารกลางวันสำหรับวิทยากรและคณะกรรมการเลือกต้ัง จำนวน ๑ มื้อ  ๑,๐๐๐ 



 

มื้อละ ๕๐ บาท จำนวน ๒๐ คน เปน็เงิน ๑,๐๐๐ บาท 

๓ ค่าอาหารว่างสำหรับวทิยากรและคณะกรรมการเลือกต้ัง จำนวน ๑ มื้อ  
มื้อละ ๒๕ บาท จำนวน ๒๐ คน เปน็เงิน ๕๐๐ บาท 

๕๐๐ 

๔ ค่าไวนิลกิจกรรมเลือกต้ังประธานสภานักเรียน ขนาด ๑*๓ เมตร เมตรละ ๒๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๖๐๐ บาท 

๖๐๐ 

๕ ค่าไวนิลรายชื่อผู้สมคัรประธานสภานักเรียน ขนาด ๑*๓ เมตร เมตรละ ๒๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๖๐๐ บาท 

๖๐๐ 

๖ ค่าปลอกแขนคณะกรรมการสภานักเรยีน จำนวน ๑๕ ชิ้น ชิน้ละ ๑๕๐ บาท  
เป็นเงิน ๒,๒๕๐ บาท 
 

๒,๒๕๐ 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ(บาท) 
๗ ค่าปลอกแขนคณะกรรมการสารวัตรนักเรียน จำนวน ๑๐ ชิน้ ชิ้นละ ๑๕๐ บาท 

เป็น ๑,๕๐๐ บาท 
๑,๕๐๐ 

          กิจกรรมค่ายแรกเราพบกัน สภานักเรียนและสารวัตรนักเรียนปีท่ี ๒ 

๘ ค่าตอบแทนวิทยากรจากสวท.สมยุ จำนวน ๒ คน คนละ ๑,๒๐๐ บาท  

เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท 

๒,๔๐๐ 

๙ ค่าอาหารกลางวันสำหรับวิทยากร คณะครูและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑ มื้อ 

มื้อละ ๕๐ บาท  จำนวน ๘๐ คน  เปน็เงิน ๔,๐๐๐ บาท 

๔,๐๐๐ 

๑๐ ค่าอาหารว่างสำหรับวทิยากรและคณะกรรมการเลือกต้ัง จำนวน ๑ มื้อ  
มื้อละ ๑๕ บาท เป็นเงิน ๑,๒๕๐ บาท 

๑,๒๕๐ 

๑๑ ค่ากระดาษบรูฟ๊จำนวน ๑ ม้วน ม้วนละ ๑๕๐ บาท เปน็เงิน ๑๕๐ บาท ๑๕๐ 

๑๒ ค่าปากกาเคมีจำนวน ๒ กล่อง กล่องละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐๐ บาท ๔๐๐ 

๑๓ ค่าปากกาลูกลื่น จำนวน ๑ โหล โหลละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๕๐ บาท ๑๕๐ 

๑๔ ค่าสายมงคล จำนวน ๒ ม้วน ม้วนละ ๒๐๐ บาท เปน็เงิน ๔๐๐ บาท ๔๐๐ 

๑๕ ค่าเทียนแบบถ้วย จำนวน ๒ ถุง ถุงละ ๒๐๐ บาท เปน็เงิน ๔๐๐ บาท ๔๐๐ 

รวมเป็นเงินท้ังหมด ๑๘,๐๐๐ 
 

กิจกรรมท่ี  ๑๒ กิจกรรมการจัดการช้ันเรียนและโฮมรูม 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ(บาท) 
๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐ 
๒ ค่าจัดทำแฟ้มข้อมูลสารสนเทศแบบประเมินผลนิเทศ กำกับ ติดตาม  

เป็นเงนิ ๑,๐๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ 



 

รวมเป็นเงินท้ังหมด ๒,๐๐๐ 
 

กิจกรรมท่ี  ๑๓ กิจกรรมเวรประจำวัน 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ(บาท) 
๑ ค่าผ้าปิดจมูก จำนวน ๒๐ กล่อง กล่องละ ๕๐ บาท ๑,๐๐๐ 
๒ กรรไกรตัดเล็บจำนวน ๕๐ อัน อันละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ๑,๕๐๐ 
๓ ป้ายสต๊ิกเกอร์ขนาด ๓๘*๒๒ มม. จำนวน ๒ แพ็ค แพ็คละ ๑๕๐ บาท 

เป็นเงิน ๓๐๐ บาท 
๓๐๐ 

๔ ถุงมือผ้า แพ็คละ ๑๒ คู่ จำนวน ๖ แพ็ค แพ็คละ ๒๒๐ บาท  
เป็นเงิน ๑,๓๒๐ บาท 

๑,๓๒๐ 

๕ ถุงพาสติกหูหิ้วขนาด ๑๒*๑๖ น้ิว จำนวน ๑๐ แพ็ค แพ็คละ ๖๐ บาท 
เป็นเงิน ๖๐๐ บาท 

๖๐๐ 

๖ ค่าเพสลองสำหรับเซ็นชื่อจำนวน ๔ อัน อันละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๒๘๐ บาท ๒๘๐ 
รวมเป็นเงินท้ังหมด ๕,๐๐๐ 

กิจกรรมท่ี  ๑๔ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ(บาท) 
๑ ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๒*๓เมตร ราคาเมตรละ ๑๕๐ บาท  

ค่าขนส่งจำนวน ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ 

๒ ค่าอาหารว่างครูและประธาน จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐ 
๓ ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ จำนวน ๓๐ กำ กำละ ๑๐๐ บาท 

เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
๓,๐๐๐ 

๔ ค่าเข็มหมุดจำนวน ๕ กล่อง  กล่องละ ๙๐ บาท เป็นเงิน ๔๕๐ บาท ๔๕๐ 
๕ ค่าเทปกาว ม้วนละ ๔๐ บาท จำนวน ๕ ม้วน เป็นเงิน ๒๐๐ บาท ๒๐๐ 
๖ ออเอซิลจำนวน ๒๐ ก้อน ราคาก้อนละ ๔๐ บาท เป็นเงิน ๘๐๐ บาท ๘๐๐ 
๗ ธูปเทียนจำนวน ๑ มัด มัดละ ๑๐๐ บาท ๑๐๐ 
๘ ถ่ายใส่ไมคโครโฟนจำนวน ๑๐ ก้อน ก้อนละ ๑๐ บาท  

เป็นเงิน ๑๐๐ บาท 
๑๐๐ 

๙ ค่าซักผ้ากิโลกรัมละ ๔๐ บาท เป็นเงิน  ๓๕๐ บาท ๓๕๐ 
รวมเป็นเงินท้ังหมด ๗,๐๐๐ 

 

กิจกรรมท่ี  ๑๕ กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ(บาท) 



 

๑ ค่าแฟ้มใส่ข้อมูลสารสนเทศข้อมูลนักเรียน จำนวน ๒๐ แฟ้ม 
แฟ้มละ ๘๐ บาท เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท 

๑,๖๐๐ 

๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานคัดกรองนักเรียน จำนวนเงิน ๓,๔๐๐ บาท ๓,๔๐๐ 
รวมเป็นเงินท้ังหมด ๕,๐๐๐ 

 

กิจกรรมท่ี  ๑๖ กิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียนท่ีไม่พึงประสงค์ 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ(บาท) 
๑ ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๒*๓เมตร ราคาเมตรละ ๑๕๐ บาท  

ค่าขนส่งจำนวน ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ 

๒ ค่าอาหารว่างของครูผู้ควบคุมและครูฝึก เป็นเงิน ๙๐๐ บาท ๙๐๐ 
๓ ค่าอาหารว่างของครูผู้ควบคุมและครูฝึก ๓ มื้อ มื้อละ ๕๐ บาท  

จำนวน ๑๕ คน เป็นเงิน ๒,๒๕๐บาท 
๒,๒๕๐ 

๔ หนังสือสวดมนต์ จำนวน ๔๐ เล่ม ๘๕๐ 
รวมเป็นเงินท้ังหมด ๕,๐๐๐ 

 

 

 

กิจกรรมท่ี ๑๗ กิจกรรมอบรมและณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ(บาท) 
๑ ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๒*๓ เมตร ราคาเมตรละ ๑๕๐ บาท  

ค่าขนส่งจำนวน ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท  
๑,๐๐๐ 

๒ ค่าอาหารเที่ยงของครูผู้ควบคุมวิทยากรและนักเรียน จำนวน ๒ วัน 
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

๔๐,๐๐๐ 

๓ ค่าอาหารว่างของครูผู้ควบคุมวิทยาและนักเรียนจำนวน  
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐  บาท 

๒๐,๐๐๐   

๔ ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ จำนวน ๕๐ กำ กำละ ๑๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 

๕,๐๐๐ 

๕ ค่าวัสดุในการใช้จัดเตรียมสถานที่ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ 
๖ ค่าเอกสาร คู่มือใช้ประกอบการอบรม เป็นเงิน ๔,๔๓๐ บาท ๔,๔๓๐ 

รวมเป็นเงินท้ังหมด ๗๒,๔๓๐ 
 



 

๙.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนด 

๒  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามที่สถานศึกษากำหนด 

๓  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด ตามค่านิยมหลัก 

๑๒ ประการ และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย) 

 
 

 
ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

              (นายณรงค์  ศิริยงค์) 
ตำแหน่ง  หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

 

 
ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นายบรรจง  ภูวเศรษฐาวร) 
ตำแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 

 
    ลงชื่อ           ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางเพียงแข     ชิตจุ้ย) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 
 
 

 



 

ตารางวิเคราะห์โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ของผู้เรียน 
ให้นำโครงการท่ีเขียนเสร็จแล้วมาวิเคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง  

คะแนน ๑ หมายถึง น้อย หรือ ไม่มี ๒ หมายถึง ปานกลาง และ ๓ หมายถึง มาก  
 

ประเด็นโครงการ ประเด็นการวิเคราะห์ 
ค่าคะแนนที่ได ้ รวม 

๑ ๒ ๓  

๑.ชื่อโครงการ ๑.๑ ความถูกต้อง ชัดเจน 
๑.๒ สอดคล้องกับกิจกรรม 
๑.๓ อ่านเข้าใจง่าย เร้าใจ 

  
 
 / 

 / 
 / 

 

๒. แผนงาน ถูกต้องตามหลักการจัดสรรงบประมาณ    /  
๓. หลักการและเหตุผล ๓.๑ แสดงความเป็นมา 

๓.๒ มีข้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน 
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 

   / 
 / 
 / 

 

๔. วัตถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งท่ีต้องการให้เกิดหลังดำเนินโครงการ 
๔.๒  มีความเป็นไปได้ 
๔.๓ สอดคล้องกับกิจกรรมท่ีทำ 

  
 
 / 

 / 
 / 
 

 

๕. เป้าหมาย ๕.๑ แสดงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ 
๕.๒ ระบุกลุ่มท่ีจะดำเนินงาน 
๕.๓ ระบุจำนวนหรือวันเวลาสถานท่ีท่ีจะดำเนินการ 

  
 / 
 / 

 / 
 

 

๖. กิจกรรมและดำเนินงาน ๖.๑ ลำดับกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
๖.๒ กิจกรรมระบุวันเวลาท่ีดำเนินการ 
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 

   / 
 / 
 / 

 

๗.รายละเอียดการใช้งบประมาณ ๗.๑ การเขียนงบประมาณคำนึงถึงความประหยัด 
๗.๒ งบประมาณท่ีคำนวณถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ 

  
 / 
 / 

 /  

๘.การประเมินผล ๘.๑ ตัวชี้วัดสามารถวัดได้ 
๘.๒ บอกวิธีการท่ีจะประเมิน 
๘.๓ บอกเครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

   / 
 / 
 / 

 

๙.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ๙.๑ บอกผลท่ีได้รับว่าจะได้รับหลังสิ้นสุดโครงการ 
๙.๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับบอกเป็นผลลัพธ์(outcomes) 
๙.๓ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสูงกว่าวัตถุประสงค์ 

   / 
 / 
 / 

 

รวม/เฉล่ีย   ๑๒ ๕๗ ๖๙ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน ๖๖ - ๗๕      คะแนน  เป็นโครงการท่ีดี 
คะแนน ๕๖ - ๖๕      คะแนน  เป็นโครงการท่ีพอใช ้
คะแนนต่ำกว่า ๕๕     คะแนน  เป็นโครงการท่ีต้องปรับปรุง



 

 

 

 

    โครงการตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 



 

 

ท่ี โครงการ กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 

มาตรฐาน,ข้อท่ี 

รายละเอียด

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

เงินงบประมาณ 

เส
นอ

 

อุด
หน

ุน 

เรีย
นฟ

ร ี

บ.
ก.

ศ.
 

เท
ศบ

าล
 

สว
ัสด

ิกา
ร 

 น
อก

งบ
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โ คร งก าร จัด
สภาพแวดล้อ
มทางกายภาพ
แ ละส ั งคมที่
เ อ ื ้ อ ต ่ อ ก าร
จัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

1. พ ั ฒ น า แ ละ
ปรับปรุงอาคาร
เ ร ี ย น อ า ค า ร
ประกอบ 

สนองนโยบายที่ 2/กล
ยุทธ์ที่ ๔  /มาตรฐาน
ที่ 2 ข้อที่ 2.5 

พัฒนาและ
ปรับปรุง
อาคารเรียน
อาคาร
ประกอบ นายอาวุธ   จันทร์เมือง 

นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ 
น.ส.จุฑามาส ซุ่นห้วน 
น.ส.สาลีรัตน์  ทองขาว 
นายสายัน จิตรรักษ์ 
นายจตุรงค์  ขุนปักษี 
นายณัฐกิตต์ิ  สารสุข 
นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย์ 
น.ส.วันวิสาข์  สืบ 
น.ส.ชุติมา  จิตอารมณ์ 
น.ส.สุรีรัตน์  ตลึงจิต 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64  

235,000 

(งบโครงการ) 
235,000 

     

2.โรงเรียนสี
เขียว (Zero 
waste schoot) 

สนองนโยบายที่ 2/กล
ยุทธ์ที่ ๔  /มาตรฐาน
ที่ 2 ข้อที่ 2.5 

การจัดการ
ขยะ/ดูแล
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64  

            
70,200  

 

(งบโครงการ) 
70,200 

     

3 ปรับปรุง
พัฒนาภูมิทัศน์ 

สนองนโยบายที่ 2/กล
ยุทธ์ที่ ๔  /มาตรฐาน
ที่ 2 ข้อที่ 2.5 

ปรับปรุง
พัฒนาภูมิ
ทัศน์ภายใน
โรงเรียน 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64  

166,500 
(งบโครงการ) 

166,500 

     

4 งานปรับปรุง
พัฒนาสาธาร -
ณูปโภค 

สนองนโยบายที่ 2/กล
ยุทธ์ที่ ๔  /มาตรฐาน
ที่ 2 ข้อที่ 2.5 

ปรับปรุง
พัฒนาสาธาร 
ณูปโภค 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

380,000 
(งบโครงการ) 

380,000 

     

5 พัฒนาระบบ
รักษาความ
ปลอดภัย 

สนองนโยบายที่ 2/กล
ยุทธ์ที่ ๔  /มาตรฐาน
ที่ 2 ข้อที่ 2.5 

พัฒนาระบบ
รักษาความ
ปลอดภัย 

1 เม.ย. 63 
ถึง 
 

50,000 
(งบโครงการ) 

50,000 

     



 

ท่ี โครงการ กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 

มาตรฐาน,ข้อท่ี 

รายละเอียด

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

เงินงบประมาณ 

เส
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1. โ คร งก าร จัด

สภาพแวดล้อ
มทางกายภาพ
แ ละส ั งคมที่
เ อ ื ้ อ ต ่ อ ก าร
จัดการเรียนรู้ 
 

6 จัดซื้อยา 
เวชภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ห้อง
พยาบาล 
 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 
๑มาตรฐาน ๒ ข้อที่ 2.
๕ 
 

จัดซื้อยา 
เวชภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ห้อง
พยาบาล 

น.ส.สาลีรัตน์  ทองขาว 
น.ส.สุวัยดา    ง๊ะสมัน 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64  

29,000 
 

(งบพัฒนา
ผู้เรียน) 
29,000 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

  

7 ส่งเสริมและ
ดูแลโภชนาการ
ในโรงเรียน 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 
๑มาตรฐาน ๒ ข้อที่ 2.
๕ 

ส่งเสริมและ
ดูแล
โภชนาการใน
โรงเรียน 

น.ส.สาลีรัตน์  ทองขาว 
น.ส.สุวัยดา    ง๊ะสมัน 
 
 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

7,400 

(งบโครงการ) 
7,400 

     



 

ท่ี โครงการ กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 

มาตรฐาน,ข้อท่ี 

รายละเอียด

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

เงินงบประมาณ 

เส
นอ

 

อุด
หน

ุน 

เรีย
นฟ

ร ี

บ.
ก.
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8 จัดแหล่ง
เรียนรู ้

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 
๑มาตรฐาน ๒ ข้อที่ 2.
๕ 

จัดแหล่ง
เรียนรู ้

นายจตุรงค์  ขุนปักษี 
นายอาวุธ   จันทร์เมือง 
นายสายัน จิตรรักษ์ 
นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

2,100,000 

 
(งบโครงการ) 
2,100,000 

     

9 งานประ กัน
อุบัติเหตุ
นักเรียน 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 
๑มาตรฐาน ๒ ข้อที่ 2.
๕ 

ทำกันอุบัติเหตุ
นักเรียน 

น.ส.สาลีรัตน์  ทองขาว 
น.ส.สุวัยดา    ง๊ะสมัน 
 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 403,200 

(งบโครงการ) 
403,200 

     

 
 



 

ที ่ โครงการ กิจกรรม 
สอดคล้องกลยุทธ์,

เป้าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที ่

รายละเอียด
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

เงินงบประมาณ 

เส
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เรีย
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2. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการ
คุณภาพ
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา 

1.ชุมชนสมัพนัธ ์ สนองนโยบายที่ 5 
กลยุทธ์ที่ 3 
มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.2 

1.บริการวัสดุ
อุปกรณ์แก่
ชุมชน (ซ่อม
บำรุง) 

1.ครพูิมพิพ์ร 
2.ครพูัชรีวรรณ 
3.ครูวรีภัทร 
4.ครูจิราพร 
 

1 ต.ค.63-30 
ก.ย. 64 

8,000 8,000 
(งบพัสดุ) 

     

2.
ประชาสัมพันธ ์

150,000 150,000 
(งบพัสดุ) 

     

3. อุปกรณ์
แต่งหน้า 

10,000 10,000 
(งบพัสดุ) 

     

4. ชุดดนตร ี 25,000 25,000 
(งบพัสดุ) 

     

5. ค่าอาหาร
นักแสดง 

50,000 50,000 
(งบพัสดุ) 

     

6.ค่าล็อกเกอร ์ 12,000 12,000      

2.ส่งเสรมิปฏิบัติงาน
ตามบทบาทและ
หน้าที่

สนองนโยบายนที่5 
กลยุทธ์ที่ 3 
มาตรฐานที่ 2 

1.อาหารว่าง
ประชุมครู
ประจำเดือน 

1.ครูอมรทพิย ์
 2.ครนูวียา 
3.ครูกันต์หทัย 

1 ต.ค.63-30 
ก.ย. 64 

30,000 30,000 
(งบ

โครงการ) 

     



 

ที ่ โครงการ กิจกรรม 
สอดคล้องกลยุทธ์,

เป้าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที ่

รายละเอียด
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

เงินงบประมาณ 

เส
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คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้
พื้นฐานศิษย์เก่า 
ข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

ข้อที่ 2.1 และ2.2 2. อาหารว่าง
ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน 

5,250 5,250 
(งบ

โครงการ) 

     

2. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการ
คุณภาพ
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา
(ต่อ) 

3.การจัดนิเทศภายใน 
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี และระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา
2563-2564 
 

สนองนโยบายที่ 5 
กลยุทธ์ที่ 3 
มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.1 

1.ค่าอาหารว่าง/
อาหารกลางวัน
ประชมุนิเทศ
ภายใน 

1.ครูเอกชัย 
2.ครูอภิชญา 
3.ครูสุพรรษา 
4. ครูชุติมา 
5. ครูพรรณธิดา 

1 ต.ค.63 -
30 ก.ย. 64 

8,000 8,000 
(งบ

โครงการ) 

     

2.เข้าเล่ม
เอกสาร 

2,880 2,880 
(งบ

โครงการ) 

     

3.ค่าอาหารว่าง/
อาหารกลางวัน
ประชมุทำ
แผนปฏิบัติการ 

8,000 8,000 
(งบ

โครงการ) 

     

4.ค่าประเมิน
ภายนอก(สมส) 

16,200 16,200 
(งบ

โครงการ) 

     



 

ที ่ โครงการ กิจกรรม 
สอดคล้องกลยุทธ์,

เป้าประสงค์,
มาตรฐาน,ข้อที ่

รายละเอียด
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

เงินงบประมาณ 

เส
นอ

 

อุด
หน

ุน 

เรีย
นฟ

ร ี

บก
ศ.

 

เท
ศบ

าล
 

สว
ัสด

ิกา
ร 

นอ
กง

บ 

5.ค่าอาหารว่าง/
อาหารกลางวัน
จัดทำ SAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8,000 8,000 
(งบ

โครงการ) 

     

2 โครงการ
พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการ
คุณภาพ
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา
(ต่อ) 

4. สร้างและเผยแพร่
เกียรติประวัติของ
โรงเรียน 

สนองนโยบายที่ 5 
กลยุทธ์ที่ 3 
มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.1 

1. ค่าวัสดุ กรอบ
รูปเกียรติ/กรอบ
รูปผู้บริหาร 

1.ครูณฐนน 
2.ครูสาลีรัตน์ 

1 ต.ค.63 -
30 ก.ย. 64 

13,500 13,500 
(งบพัสดุ) 

     

2. อุปกรณ์
ซ่อมแซมโล ่

7,000 7,000 
(งบพัสดุ) 

     

3. อุปกรณ์จัด
นิทรรศการ 

8,000 8,000 
(งบพัสดุ) 

     

4. กระดาษ
เกียรติบัตร 

2,000 2,000 
(งบพัสดุ) 

     



 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกลยุทธ์
, เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อที ่

รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี/
พัฒนาผู้เรียน 

บ.ก.ศ. เทศบาล สวัสดิ
การ 

นอกงบ 

3 โครงการส่งเสริม
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การศึกษา 

1. พัฒนางานโสต
ทัศน์และสื่อ
นวัตกรรมเพ่ือ
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ ที่ 2 
มาตรฐานที่ 3,ข้อ
ที่ 3.2  
 

1. งานซ่อมบำรุงงานงาน
โสตทัศน์และสื่อนวัตกรรม
เพ่ือการศึกษา 
    - โปรเจคเตอร์ 
ห้องเรียน 4/6,5/6, 1/5 
และห้องพละ 
     

1. นายภราดร  ไชยเขียว     
2. นางสาวจิราพร  บุญเหลือ  
3. นายอิศรเกษม  สีหะวงษ์   
4. นายวรรณศักดิ์  บุญชู  
5. นายวรัญญู  ทองถึง 
6. นางลักขณา  นาคสมวงษ์กุล 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64  

105,000  105,000     

    2. จัดเครื่องขยายเสียง
พร้อมลำโพงห้องเรียน 
หอประชุมใหญ่ และห้อง
โสต 

 30,000   30,000    



 

ที ่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกลยุทธ์
, เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อที ่

รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี/
พัฒนาผู้เรียน 

บ.ก.ศ. เทศบาล สวัสดิ
การ 

นอกงบ 

  2.จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และ
พัฒนาซ่อมบำรุง
คอมพิวเตอร์ 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าประสงค์ ที่ 2 
มาตรฐานที่ 3,ข้อ
ที่ 3.2  

1. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ห้องสมุด  All in one 
จำนวน 10 เครื่อง 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

220,000   220,000    

    2. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
PCห้องปฏบิัติการ 3 
จำนวน 10 เครื่อง  

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

220,000   220,000    

    3. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ห้องแนะแนว All in one 
จำนวน 2 เครื่อง  

 44,000   44,000    

    3. พัฒนางานซ่อมบำรุง
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

30,000   30,000    

 
รวม 

 
  

649,000  105,000 544,000    

4 โครงการพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การสนับสนุน
การบริหาร

1. การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
พฤติกรรมนักเรยีน 
(GSMA) 

นโยบายที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3 
มาตรฐานที่ 2 ข้อ
ที่ 6 

1. ทำบัตรนักเรียน กรณี
บัตรหายและชำรุด  
ปีการศึกษา 2563  
ภาคเรียนที่ 2/2563    
      

 
1. นายภราดร  ไชยเขียว     
2. นางสาวจิราพร  บุญเหลือ  
3. นายอิศรเกษม  สีหะวงษ์   
4. นายวรรณศักดิ์  บุญชู  
5. นายวรัญญู  ทองถึง 
6. นางลักขณา  นาคสมวงษ์กุล 

 25,000 
 
 
 
 

  25,000 
 
 
 

   



 

ที ่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกลยุทธ์
, เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อที ่

รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี/
พัฒนาผู้เรียน 

บ.ก.ศ. เทศบาล สวัสดิ
การ 

นอกงบ 

จัดการและการ
เรียนรู ้

 
 
 

    2. ทำบัตรนักเรียน  ม.1 
และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 
 

 35,000   35000    

    3. ชุดไฟอุปกรณ์ถ่าย
ภาพน่ิงและวีดีโอ  

 58,900.      58,600 
เงินบัตร
นักเรยีน 

  2. การพัฒนา
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

นโยบายที่ 5 
กลยุทธ์ที่ 3 
มาตรฐานที่ 2 ข้อ
ที่ 2.6 
 

1. พัฒนางานซ่อมระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายโทรศัพท์
ภายในโรงเรียน 

 128,711   128,711    

  3. การพัฒนา
สารสนเทศ
โรงเรียนและ
เว็บไซต์ 

นโยบายที่ 5 
กลยุทธ์ที่ 3 
มาตรฐานที่ 2 ข้อ
ที่ 2.6 

1. ประชุมและจัดทำ
สารสนเทศประจำปีของ
โรงเรียน 
2. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเผยแพร่
สารสนเทศผ่านเว็บไซต์  

 
 

3,500 
 
 

1,500 

3,500 
 
 
 

1,500 

     

  4. คอมพิวเตอร์
เพ่ือการบริหาร
จัดการ 

นโยบายที่ 5 
กลยุทธ์ที่ 3 

1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพ่ือ
พัฒนางานกราฟฟิกและ
มัลติมีเดีย 

 50,000   50,000    



 

ที ่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกลยุทธ์
, เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อที ่

รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี/
พัฒนาผู้เรียน 

บ.ก.ศ. เทศบาล สวัสดิ
การ 

นอกงบ 

มาตรฐานที่ 2 ข้อ
ที่ 2.6 

 
 

    2. จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์
พร้อมปริ้นเตอร์เพ่ือการ
บริหารจัดการ   
จำนวน 3 เครื่อง   

  78,000   78,000    

    3. จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์
สำนักงาน  จำนวน  6 
เครื่อง 
  

 132,000   132,000    

    4. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์
สำนักงาน  จำนวน 6 
เครื่อง 

 24,000   24,000    

  5. พัฒนาระบบ
เสียงตามสาย
ภายในโรงเรียน 

 1. ชุดอุปกรณ์เสียงตาม
สาย 

 200,000      200,00
0 

  6. พัฒนาระบบ
พฤติกรรมนักเรยีน 

 1. ชุดโปรแกรมพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 

 250,000      250,00
0 

รวม 186,611 5,000      

รวมทั้งสิ้น 1,635,611 5,000 105,000 1,016,711   508,6
00 

 



 

ข้าม 
 
 
 
 



 

 



 

    

 

 

โครงการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2564 



 

แบบเสนอโครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ประจำปี 2564  

ที ่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล

ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 

มาตรฐาน,ข้อ

ที ่

รายละเอียด

กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอ
บ 

ระยะเวล
า 

เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียน

ฟรี 

บ.ก.ศ. เทศบาล สวัสดิก

าร 

นอก

งบ 

1 พัฒนาครู
และ
บุคลากร
ให้มี
ความ
เชี่ยวชา
ญทาง
วิชาชีพ 

1. กิจกรรม
หลักเกกณ
ฑ์และ
วิธีการให้
ข้าราชการ
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษามี
และเลื่อน
วิทยฐานะ
ตามหลัก
เกณฑื ว
21/2560 

นโยบายที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 2 
มาตรฐานที่ 
2 ข้อที่ 2.4 

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
จำนวน 100  
คน เข้าร่วม
อบรมเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพ 
โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ 

น.ส.ราวีญา 
ซอมัด 
น.ส.ชนกพร  
ทองปาน 

พฤศจิกาย
น 2563 

15,800 15,800      

2. กิจกรรม
พัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรม

นโยบายที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 2 
มาตรฐานที่ 
2 ข้อที่ 2.4 

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
จำนวน 100  

น.ส.ชมพิ
ชาน์ คงสิบ 

1 ตุลาคม 
2563 - 

35,000 35,000      



 

ที ่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล

ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 

มาตรฐาน,ข้อ

ที ่

รายละเอียด

กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอ
บ 

ระยะเวล
า 

เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียน

ฟรี 

บ.ก.ศ. เทศบาล สวัสดิก

าร 

นอก

งบ 

ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

คน เข้าร่วม
อบรมเพ่ือ
พัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรม โดย
วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ 

น.ส. จิต
ชนก  
ประชมุทอง 

31 
กันยายน 

2564 

  3 .อบรมเชิง 
   ปฏิบัติการ 
   การจัดทำ      
   แผนการ    
   จัดการ
เรียนรู ้

นโยบายที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 2 
มาตรฐานที่ 
2 ข้อที่ 2.4 

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
จำนวน 100  
คน เข้าร่วม
อบรมเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพ 
โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ 
 

น.ส. พัชริณี 
สมผล 
น.ส. ราวีญา 
ซอมัด 

พฤศจิกาย
น 2563 

15,800 15,800      

  4. กิจกรรม
พัฒนา
สมรรถนะการ

นโยบายที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 2 

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

น.ส. วิภา
วรรณ วิชัย
ดิษฐ์ 

1 ตุลาคม 
2563 - 

25,000 25,000      



 

ที ่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล

ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 

มาตรฐาน,ข้อ

ที ่

รายละเอียด

กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอ
บ 

ระยะเวล
า 

เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียน

ฟรี 

บ.ก.ศ. เทศบาล สวัสดิก

าร 

นอก

งบ 

จัดการเรียนรู้ 
(Active 
Learning) 
ผ่าน
กระบวนการ
ชุมชนการ
เรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

มาตรฐานที่ 
2 ข้อที่ 2.4 

จำนวน 100  
คน เข้าร่วม
อบรมเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพ 
โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ 

น.ส.นิตยา
พร จันทร์
ประสิทธิ ์

31 
กันยายน 

2564 

  5. กิจกรรม       
   ฝึกอบรมเชิง     
   ปฏิบัติการ
สร้าง 
   นวัตกรรม
และ 
   การผลิตสื่อ
การ 
   เรียนการ
สอน 

นโยบายที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 2  
มาตรฐานที่ 
2  
ข้อที่  2.4 

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
จำนวน 100  
คน เข้าร่วม
อบรมเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพ 
โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ 

น.ส. ชนก
พร  ทอง
ปาน 
น.ส. วิภา
วรรณ วิชัย
ดิษฐ์ 

1 ตุลาคม 
2563 - 

31 
กันยายน 

2564 

35,000 35,000      

  6. กิจกรรม
เตรียมความ

นโยบายที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 2  

กิจกรรมการ
ประเมินการ

น.ส. ณัฐนรี 
พันธ์พงศ์ 

1 ตุลาคม 
2563 – 

23,650 23,650      



 

ที ่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล

ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 

มาตรฐาน,ข้อ

ที ่

รายละเอียด

กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอ
บ 

ระยะเวล
า 

เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียน

ฟรี 

บ.ก.ศ. เทศบาล สวัสดิก

าร 

นอก

งบ 

พร้อมและ
พัฒนาอย่าง
เข้ม ครูผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 
2  
ข้อที่  2.4 

ผลการเตรียม
ความพร้อม
และพัฒนา
อย่างเข้ม ครู
ผู้ช่วย 

น.ส. มัสรีน่า 
สะนิ 

30 
กันยายน 

2564 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. กิจกรรม
พัฒนา
ศักยภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

นโยบายที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 2 
มาตรฐานที่ 
2 ข้อที่ 2.4 

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
เข้าร่วมอบรม
เพ่ือพัฒนา
วิชาชีพ โดย
วิทยากรนอก 

น.ส.นิตยา
พร จันทร์
ประสิทธิ ์
น.ส.วิภา
วรรณ วิชัย
ดิษฐ์ 

1 เม.ย.63 
- 31 มี.ค.

64 

600,000 600,000      

8. กิจกรรม
สร้างขวัญ
กำลังใจครู
และบุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

นโยบายที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 2 
มาตรฐานที่ 
2 ข้อที่ 2.4 

- จัดทำของที่
ระลึก 

-  มอบของที่
ระลึกในวัน
ประชมุ
ประจำเดือน 
 
 

น.ส.จิตชนก  
ประชมุทอง 
ครูใหม ่

1 ตุลาคม 
2563 - 

31 
กันยายน 

2564 

41,136  41,136      



 

ที ่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล

ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 

มาตรฐาน,ข้อ

ที ่

รายละเอียด

กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอ
บ 

ระยะเวล
า 

เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียน

ฟรี 

บ.ก.ศ. เทศบาล สวัสดิก

าร 

นอก

งบ 

 

9. กิจกรรม
ทัศนศึกษาดู
งานโรงเรียน
ต้นแบบ 

นโยบายที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 2 
มาตรฐานที่ 
2 ข้อที่ 2.4 

-  คัดเลือก
โรงเรียน
ต้นแบบ 

-  วาง
แผนการ
เดินทาง
และสำรวจ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

-  ศึกษาดูงาน 

น.ส.มัสรีน่า 
สะนิ 
น.ส.ชมพิ
ชาณ์ คงสิบ 

1 ตุลาคม 
2563 - 

31 
กันยายน 

2564 

269,520  269,520       

10. กิจกรรม
มุทิตาจิต 

นโยบายที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 2 
มาตรฐานที่ 
2 ข้อที่ 2.4 

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
เข้าร่วม
กิจกรรมมุทิตา
จิต 

น.ส. ณัฐนรี  
พันธ์พงศ์ 
น.ส. ชมพิ
ชาน์ คงสิบ 

1 – 30 
กันยายน 

2564 
 

108,400 108,400      



 

ที ่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล

ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 

มาตรฐาน,ข้อ

ที ่

รายละเอียด

กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอ
บ 

ระยะเวล
า 

เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียน

ฟรี 

บ.ก.ศ. เทศบาล สวัสดิก

าร 

นอก

งบ 

11.กิจกรรม
สรรหาบุคลากร 

นโยบายที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 2 
มาตรฐานที่ 
2 ข้อที่ 2.4 

- จัดจ้าง
บุคลากร
ภายนอก 
- จัดจ้างครูที่มี
ความ
เชี่ยวชาญ
สาขาเฉพาะ   
- จัดจ้าง
บุคลากรใน
สถานศึกษา  
- จัดจ้างครู
เทศบาล (งบ
จากเทศบาล) 
- จัดจ้างครู
ต่างชาติ  

น.ส. มัสรีน่า 
สะนิ 
ครูใหม ่

1 ต.ค. 63 
- 31 ก.ย 

64 

2,853,60
0 

  2,644,80
0 

208,800  
 

 

12.การติดตาม
และประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ครูและ
บุคลากร 

นโยบายที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 2 
มาตรฐานที่ 
2 ข้อที่ 2.4 

-  แต่งต้ัง/
ประชมุ
คณะทำงาน 
-  จัดทำ
เอกสารและ

น.ส. ราวีญา 
ซอมัด 
น.ส. ชมน์
พิชา  คงสิบ 

มีนาคม 
64  
และ 

กันยายน 
64 

16,886 16,886      



 

ที ่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล

ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 

มาตรฐาน,ข้อ

ที ่

รายละเอียด

กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอ
บ 

ระยะเวล
า 

เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียน

ฟรี 

บ.ก.ศ. เทศบาล สวัสดิก

าร 

นอก

งบ 

สร้าง
แบบสอบถาม 
- ดำเนินงาน
จัดกิจกรรม
โครงการ 

  13. กิจกรรม
จัดหาคุรุภัณฑ์
เตรียมพร้อม
ต้อนรับ
บุคลากร 

นโยบายที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 2 
มาตรฐานที่ 
2 ข้อที่ 2.4 

จัดซื้อโต๊ะ 
เก้าอี้สำหรับ
ครู 

น.ส.จิตชนก  
ประชมุทอง 
น.ส.มัสรีน่า 
สะนิ 

1 ต.ค. 63 
- 31 ก.ย 

64 

176,500 176,500      

 
 

 รวม 4,200,90
6 

1,362,69
2 
 

- 2,644,80
0 

208,800 - - 

 

 



 

ช่ือโครงการ             ส่งเสรมิการยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
ลกัษณะโครงการ                  ใหม่         ต่อเนื่อง  
สนองนโยบาย สพฐ.   

 นโยบายที่ 1 จดัการศกึษาเพื่อความมัน่คง 
 นโยบายที่ 2 พฒันาคุณภาพผู้เรยีน 
 นโยบายที่ 3 พฒันาผู้บรหิาร  ครู  และบุคลากรทางการศกึษา 
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเขา้ถงึบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มมีาตรฐาน  และ 
                     ลดความเหลื่อมส ้าทางการศกึษา 
 นโยบายที่ 5 เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี   2 กระบวนการบรหิารและจดัการ 
ผลการปฏิบติัตามโครงการน้ีส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน                      
      มาตรฐานที่ ………………………………………………………………………………………………………………. 

        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ      
                 มาตรฐานที่ 2.4 พฒันาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชพี 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
      มาตรฐานที่............................................................................................................................. 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ     นางสาวราวญีา  ซอมดั 
   นางสาววภิาวรรณ  วชิยัดษิฐ์ 
 
 
1. หลกัการและเหตุผล  
 ครูซึ่งถอืเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักเรยีน แต่ทัง้นี้การที่จะพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนได้นัน้ ครูทุกคนก็จ าเป็นต้องมีศักยภาพทัง้ทางด้านความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพเสียก่อน ดังนัน้
สมรรถนะทางวชิาชพีครู (Teaching Professional Competency) จงึเป็นสิง่ส าคญัยิง่ในการที่จะจดัการเรยีนการสอนของครูให้มี
ประสทิธภิาพตามแนวการเรียนรู้ตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542 ได้ ซึ่งการพฒันาครูการศึกษาขัน้พื้นฐานให้
เป็นผู้ที่มคีวามรู้ความสามารถในด้านการจดัการเรียนการสอนแก่นักเรยีน นอกจากนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคคลที่
มคุีณค่าต่อการพัฒนาการศึกษาและการจดัการศึกษา ทัง้ยงัเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และตัง้ใจปฏิบตัิหน้าที่ราชการด้วย
ความเสยีสละ ซื่อสตัย์สุจรติ จนสามารถพฒันางานด้านการเรยีนการสอนและการส่งเสรมิสนับสนุนการศึกษาให้มคุีณภาพ อกีทัง้
เป็นผู้ด ารงตนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีครูอยู่เสมอ  
 การส่งเสรมิบุคลากรให้มคีวามรู้ ความสารถ จนเกดิความเชี่ยวชาญทางวชิาชพี สิง่ส าคญัประการหนึ่ง คอื การได้รบัการ
อบรมและพฒันาความรู้ทัง้ที่เป็นการอบรมภายในหรือภายนนอกสถานศกึษา ทัง้ทางด้านการจดัการเรียนการสอน เช่น การท า
วิจัยในชัน้เรียน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลผู้เรียน การได้รับการพัฒนาคุณภาพการปฏบิตังิาน 
ได้แก่ การตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น ตลอดจนส่งเสรมิและพัฒนา



 

ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของความเป็นครู ทัง้นี้ เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏบิตัหิน้าที่ตามบทบาทให้มคีวามเหมาะสม และสามารถน าไปพฒันาเพื่อสร้างผลงานทางวชิาการให้กบัตนเองและทางราชการ 
 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชียวชาญทาง
วชิาชพี ส่งเสรมิสนับสนุนการปฏิบตัิงานทุกด้าน ทัง้คุณภาพของงาน คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพีครู ตลอดจน
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี เพื่อให้บุคลากรได้รบัความรู้จากการฝึกอบรมและน าความรู้ที่ได้รบัมาขยายผลพัฒนา
ตนเองและบุคลากรในสถานศึกษา 
 
2.  วตัถปุระสงค์   
 2.1 เพื่อพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชพี 
 2.2 เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการปฏบิตัิงานให้มปีระสิทธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
 2.3 เพื่อตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 
3. เป้าหมาย   

3.1 เชิงปริมาณ   
3.1.1 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา้ร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 

3.2  ด้านคุณภาพ 
3.2.1 ผู้เขา้ร่วมโครงมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมมากกว่าร้อยละ 86 

 
4. วิธีด าเนินการ 
 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน  
(STP) 

1 .  ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น
รายละเอยีดโครงการ 
2. เขียนโครงการเสน อขอ
อนุมตั ิ
3. ก าหนดหน้าที่รบัผดิชอบ 

ต้นปี 
งบประมาณ 

 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

2. ด าเนินการ 
(SIP) 
 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1 อบรม
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อมีและ
เลื่อนวิทยฐานะตาม
หลกัเกณฑ์ ว21/2560 
1. แต่งตัง้/ประชุมคณะท างาน 

 
1 ธนัวาคม 2563 
- 
31 มกราคม2564 
 
 
 

 
15,800 บาท 
 
 
 
 
 

 
1. นางสาวราวญีา ซอมดั 
2. นายรฐัพงศ์ ช่วยชู 
 
 
 
 



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2. จดัท าเอกสารและสร้าง
แบบสอบถาม 
3. ด าเนินงานจดักจิกรรม 
 
 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม
พฒันาคุณธรรมจริยธรรม
ครูและบุคลากร 
1. แต่งตัง้/ประชุมคณะท างาน 
2. จดัท าเอกสารและสร้าง
แบบสอบถาม 
3. ด าเนินงานจดักจิกรรม 
 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบติัการการจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้ 
1. แต่งตัง้/ประชุมคณะท างาน 
2. จดัท าเอกสารและสร้าง
แบบสอบถาม 
3. ด าเนินงานจดักจิกรรม 
 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม
พฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ (Active 
Learning) ผ่าน
กระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
1. แต่งตัง้/ประชุมคณะท างาน 
2. จดัท าเอกสารและสร้าง
แบบสอบถาม 
3. ด าเนินงานจดักจิกรรม 
 

 
 
 
 
1 ตุลาคม 2563 - 
31 กนัยายน 2564 
 
 
 
 
 
 
พฤศจิกายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
1 ตุลาคม 2563 – 31 
กนัยายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ตุลาคม 2563 - 
31 กนัยายน 2564 
 

 
 
 
 
 
35,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
15,800 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
25,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
1. นางสาวชมพิชาน์ คงสบิ 
2. นางสาวจติชนก  ประชุมทอง 
 
 
 
 
 
 
1. นางสาวพชัรณิี สมผล 
2. นางสาวราวญีา ซอมดั 
 
 
 
 
 
 
1. นางสาววภิาวรรณ วิชยัดษิฐ์ 
2. นางสาวนิตยาพร จนัทร์
ประสทิธิ ์
 
 
 
 
 
 
 
1. นายรฐัพงศ์ ช่วยชู 
2. นางสาววภิาวรรณ วิชยัดษิฐ์ 



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ
สร้างนวตักรรมและการ
ผลิตส่ือการเรียนการสอน 
1. แต่งตัง้/ประชุมคณะท างาน 
2. จดัท าเอกสารและสร้าง
แบบสอบถาม 
3. ด าเนินงานจดักจิกรรม 
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรม
เตรียมความพร้อมและ
พฒันาอย่างเข้ม ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย 
1. แต่งตัง้/ประชุมคณะท างาน 
2. จดัท าเอกสารและสร้าง
แบบสอบถาม 
3. ด าเนินงานจดักจิกรรม 
 
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรม
เตรียมความพร้อมและ
พฒันาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย 
1. แต่งตัง้/ประชุมคณะท างาน 
2. จดัท าเอกสารและสร้าง
แบบสอบถาม 
3. ด าเนินงานจดักจิกรรม 
 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมสร้าง
ขวญัก าลงัใจครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
1. แต่งตัง้/ประชุมคณะท างาน 
2. จดัท าเอกสารและสร้าง
แบบสอบถาม 
3. ด าเนินงานจดักจิกรรม 

 
 
 
 
 
 
1 ตุลาคม 2563 – 30 
กนัยายน 2564 
 
 
 
 
 
 
1 เมษายน 2563 –  
31 มนีาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
1 ตุลาคม 2563 - 
31 กนัยายน 2564 
 
 
 
 
 
 
1 ตุลาคม 2563 - 31 
กนัยายน 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
23,650 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
600,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
41,136 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
269,520 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. นางสาวณัฐนร ีพนัธ์พงศ์ 
2. นางสาวมัสรน่ีา สะนิ 
 
 
 
 
 
 
1. นางสาวนิตยาพร จนัทร์ประสทิธิ ์
2. นางสาววภิาวรรณ วิชยัดษิฐ์ 
 
 
 
 
 
 
1. นางสาวจติชนก  ประชุมทอง 
2. นายรฐัพงศ์ ช่วยชู 
 
 
 
 
 
 
1. นางสาวมัสรน่ีา สะนิ 



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

 
กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมทศัน
ศึกษาดูงานโรงเรียน
ต้นแบบ 
1. แต่งตัง้/ประชุมคณะท างาน 
2. จดัท าเอกสารและสร้าง
แบบสอบถาม 
3. ด าเนินงานจดักจิกรรม 
 
กิจกรรมท่ี 10 กิจกรรมมุทิตา
จิต 
1. แต่งตัง้/ประชุมคณะท างาน 
2. จดัท าเอกสารและสร้าง
แบบสอบถาม 
3. ด าเนินงานจดักจิกรรม 
 
กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมสรร
หาบุคลากร 
1. แต่งตัง้/ประชุมคณะท างาน 
2. จดัท าเอกสารและสร้าง
แบบสอบถาม 
3. ด าเนินงานจดักจิกรรม 
 
กิจกรรมท่ี 12 กิจกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 
1. แต่งตัง้/ประชุมคณะท างาน 
2. จดัท าเอกสารและสร้าง
แบบสอบถาม 
3. ด าเนินงานจดักจิกรรม 
 

 
 
 
 
1 – 30 กนัยายน 
2564 
 
 
 
 
1 ตุลาคม 63-31 
กนัยายน 64 
 
 
 
 
 
มนีาคม 64  
และ 
กนัยายน 64 
 
 
 
 
 
1 ตุลาคม 2563 - 
31 กนัยายน 2564 

 
 
 
 
108,400 บาท 
 
 
 
 
2,853,600 
บาท 
 
 
 
 
 
1,500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
176,500 บาท 

2. นางสาวชมพิชาณ์ คงสบิ 
 
 
 
 
 
1. นางสาวณัฐนร ี พนัธ์พงศ์ 
2. นางสาวชมพิชาน์ คงสบิ 
 
 
 
 
 
1. นางสาวมัสรน่ีา สะนิ 
2. นายรฐัพงศ์ ช่วยชู 
 
 
 
 
1. นางสาวราวญีา ซอมดั 
2. นางสาวชมพิชาน์  คงสบิ 
 
 
 
 
 
 
1. นางสาวจติชนก  ประชุมทอง 
2. นางสาวมัสรน่ีา สะนิ 



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

กิจกรรมท่ี 13 กิจกรรม
จดัหาคุรุภณัฑ์เตรียมพร้อม
ต้อนรบับุคลากร 
1. แต่งตัง้/ประชุมคณะท างาน 
2. จดัท าเอกสารและสร้าง
แบบสอบถาม 
3. ด าเนินงานจดักจิกรรม 

3. ตรวจสอบ
และ
ประเมนิผล 
(SEP) 

 
 

1. ประเมนิความพงึพอใจของ
ผู้เขา้ ร่วมกจิกรรม   
2. วเิคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกดิจากการ
ด าเนินงาน 
3. รวบรวมข้อมูลและผลการ
ด า เนินงานที่สอดคล้องกับ
เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ ร ะ ดั บ
ความส าเร็จของโครงการและ
สรุปผลการประเมนิโครงการ 

หลงัด าเนินกจิกรรม
เสร็จเรยีบร้อย 

- ผู้รบัผดิชอบแต่ละกจิกรรม 

4. สรุปและ
รายงานผล 
 

1. จัดท าแบบรายงานสรุปผล
การด าเนินงานโครงการ 
2. เสนอแนะแนวทางปรบัปรุง
แก้ไขส าหรบัการจดัท า
โครงการครัง้ต่อไปให้มี
คุณภาพมากยิง่ขึ้น  

หลังด าเนินกิจกรรม
เสรจ็เรยีบร้อย 

- ผู้รบัผดิชอบแต่ละกจิกรรม 

 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564 
 
6. สถานท่ีด าเนินการ     
 โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา 
 
7.  งบประมาณท่ีใช้        จ านวน  4,200,906 บาท   (สีล่้านสองแสนเก้าร้อยหกบาท) 

   เงนิอุดหนุนทัว่ไป 
   เงนิอุดหนุนกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีน  



 

   เงนิอื่นๆ  ระบุ.............................................................................................................. .  
 

รายละเอียดดงัน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 อบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลกัเกณฑ์  
ว21/2560 
 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1. ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท จ านวน 100 คน  5,000 
2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท จ านวน 100 คน  5,000 
3. ค่าตอบแทนวทิยากรจ านวน 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 3,600 
4. ค่าเดนิทางวทิยากร ไปกลบั 2 เที่ยว เที่ยวละ 800 1,600 
5. ค่าที่พกัวทิยากร คนืละ 600 บาท จ านวน 1 คนื 600 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 15,800  
 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากร 
 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1. ค่าอาหารกลางวนั 2 มื้อๆ ละ 50 บาท จ านวน 97 คน 9,700 
2. ค่าอาหารว่าง 4 มื้อๆ ละ 15 บาท จ านวน 97 คน 5,820 
3.  ค่าตอบแทนวทิยากร จ านวน 6 ชัว่โมง ชัว่โมงละ  600 บาท จ านวน2 คน 7,200 
4. ค่าเดนิทางวทิยากร ไปกลบั เที่ยวละ 800 บาท จ านวน 2 คน  3,200 
5. ค่าที่พกัวทิยากร 2 คนื คนืละ 1,200 บาท จ านวน 2 คน  4,800 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 35,000 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1. ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท จ านวน 100 คน  5,000 
2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท จ านวน 100 คน 5,000 
3. ค่าตอบแทนวทิยากรจ านวน 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 3,600 
4. ค่าเดนิทางวทิยากร ไปกลบั 2 เที่ยว เที่ยวละ 800 บาท 1,600 
5. ค่าที่พกัวทิยากร คนืละ 600 บาท จ านวน 1 คนื 600 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 15,800  
 



 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ (Active Learning) ผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 100 คน 5,000 
2. ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จ านวน 100 คน 5,000 
3. ค่าตอบแทนวทิยากร 6 ชัว่โมง ๆ ละ 600 บาท จ านวน 2 คน 7,200 
4. ค่าเดนิทางวทิยากร 1,500 บาท จ านวน 2 คน 3,000 
5. ค่าที่พกัวทิยากร 1,200 บาท 2 คนื จ านวน 2 คน  4,800 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 25,000 
 
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสร้างนวตักรรมและการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1. ค่าอาหารกลางวนั 2 มื้อๆ ละ 50 บาท จ านวน 100 คน 10,000 
2. ค่าอาหารว่าง 4 มื้อๆ ละ 25 บาท จ านวน 100 คน 10,000 
3. ค่าตอบแทนวทิยากร ชัว่โมงละ  600 บาท จ านวน 2 คน 7,200 
4. ค่าเดนิทางวทิยากร 1,500 บาท จ านวน 2 คน 3,000 
5. ค่าที่พกัวทิยากร 1,200 บาท จ านวน 2 คน 4,800 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 35,000 
 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1. อาหารว่างคณะกรรมการ 123*2 * 25 = 6,150 บาท 6,150 
2. อาหารกลางวนั 123*2*50 = 12,500 บาท ปฐมนิเทศ 12,500 
3. อาหารว่าง 50 *2 *25 = 2,500 บาท 2,500 
4. อาหารกลางวนั 50*50 = 2,500 บาท 2,500 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 23,650 



 

 
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1. ค่าเดนิทาง  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั 600,000 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 600,000 
 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมสร้างขวญัก าลงัใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1. จดัท าของที่ระลกึวนัเกดิ ครูเลื่อนวทิยฐานะ ครูย้าย และครูใหม่            

1. ช่อดอกไม้ช่อละ 500 บาท  50 คน เป็นเงนิ 25,000 บาท 
2. ต้อนรบัครูและบุคลากร 16,136 บาท 

41,136 

2. มอบของที่ระลกึในวนัประชุมประจ าเดอืน - 
รวมเป็นเงินทัง้หมด 41,136 

 
กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมทศันศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 
 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1. ค่าที่พกั จ านวน 3 คนื คนืละ 800 บาท 116,400 
2. ค่าโดยสารปรบัอากาศ 4  วนั  (15,000/ วนั) 60,000 
3. เบี้ยเลี้ยง 240/คน  93,120 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 269,520 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี 10 กิจกรรมมุทิตาจิต 
 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1. กจิกรรมภายในโรงเรยีน 

   - ค่าจดัสถานที่  รวมเป็นเงนิ 10,000 บาท 
   - ค่าของที่ระลกึให้การแสดงนักเรยีน  รวมเป็นเงนิ 2,000 บาท 

 
12,000 



 

2. กจิกรรมภายนอกโรงเรยีน 
   - ค่าที่พกั ห้องละ  800 บาท  จ านวน  58 ห้อง  
รวมเป็นเงนิ  46,400 บาท 

 
12,000 

3. ค่าอาหาร โต๊ะละ 2000 บาท  จ านวน  25 โต๊ะ  50,000 
รวมเป็นเงินทัง้หมด 108,400 

 
กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมสรรหาบุคลากร 
 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1. ค่าจ้างบุคลากรภายนอก 

      จ านวน 4 คน จ านวน 1560 ชม. รวมเป็นเงนิ 312,000 บาท 
 

312,000 
2. ค่าจ้างครูที่มคีวามเชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ   

จ านวน 2  คน คนละ 360,000 บาท 
 

360,000 
3. ค่าจ้างบุคลากรในสถานศกึษา  

จ านวน 11 คน 1,3128,000 บาท 
1,3128,000 

4. ค่าจ้างครูเทศบาล (งบจากเทศบาล) 
จ านวน 2 คน 208,800 บาท 

208,800 

5. ค่าจ้างครูต่างชาต ิ 
จ านวน 3 คน 660,000 บาท 

 
660,000 

6. ครูภาษาจนี 1 คน เดอืนละ  35,000 บาท 35,000 
รวมเป็นเงินทัง้หมด 2,853,600 

 
กิจกรรมท่ี 12 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 
 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1. ค่าอาหารว่างคณะกรรมการประเมนิ จ านวนคน 15 คนจ านวน 4 มื้อๆละ 

25 บาท  
1,500 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 1,500 
 
 
 
กิจกรรมท่ี 13 กิจกรรมจดัหาคุรุภณัฑ์เตรียมพร้อมต้อนรบับุคลากร 
 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 



 

1. โต๊ะ-เก้าอี้ครู 15 ชุด*7000 บาท = 105,000 บาท 
อุปกรณ์ส านักงานห้องบรหิารทัว่ไป 

105,000 

2. ค่าผ้าม่าน 10,000 บาท 10,000 
3. ชุดเก้าอี้ 52,500 บาท 52,500 
4. โต๊ะหมู่ 7 จ านวน 2 ชุด ชุดละ 3,000 บาท  6,000 
5. บอร์ดบุคลากร จ านวน 2 ชุด ชุดละ 1,500  3,000 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 176,500 
 
8. การประเมินผล 
 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมมากกว่าร้อย
ละ 88 

1. การประเมนิความพงึพอใจ   
 

1. แบบสอบถาม 
 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  
 9.1 ครูและบุคลากรมคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชพีตรงตามความต้องการของครูและสถานศกึษา 
 9.2 มกีารก ากบัตดิตามประเมนิและตรวจสอบความก้าวหน้าการปฏบิตังิานของบุคลากร 
 9.3 มกีารเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก ากบัตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏบิตังิาน  
 

 
 ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวราวญีา  ซอมดั) 
 
 
 ลงชื่อ ผู้เหน็ชอบโครงการ 
 (นางสาวสุรยิา  เพราเพราะ) 
 ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนทีปราษฎร์พทิยา 
 
 
 
 ลงชื่อ ผู้อนุมตัโิครงการ 
 (นางเพยีงแข   ชติจุ้ย) 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา 
ตารางวิเคราะห์โครงการ  พฒันาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวชิาชพี 
ให้น าโครงการที่เขยีนเสร็จแล้วมาวเิคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง 



 

คะแนน ๑ หมายถงึ น้อย หรอื ไม่ม ี๒ หมายถงึ ปานกลาง และ ๓ หมายถงึ มาก 
ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 

๑ ๒ ๓ 
๑.ชื่อโครงการ ๑.๑ ความถูกต้อง ชดัเจน 

๑.๒ สอดคล้องกบักจิกรรม 
๑.๓ อ่านเขา้ใจง่าย เร้าใจ 

  
 
/ 

/ 
/ 

 

๒. แผนงาน ถูกต้องตามหลกัการจดัสรรงบประมาณ   /  
๓. หลักการและ
เหตุผล 

๓.๑ แสดงความเป็นมา 
๓.๒ มขีอ้มูล ทฤษฎี สนับสนุน 
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพฒันา 

  / 
/ 
/ 

 

๔. วตัถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิง่ที่ต้องการให้เกดิหลงัด าเนินโครงการ 
๔.๒  มคีวามเป็นไปได้ 
๔.๓ สอดคล้องกบักจิกรรมที่ท า 

  
 
/ 

/ 
/ 
 

 

๕. เป้าหมาย ๕.๑ แสดงผลงานในเชงิปรมิาณหรอืคุณภาพ 
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะด าเนินงาน 
๕.๓ ระบุจ านวนหรอืวนัเวลาสถานที่ที่จะด าเนินการ 

  
/ 
/ 

/ 
 

 

๖. กิจกรรมและ
ด าเนินงาน 

๖.๑ ล าดบักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๖.๒ กจิกรรมระบุวนัเวลาที่ด าเนินการ 
๖.๓ กจิกรรมระบุผู้รบัผดิชอบในแต่ละกจิกรรม 

  / 
/ 
/ 

 

๗. ร า ยล ะ เ อี ยด
ก า ร ใ ช้
งบประมาณ 

๗.๑ การเขยีนงบประมาณค านึงถงึความประหยดั 
๗.๒ งบประมาณที่ค านวณถูกต้ องตามระ เบียบ
กระทรวงการคลงั 
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพยีงพอของงบประมาณ 

  
/ 
 
/ 

/  

๘.การประเมนิผล ๘.๑ ตวัชี้วดัสามารถวดัได้ 
๘.๒ บอกวธิกีารที่จะประเมนิ 
๘.๓ บอกเครื่องมอืที่ใช้ประเมนิ 

  / 
/ 
/ 

 

๙.ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

๙.๑ บอกผลที่ได้รบัว่าจะได้รบัหลงัสิ้นสุดโครงการ 
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบับอกเป็นผลลพัธ์(outcomes) 
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบัสูงกว่าวตัถุประสงค์ 

  / 
/ 
/ 

 

รวม/เฉลี่ย   ๑๒ ๕๗ ๖๙ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน  เป็นโครงการท่ีดี 
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน  เป็นโครงการที่พอใช้ 
คะแนนต ่ากว่า ๕๕  คะแนน เป็นโครงการที่ต้องปรบัปรุง



 

 

 

 

 

โครงการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มบริหารงานวชิาการ ปงีบประมาณ 2564 
 
 
 
 

 

 



 

โครงการ ตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน  ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 

กลุ่มงาน บรหิารงานวชิาการ 

ที่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล

ยุทธ์, 
เป้าประสงค์, 

มาตรฐาน,ข้อที่ 

รายละเอียด

กิจกรรม 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี/
พฒันา
ผู้เรียน 

บ.ก.

ศ. 

เทศบา

ล 

สวสัดิก

าร 

นอกงบ 

1 โครงการ
ส่งเสรมิพฒันา
สุขภาวะทาง
ร่างกาย และจติ
สงัคม 

1)กีฬาสภีายใน นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 
1.2.4 

1)กีฬาสภีายใน อ. สาลรีตัน์ 
อ. สุวยัดา 
อ. อรวรรณ 
อ. ภาณุวฒัน์ 
อ.ณัฐภทัร 

1๖ พ.ค. – 
๓๑ ก.ค. 6๔ 

๘๑,๔๖๐ ๘๑,๔๖๐      

๒)แข่งขนัฟุต
ซอลสภาทปี
กรคพั ครัง้ที่ 1 

๒)แข่งขนัฟุตซอล
สภาทปีกรคพั ครัง้
ที่ 1 

อ.ธริพงษ ์
อ.รพพีรรณ 
 

ม.ค.๖๔ ๑๖,๐๐๐  ๑๐,๐๐
๐ 

๖,๐๐
๐ 
(รดศ) 

   

2)ส่งเสรมิความ
เป็นเลศิด้านกีฬา 

2)ส่งเสรมิความ
เป็นเลศิด้านกีฬา 

อ. สาลรีตัน์ 
อ. สุวยัดา 
อ. อรวรรณ 
อ. ภาณุวฒัน์ 
อ.ณัฐภทัร 

1 ต.ค. 6๓ 
- 

3๐ ก.ย. 6๔ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐      

๔)สุขภาพจติ 
กาย ใจ ด ี

๔)สุขภาพจติ กาย 
ใจ ด ี

อ. สาลรีตัน์ 
อ.ณฐนน 

1๐ ม.ค.6๔ - 
๑๐ เม.ย.๖๔ 

5๖,๐๐๐  5๖,๐๐๐     

๕)บรกิารสุขภาพ
และตรวจสุขภาพ 

๕)บรกิารสุขภาพ
และตรวจสุขภาพ 

อ.สาลรีตัน์ 
อ.สุวยัดา 
อ.อรวรรณ 

1 ต.ค. 6๓- 
๓0 ก.ย. 6๔ 

๕00 
 
 

๕00      



 

ที่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล

ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อที่ 

รายละเอียด

กิจกรรม 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี/
พฒันา
ผู้เรียน 

บ.ก.
ศ. 

เทศบา
ล 

สวสัดิก
าร 

นอกงบ 

อ.ภาณุวฒัน์ 
อ.ณัฐภทัร 

 
 

2 โครงการ
ยกระดบั
ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 

1) จดัการเรยีน
การสอน 
 
 

นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 
1.1.5 

1.1)จดัการเรยีน
การสอน 
 

อ.พมิพ์ใจ 
อ.ภมร 

๑ ต.ค. 6๓ – 
3๐ ก.ย. 6๔ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐      

๒.มอบ
ประกาศนียบตัร 

๒.๑ มอบ
ประกาศนียบตัร
นักเรยีน ม.๓ และ 
ม.๖ 

อ.ศรสุีวรรณ 
อ.ปาลนีิ 

ม.ีค. ๖๔ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐      

๓. ยกระดบั
ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน O-
NET 

๓.๑ ติ O-NET ม.
๓ และ ม.๖ 

อ.จงรกัษ ์
อ.เจนณรงค์ 

๑ ต.ค. ๖๓ – 
๓๐ ก.ย. ๖๔ 

๑๔๘,๕๘๐ ๑๔๘,๕๘๐      

๔. เสรมิสร้างสื่อ
และเทคโนโลย ี

๔.๑จดัหาสื่อและ
เทคโนโลยหี้อง
โครงการพเิศษ 

อ.พชัรณีิ 
อ.ปัทมา 
อ.กุลธดิา 

๑. พ.ย.๖๓ – 
๓๐ ก.ย. ๖๔ 

๒๐๐,๐๐๐   ๒๐๐,
๐๐๐ 

   

๕. ๔ ต. (ติว เติม 
เต็ม ต่อ) 

๕.๑ จดักิจกรรมติว 
เติม เต็ม ต่อ ห้อง
โครงการพเิศษ 

อ.จตุพร 
อ.เจนณรงค์ 

๑ ต.ค. ๖๓ – 
๓๐ ก.ย. ๖๔ 

๑๕๗,๕๙๐   ๑๕๗,
๕๙๐ 

   

 

 



 

ที่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล
ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อที่ 

รายละเอียด
กิจกรรม 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี บ.ก.ศ./
โครงการ

พิเศษ 

เทศบา
ล 

สวสั
ดิ 

การ 

นอก
งบ 

  5.5 โอลมิปิก
วชิาการ 

 6.1 ค่าสมคัร
สอบโอลมิปิก
วชิาการ 
และจดั
กิจกรรมติว 

อ.พชัรณีิ ๑ ต.ค. ๖๓ – 
๓๐ ก.ย. ๖๔ 

๒๐,๐๐๐ 20,000      

๓ โครงการพฒันา
อ่านออก เขยีน
ได้ คดิเลขเป็น 

๑. เดนิหน้าและ
พฒันาการอ่าน
ออกเขยีนได้ 

นโยบายที่ ๒ กล
ยุทธ์ที่ ๑ 
มาตรฐาน ๑ ขอ้ที่ 
๑.๑.๑ 

๑.๑จดั
กิจกรรม
พฒันาทกัษะ
ด้านการอ่าน
และการเขยีน 

อ.จ าเรยีง 
อ.จริาภรณ์ 
อ.ณัฐชยา 

๑ ต.ค. ๖๓ 
- 

๓๐ ก.ย. ๖๔ 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐     

๒. ส่งเสรมิรกั
การอ่าน 

๒.๑ จดั
กิจกรรม
ห้องสมุด 

อ.ยุพาพร 
อ.อารยี์รตัน์ 

๑ ต.ค. ๖๓ 
- 

๓๐ ก.ย. ๖๔ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐      

๓. คดิเลขเป็น 
(Rithemetics) 

๓.๑ จดั
กิจกรรมคดิ
เลขเป็น 
(Rithemetics) 

อ.อารมย์ 
อ.นิชาภา 

๑ ต.ค. ๖๓ 
- 

๓๐ ก.ย. ๖๔ 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐     

๔. โครงการพฒันา
ผู้เรยีนสู่ความ
เป็นเลศิทาง
วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

๑.โครงงาน
วทิยาศาสตร์ 

นโยบายที่ ๒ กล
ยุทธ์ที่ ๑ 
มาตรฐาน ๑ ขอ้ที่ 
๑.๑.๒ 

๑.๑ จดั
กิจกรรมสอง
โครงงาน
วทิยาศาสตร์ 

อ.เดชศรี 
อ.ชมพชิาน์ 

พ.ค. ๖๔ – 
ส.ค. ๖๔ 

๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐      

๒.สปัดาห์
วทิยาศาสตร์ 

๒.๑ จดั
กิจกรรม
สปัดาห์
วทิยาศาสตร์ 

อ.พชัรณีิ 
อ.นวยีา 
อ.องัคณา 

๑๐-๒๐ ส.ค. 
๖๔ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐      



 

ที่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล
ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อที่ 

รายละเอียด
กิจกรรม 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี บ.ก.ศ./
โครงการ

พิเศษ 

เทศบา
ล 

สวสั
ดิ 

การ 

นอก
งบ 

  ๓. ค่าย
อิเล็กทรอนิกส์รุ่น
เยาว์ชนทปี
ราษฎร์พทิยา 

 ๓.๑ จดั
กิจกรรมค่าย
อิเล็กทรอนิก
ส์ 

อ.สุรศกัดิ ์
อ.ภราดร 
อ.อิสรเกษม 

ม.ค.๖๔ ๓๓,๗๐๐ ๓๓,๗๐๐      

๔.มอืโปร 
science shor 

๔.๑ จดั
กิจกรรม 
science 
show 

อ.ชนกพร 
อ.จนัธริตัน์ 

๑๓ ก.ย. ๖๔ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐      

5.ค่าย
วทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ม.
ต้น 

5.1 จดัค่าย
วทิยาสตร์
และ
คณิตศาสตร์
ห้องโครงการ
พเิศษ ม.ต้น 

อ.จตุพร 
อ.กุลธดิา 
 

1-๓๑  
ม.ค. 6๔ 

๒๗๒,๔๐๐   ๒๗๒,๔๐
๐ 

   

5.ค่าย
วทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ม.
ปลาย 

5.1 จดัค่าย
วทิยาสตร์
และ
คณิตศาสตร์
ห้องโครงการ
พเิศษ ม.
ปลาย 

อ.พชัรณีิ 
อ.เจนณรงค์ 
 

1-๓๑  
ม.ค. 6๔ 

๒๖๙,๖๒๐   ๒๖๙,๖๒
๐ 

  

5 โครงการ
จดัการเรยีน
การสอน IS ใน

1) พฒันาการ
จดัการเรยีน IS 
 
 

นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ 3มาตรฐาน 
1 ขอ้ที่ 1.2.3 

1)จดัการ
เรยีนการสอน 
IS และ
น าเสนอ IS 

อ.จงรกัษ ์
อ.ยุพาพร 

1๕ - ๓0  
ม.ีค. 6๔ 

๓๗,๐๐๐ 
 
 
 

๓๗,๐๐๐     



 

ที่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล
ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อที่ 

รายละเอียด
กิจกรรม 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี บ.ก.ศ./
โครงการ

พิเศษ 

เทศบา
ล 

สวสั
ดิ 

การ 

นอก
งบ 

โรงเรยีน
มาตรฐานสากล 

 

6. โครงการ
ส่งเสรมิความ
ภูมใจใน
ท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

1. ตามรอยเส้น
ประวตัิศาสตร ์

นโยบายที่ 2  
กลยุทธ์ 1
มาตรฐาน 1  
ขอ้ที่ 1.2.2 

1.1 จดั
กิจกรรมตาม
ร้อยเส้น
ประวตัิศาสต
ร ์

อ.ธรีรตัน์ 
อ.นิตยาพร 

ก.ย. 6๔ ๓๑,๘๔๐ ๓๑,๘๔๐      

2. ธรรมศกึษา 2.1 สอบ
นักธรรม 

อ.ศรสุีวรรณ 
อ.อมรทพิย์ 

 พ.ย.-ธ.ค.6๓ ๔๔,๖๑๐   ๔๔,๖๑๐ 
(รดศ) 

   

3. ส่งเสรมิและ
พฒันาศกัยภาพ
ผู้เรยีนด้านศลิปะ 

3.1 แข่งขนั
ทกัษะภายใน
และภายนอก
สถานศกึษา 

อ.จุฑามาศ 
อ.พชัรวีรรณ 
อ.วรีภทัร 

1 ต.ค. 6๓ 
- 

๓0 ก.ย. 6๔ 

๗๕,๐๐๐ ๗๕,000      

4. ค่ายพฒันา
ส่งเสรมิการ
เรยีนรู้ด้านศลิปะ 

4.1 จดัการ
เรยีนการสอน
จากวทิยากร
ท้องถิ่น 

อ.พมิพ์พร 
อ.วนัวิสาข์ 
อ.อาภาภรณ์ 
อ.จตุพล 

1 ต.ค. 6๓ 
- 

๓๐ ก.ย. 6๔ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,,๐๐๐      

5. ส่งเสรมิ
ความสามารถ
พฒันาศกัยภาพ
นักเรยีนดนตรี
สากล โย 

5.1 ส่งเสรมิ
ความสามาร
ถพฒันา
ศกัยภาพ
นักเรยีน
ดนตรสีากล  

อ.จุฑามาศ 
อ.พชัรวีรรณ 
อ.วรีภทัร 

1 ต.ค. 6๓ 
- 

๓๐ ก.ย. 6๔ 

๑๗๗,๐๐๐ 
 

๑๗๗,๐๐๐ 
 

     

           



 

ที่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล
ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อที่ 

รายละเอียด
กิจกรรม 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี บ.ก.ศ./
โครงการ

พิเศษ 

เทศบา
ล 

สวสั
ดิ 

การ 

นอก
งบ 

  ๖.กิจกรรมร าลกึ
ครูกลอนสุนทรภู่
เชดิชูคู่ภาษาไทย 

 

๖.๑ จดั
กิจกรรมวนั
สุนทรภู่และ
วนัภาษาไทย 

อ.ยุพาพร 
อ.อารยี์รตัน์ 
อ.อภิชญา 

๑๔-๓๐  
ม.ิย.๖๔ 

๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐      

7 โครงการ
ส่งเสรมิการ
ยอมรบัที่จะอยู่
ร่วมกนับน
ความแตกต่าง
และหลากหลาย 

1) วนัครสิต์มาส นโยบายที่ 2  
กลยุทธ์ 1
มาตรฐาน 1  
ขอ้ที่ 1.2.3 

1.1 จดั
กิจกรรมวนั
ครสิต์มาส 

อ.วภิาวรรณ 
อ.มสัรน่ีา 

25 ธ.ค. 6๓ 1๔,๓๘๐ 1๔,๓๘๐      

2) วนัตรุษจนี 2.1จดั
กิจกรรมวนั
ตรุษจนี 

อ.ทฆิมัพร 
อ.นฤมล 

๑๒ ก.พ. 6๔ ๓0,000 ๑๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 
(รดศ) 

   

๓.วนัทานาบาตะ ๓.๑ จดั
กิจกรรม
วนัทานาบา
ตะ 

อ.นฤมล ๗ ก.ค.๖๔ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐      

๓)ค่าย
ภาษาองักฤษ ม.
ต้น 

๓.1จดัค่าย
ภาษาองักฤษ
ม.ต้น ห้อง
โครงการ
พเิศษ 

อ.ปัทมา 
อ.กวนินาฎ 
 

๑๑ ธ.ค. 6๓ 
 

๓๖,๓๔๐.๐
๗ 

  ๓๖,๓๔๐.
๐๗ 

   

4)ค่าย
ภาษาองักฤษ ม.
ปลาย 

4.1จดัค่าย
ภาษาองักฤษ
ม.ต้น ห้อง
โครงการ
พเิศษ 

อ.ปัทมา 
อ.กวนินาฎ 
 

๑๘ ธ.ค. 6๓ 
 

๓๖,๑๙๕   ๓๖,๑๙๕    



 

ที่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล
ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อที่ 

รายละเอียด
กิจกรรม 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี บ.ก.ศ./
โครงการ

พิเศษ 

เทศบา
ล 

สวสั
ดิ 

การ 

นอก
งบ 

๕.วนัอาเซียน ๕.1 จดั
กิจกรรมวนั
อาเซียน 

อ.ธรีรตัน์ 
อ.นิตยาพร 

ส.ค. 6๔ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐      

8 โครงการพฒันา
ศกัยภาพ
ผู้เรยีนตาม
หลกัสูตร
สถานศกึษา 

1)ลูกเสือ-เนตร
นาร ีม.1 

นโยบายที่ 2  
กลยุทธ์ 1
มาตรฐาน 3  
ขอ้ที่ 3.1 

1.1จดั
กิจกรรม
ลูกเสอื-เนตร
นาร ีม.1 

อ.ศรสุีวรรณ 
อ.เอกชยั 

๑ ธ.ค.๖๓ 
-  

๓๐ ม.ค. 6๔ 

๙๒,๔๑๐  ๙๒,๔๑๐     

2)ลูกเสือ-เนตร
นาร ีม.2 

2.1จดั
กิจกรรม
ลูกเสอื-เนตร
นาร ีม.2 

อ.เดชศรี 
อ.ภาณุวฒัน์ 

๑ ธ.ค.๖๓ 
-  

๓๐ ม.ค. 6๔ 

๙๓,๐๙๐  ๙๓,๐๙๐ 
 

    

3)ลูกเสือ-เนตร
นาร ีม.3 

3.1จดั
กิจกรรม
ลูกเสอื-เนตร
นาร ีม.3 

อ.เจนณรงค์ 
อ.จริาพร 

๑ ธ.ค.๖๓ 
-  

๓๐ ม.ค. 6๔ 

๑๓๙,๐๙๐  ๑๓๙,๐๙
๐ 

    

4)ผู้บ าเพญ็
ประโยชน์ 

4.1 จดั
กิจกรรมผู้
บ าเพญ็
ประโยชน์ 

อ.เกศวรา 
อ.จริาภรณ์ 

๑ ธ.ค.๖๓ 
-  

๓๐ ม.ค. 6๔ 

๘๕,๑๐๐  ๘๕,๑๐๐ 
 
 

    

5)อาสาพฒันา 5.1 จดั
กิจกรรมอาสา
พฒันา 

อ.สญัชยั 
อ.วภิาวรรณ 

๑ ธ.ค.๖๓ 
-  

๓๐ ม.ค. 6๔ 

๔๖,๔๑๕  ๔๖,๔๑๕     

  6)นักศกึษาวชิา
ทหาร 

 6.1จดั
กิจกรรม

อ.วรญัญู 
อ.ชกาภฎั 

8-10  
ม.ค. 63 

๘๖,๖00  ๘๖,๖๐๐     



 

ที่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล
ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อที่ 

รายละเอียด
กิจกรรม 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี บ.ก.ศ./
โครงการ

พิเศษ 

เทศบา
ล 

สวสั
ดิ 

การ 

นอก
งบ 

นักศกึษาวชิา
ทหาร 

7สวนสนามและ
ทบทวนค า
ปฏิญาณ 

7.1จดั
กิจกรรมสวน
สนามและ
ทบทวนค า
ปฏิญาณ 

อ.ยุพาพร 
อ.เดชศรี 

1 ก.ค. 6๔ ๔,๑00  ๔,๑๐๐     

8)ถวายราชสดุดี
เน่ืองในวชั
วชริาวุธ 

8.1 จดั
กิจกรรม
ถวายราช
สดุดเีน่ืองใน
วชัวชริาวุธ 

อ.ปาลนีิ 
อ.ยุพาพร 

25 พ.ย.6๓ ๔,๑00  ๔,๑๐๐     

9)ทศันศึกษา
แหล่งเรยีนรู ้

9.1จดั
กิจกรรมทศัน
ศกึษาแหล่ง
เรยีนรู ้

อ.สญัชยั 
อ.ปาลนีิ 

8-10  
ม.ค. 6๔ 

๖๐๓,๖๕๐  ๖๐๓,๖๕
๐ 

    

10)ชุมนุม 10.1จดั
กิจกรรม
ชุมนุม 

อ.เกศวรา 
อ.กรกมล 

๑ ต.ค.๖๓-
๓๐ ก.ย.๖๔ 

๒0,000  ๒๐,000 
 

    

11)ลดเวลาเรยีน 
เพิม่เวลารู ้

11.1จดั
กิจกรรมลด
เวลาเรยีน 
เพิม่เวลารู ้

อ.กวนินาฎ 
อ.อญัวณ์ี 

๑ ต.ค. ๖๓ - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

-  -     

  12)ทศันศึกษา
แหล่งเรยีนรู้ใน

 
12.1จดั
กิจกรรมทศัน

อ.จนัธริตัน์ 
อ.เจนณรงค์ 

1-๓๑ 
  ม.ีค. 6๔ 

๓๘๙,๑๒๐   ๓๘๙,๑๒
๐ 

   



 

ที่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล
ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อที่ 

รายละเอียด
กิจกรรม 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี บ.ก.ศ./
โครงการ

พิเศษ 

เทศบา
ล 

สวสั
ดิ 

การ 

นอก
งบ 

ประเทศ ม.
1,2,4,5 

ศกึษาแหล่ง
เรยีนรู้ใน
ประเทศ ม.
1,2,4,5 

๑๓.Around the 
worlds 

๑๓.๑ จดั
กิจกรรม
Around the 
worlds 

อ.ปัทมา 
อ.กุลธดิา 

๑-๒๘ ก.พ.
๖๔ 

๒๖๓,๙๔๐   ๒๖๓,๙๔
๐ 

   

๑๔.วนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทดิา พชัร
สุธาพมิลลกัษณ์ 
พระราชนีิ 

๑๔.๑จดั
กิจกรรมวนั
เฉลมิพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทดิา 
พชัรสุธาพมิล
ลกัษณ์ พระ
ราชนีิ 

อ.ปาลนีิ 
อ.พรประภา 

๓ ม.ิย.๖๔ ๕,๕๐๐  ๕,๕๐๐     

๑๕.แห่เทยีน
พรรษา 

๑๕.๑จดั
กิจกรรมแห่
เทยีนพรรษา 

อ.ณัฐกิตติ ์
อ.ปาลนีิ 

๕ ก.ค.๖๔ ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐     

  ๑๖.วนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั 

 ๑๖.๑จดั
กิจกรรมวนั
เฉลมิพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเ

อ.จติชนก 
อ.พรประภา 

28 ก.ค.๖๔ ๔,๕๐๐  ๔,๕๐๐     



 

ที่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล
ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อที่ 

รายละเอียด
กิจกรรม 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี บ.ก.ศ./
โครงการ

พิเศษ 

เทศบา
ล 

สวสั
ดิ 

การ 

นอก
งบ 

ด็จพระ
เจ้าอยู่หวั 

๑๗.วนัแม่
แห่งชาติ (๑๒ 
ส.ค.) 

๑๗.๑ จดั
กิจกรรมวนั
แม่แห่งชาติ 
(๑๒ ส.ค.) 

อ.ชุติมา 
อ.ธญัญารตัน์ 

๑๒ ส.ค.๖๔ ๓,๙๐๐  ๓,๙๐๐     

๑๘.วนัปิย
มหาราช 

๑๘.๑จดั
กิจกรรมวนั
ปิยมหาราช 

อ.ศรสุีวรรณ 
อ.นิตยาพร 

๒๒ ต.ค.๖๓ ๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐     

๑๙.วนัพ่อ
แห่งชาติ (๕ ธ.ค. 
๖๓) 

๑๙.๑จดั
กิจกรรมวนั
พ่อแห่งชาติ 
(๕ ธ.ค. ๖๓) 

อ.อมรทพิย์ 
อ.สญัชยั 

๔ ธ.ค.๖๓ ๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐     

๒๐.วนัปีใหม่ ๒๐.๑จดั
กิจกรรมวนัปี
ใหม่ 

อ.ธรีรตัน์ 
อ.ราวญีา 

๓๐ ธ.ค.๖๓ ๓๒,๐๐๐  ๓๒,๐๐๐     

๒๑. รอบรัว้
มหาวทิยาลยั ๖๓ 

๒๑.๑ จดั
กิจกรรมรอบ
รัว้
มหาวทิยาลยั 

อ.กรกมล 
อ.จนัทร์จริา 
อ.เกศวรา 

๑ ธ.ค. ๖๓ – 
๓๐ ม.ค.๖๔ 

๓๐๕,๐๐๐  ๓๐๕,๐๐
๐ 

    

  ๒๒. เอกสารสื่อ
และเทคโนโลย ี

 ๒๒.๑ จดัหา
สื่อและ
เทคโนโลย ี

อ.ปาลนีิ 
อ.สญัชยั 

๑.ต.ค.๖๓ 
- 

๓๐ ก.ย. ๖๔ 

๒๗๔,๐๒๓
.๙๙ 

 ๒๗๔,๐๒
๓.๙๙ 

    

9 โครงการพฒันา
หลกัสูตร 

1)ปรบัปรงุ
หลกัสูตร 

นโยบายที่ 2  1.1 จดั
กิจกรรม

อ.อารมย์ 
อ.พชัรณีิ 

1 ธ.ค.๖๓ – 
๓1 ม.ีค. 6๔ 

-       



 

ที่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล
ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อที่ 

รายละเอียด
กิจกรรม 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี บ.ก.ศ./
โครงการ

พิเศษ 

เทศบา
ล 

สวสั
ดิ 

การ 

นอก
งบ 

กลยุทธ์ 2
มาตรฐาน 2 
ขอ้ที่ 2.3 

ปรบัปรุง
หลกัสูตรใน
คาบ PLC 

10 
 
 
 

โครงการ
ส่งเสรมิการ
บรหิารจดัการ
ในชัน้เรยีน 

1)นิเทศการสอน 
 
 

นโยบายที่ 3 
กลยุทธ์ 2
มาตรฐาน 3 
ขอ้ที่ 3.4 

1.1 จดัการ
นิเทศการ
จดัการเรยีน
การสอน 

อ.อารมย์ 
อ.พชัรณีิ 
 

๑ ธ.ค. 6๓ 
- 

๓๐ ก.ย ๖๔ 
 

 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐      

11 โครงการวจิยัละ
พฒันาผู้เรยีน 

1)วจิยัในชัน้เรยีน นโยบายที่ 3 
กลยุทธ์ 4
มาตรฐาน 3 
ขอ้ที่ 3.4 

1.1
ด าเนินการ
จดัท าวจิยัใน
ชัน้เรยีนและ
Best 

อ.อารมย์ 
อ.พชัรณีิ 

1 ธ.ค 6๓ 
- 

๓0 ก.ย. 6๔ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐      

12 โครงการพฒันา
ศกัยภาพ
ผู้เรยีนสู่
มาตรฐานสากล 

1)แข่งขนัทกัษะ
งาน
ศลิปหตัถกรรม
นักเรยีน 

นโยบายที่ 2 
กลยุทธ์ 1
มาตรฐาน 3 
ขอ้ที่ 3.5 

1.1 จดัการ
แข่งขนัทกัษะ
งาน
ศลิปหตัถกรร
มนักเรยีน
ระดบัเขต
พื้นที่
การศกึษา 

อ.จงรกัษ ์
อ.เจนณรงค์ 

1 ต.ค 6๓ 
- 

30 ก.ย 6๔ 

๕00,000  ๕00,000     

  2)วนัวชิาการ 
 (Open house) 

 2.1กิจกรรม
แสดงผลงาน
วนัวชิาการ 

อ.จงรกัษ ์
อ.จริาภรณ์ 
อ.จตุพล 

๑๙ ก.พ. 6๔ ๘2,000 ๘2,000      



 

ที่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล
ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อที่ 

รายละเอียด
กิจกรรม 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี บ.ก.ศ./
โครงการ

พิเศษ 

เทศบา
ล 

สวสั
ดิ 

การ 

นอก
งบ 

(Open 
house) 

3)กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ 

3.1จดั
กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ
นักเรยีนห้อง
โครงการ
พเิศษ 

อ.พมิพ์ใจ 
อ.จตุพร 
อ.จงรกัษ ์
อ.พชัรณีิ 

๑-๓๑ 
 ม.ีค. 6๔ 

๑๔๐,๘๐๐ 
 

  ๑๔๐,๘๐
๐ 

 

   

4)กิจกรรมค่าย
พฒันา
บุคลกิภาพของ
นักเรยีนห้อง
โครงการพเิศษ 
 
 

4.1 จดั
กิจกรรมค่าย
พฒันา
บุคลกิภาพ
ห้องโครงการ 

อ.พชัรณีิ 
อ.จงรกัษ ์
ครูที่ปรกึษา
ห้องโครงการ 
ม.6 

๑-๓๑ 
 พ.ค. 6๔ 

๗๙,๑๔๐   ๗๙,๑๔๐    

๕)วนัรพี ๕.1กิจกรรม
วนัรพ ี

อ.ราวญีา 
อ.พรประภา 

ส.ค.๖๔ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐      

  ๖.ลูกทปีกรต้น
กล้าภาษาไทย 
ครัง้ที่ ๑ 

 ๖.๑จดั
กิจกรรมลูก
ทปีกรต้นกล้า
ภาษาไทย 
ครัง้ที่ ๑ 

อ.ธริพงษ ์
อ.อญัชรยี์ 

ส.ค.๖๔ ๑๕,๑๐๐ ๑๕,๑๐๐      

  ๗.รู้รกัษ์
ภาษาไทย 

 ๗.๑จดั
กิจกรรมรกัษ์
ภาษาไทย

อ.ณฐนน 
อ.จนัทร์นิพา 

10 กพ.64- 
10 เม.ย 64 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐      



 

ที่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล
ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อที่ 

รายละเอียด
กิจกรรม 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี บ.ก.ศ./
โครงการ

พิเศษ 

เทศบา
ล 

สวสั
ดิ 

การ 

นอก
งบ 

ส่งเสรมิ
คุณลกัษณะอนั
พงึประสงค์แก่
ผู้เรยีน 

ส่งเสรมิ
คุณลกัษณะ
อนัพงึ
ประสงค์แก่
ผู้เรยีน 

 

  ๘.ค่ายส่งเสรมิ
ความเป็นเลศิ
ทางด้านวชิาชพี 

 ๘.๑จดั
กิจกรรมค่าย
ส่งเสรมิความ
เป็นเลศิ
ทางด้าน
วชิาชพี 

อ.ปรมาภรณ์ 
อ.จตุรงค์ 
อ.อนุสา 
อ.วริาวรรณ 
อ.ดวงกมล 
อ.นมล 
อ.สายฝน 

พ.ค.๖๔ – 
๓๐ ก.ย. ๖๔ 

๑๖๕,๘๐๐ ๑๖๕,๘๐๐      

13 โครงการแนะ
แนวเพื่อ
การศกึษา 
อาชพีและการ
ด าเนินชวีติ 

1.สารสนเทศ นโยบายที่ 2 
กลยุทธ์ 1
มาตรฐาน 1 
ขอ้ที่ 1.1.6 

- จัดทำป้าย

ประชาสัมพันธ์

นักเรียนท่ีเข้า

ศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา 

ปีการศึกษา 

2563 เป็นเงิน 

- จัดทำ และ

ติดตั้งบอร์ด

สารสนเทศงาน

แนะแนว และ

อ.กรกมล 
อ.เกศวรา 
อ.จนัทร์จรีา 
 

1 ธ.ค. 63 
- 30 ม.ิย.64 

๓๘,๓๐๐ ๓๘,๓๐๐      



 

ที่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล
ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อที่ 

รายละเอียด
กิจกรรม 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี บ.ก.ศ./
โครงการ

พิเศษ 

เทศบา
ล 

สวสั
ดิ 

การ 

นอก
งบ 

อุปกรณ์จัดทำ

บอร์ด 

- ค่าย “เตรียม

ความพร้อมก่อน

เข้า

มหาวิทยาลัย” 

- จัดอบรมการ
ทำแฟ้มสะสม
ผลงาน เป็นเงิน   

  2.บรกิารให้
ค าปรกึษา(เพื่อน
ที่ปรกึษา YC) 

นโยบายที่ 2 
กลยุทธ์ 1
มาตรฐาน 1 
ขอ้ที่ 1.1.6 

1.จดัโครงการ
ค่ายเพื่อนที่
ปรกึษา (YC) 

อ.กรกมล 
อ.จนัทร์จรีา 
อ.เกศวรา 

8-9 ก.ค. 64 ๕0,000 ๕0,000      

  3.จดัวางตวั
บุคคล 

นโยบายที่ 2 
กลยุทธ์ 1
มาตรฐาน 1 
ขอ้ที่ 1.1.6 

- ด าเนินการ
เกี่ยวกบัการ
มอบ
ทุนการศึกษา
ทัง้จากภายใน
และภายนอก
ทท 
-ด าเนินการ
กองทุน กยศ. 
-ด าเนินการ
เกี่ยวกบัทุน
ปัจจัยพื้นฐาน 

 1 ต.ค. 63 
- 30 ก.ย.64 

๑,๑๕๕,๐๐
๐ 

     ๑,๑
๕๕,
๐๐
๐ 



 

ที่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล
ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อที่ 

รายละเอียด
กิจกรรม 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี บ.ก.ศ./
โครงการ

พิเศษ 

เทศบา
ล 

สวสั
ดิ 

การ 

นอก
งบ 

ได้รบัการ
จดัสรรเป็นเงนิ  
๑,๑๕๕,๐๐๐
บาท 
-ด าเนินการ
เกี่ยวกบัทุน
ปัจจัยพื้นฐาน 
(ยากจนพเิศษ)  

-ด าเนินการ
ประสานงาน
จากหน่วยงาน
ภายในและ
หน่วยงาน
ภายนอกเพื่อ
จดัหานักเรียน
เข้าท างานเพื่อ
หารายได้
ระหว่างเรียน 
ในสถาน
ประกอบการ
ต่างๆ 

  4.กิจกรรม
ติดตามผลทาง
การศกึษา 

 1.ติดตามผล
ของนักเรยีน 
ม.3 และ ม.6 

อ.เกศวรา 
อ.กรกมล 
อ.จนัทร์จรีา 

1 ต.ค. 63 
- 30 ม.ิย.64 

-       



 

ที่ โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล
ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อที่ 

รายละเอียด
กิจกรรม 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี บ.ก.ศ./
โครงการ

พิเศษ 

เทศบา
ล 

สวสั
ดิ 

การ 

นอก
งบ 

5.กิจกรรม
ประชาสมัพนัธ์
การรบันักเรยีน
ใหม่ 

1.
ประชาสมัพนัธ์
การรบัสมคัร 
6.2รบัสมคัร
นักเรียน ม.1,ม.
4 
2.จดัท าป้ายไว
นิล
ประชาสมัพนัธ์
การรบันักเรียน 
3.ค่าด าเนินการ
กิจกรรมรบั
นักเรียน 
 

อ.อญัชรยี์ 
อ.เกศวรา 
อ.จนัทร์จริา 
อ.กรกมล 
อ.จตุพล 
อ.อิศรเกษม 

ม.ค.-ม.ิย. 64 39,525 ๔,๒๐๐  ๓๕,๓๒๕ 
(รดศ) 

   

รวม 

๘,๙๓๑,๙๕
๙.๐๖ 

๑,๓๘๗,๔๐๐ ๒,๔๓๘,
๔๗๘.๙๙ 

1,
๘๔๕,๑๔๕.

๐๗ 
(โครงการ
พิเศษ) 

๑๐๕,๙๓๕ 
(รดศ) 

 

  ๑,๑
๕๕,
๐๐
๐ 

  

 



 

ช่ือโครงการ           ส่งเสรมิพฒันาสุขภาวะทางร่างกาย และจติสงัคม 
ลกัษณะโครงการ                  ใหม่         ต่อเนื่อง  
สนองนโยบาย สพฐ.     

 นโยบายที่ 1 จดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บรหิาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเขา้ถงึบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มมีาตรฐาน  และ 
                     ลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษา 
 นโยบายที่ 5 เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี     .........๑........เป้าประสงค์ท่ี....๓......มาตรฐานท่ี...๑..ข้อท่ี..๑.๒.๔..... 
ผลการปฏิบติัตามโครงการน้ีส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน                       
      มาตรฐานที่ 1.2.4 สุขภาวะท่างรางกาย และจติสงัคม 

        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ            
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ  นางสาวสาลีรตัน์   ทองขาว, นางสาวสุวยัดา   ง๊ะสมนั, 
       นางอรวรรณ  วชัรถาวรศกัดิ,์ นายณัฐภทัร อนิทรเสนีย์ 

 
 
1. หลกัการและเหตุผล   

ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เด็ก เยาวชน  และประชาชนได้ออกก าลังกาย  เล่นกีฬา และร่วมถึงกิจกรรม
นันทนาการเป็นประจ า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยก าหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางการด าเนินงานจ าแนกตาม
กลุ่มเป้าหมาย สามารถจดักิจกรรมภายในโรงเรียน และสามารถน าความรู้ ด้านกฬีา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนั   ในปัจจุบนัหลักสูตรการเรยีนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พฒันาศกัยภาพของผู้ เรยีนให้มีการ
คดิเป็น  ท าเป็น   อกีทัง้การวเิคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมรีะบบ   ทางด้านร่างกายให้มสุีขภาพที่แขง็แรงสมบูรณ์   มี
นิสัยรักการออกก าลังกาย   เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจและสังคม  โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้
แสดงออกถงึความสามารถด้านกฬีาและท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะส ี  ในฐานะที่โรงเรยีนเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมที่ให้ความรู้และ
วธิทีี่จะท าให้ผู้เรยีนที่เป็นก าลงัส าคญัของชาตใินอนาคต   ได้มกีารออกก าลงักาย ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์และห่างไกลจากยา
เสพติด   ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬาภายในของโรงเรียนโดยค านึงถงึ
ความพอเพยีงในการจดักจิกรรม 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้เห็นความส าคัญในการส่งเสริมการออก
ก าลงักายในรูปแบบต่าง ๆ ให้มคีวามหลากหลายจดัหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกฬีาให้ เป็นกจิกรรมที่นักเรียนทัง้
โรงเรยีนได้แสดงออกในส่วนที่ตนเองมหีน้าที่รบัผดิชอบอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  รวมทัง้การพฒันาคุณภาพทางการ
เรยีนการศกึษาให้เกดิการพัฒนาอย่างเป็นระบบท าให้นักเรียนคดิ วเิคราะห์ และสมามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์
แบบ 



 

 
โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยาโดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจึงจดัท าโครงการ/พฒันาศักยภาพกิจกรรมกฬีาพื้นฐานสู่

ความเป็นเลิศขึ้นเพื่อท าหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกกีฬาและเล่นกีฬาขัน้พื้นฐาน  และกีฬาพื้นบ้าน  ในกลุ่มนักเรียนและ
เยาวชน เพื่อน าไปสู่การแข่งขนัเพื่อความเป็นเลิศพร้อมทัง้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนทัง้โรงเรียนได้แสดงออกในส่วนที่ตนเองมี
หน้าที่รบัผดิชอบอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  เพื่อให้นักเรยีนได้แสดงความสามารถของตัวเอง  เกดิความรกั  สามัคคี  
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั  และด ารงตนอยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข 

 
2.  วตัถปุระสงค์   

2.1 เพื่อให้ผู้เรยีนรกัษาสุขภาพกายอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวยั 
2.2 เพื่อให้ผู้เรยีนรกัษาสุขภาพจติ อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั  
2.3 เพื่อให้ผู้เรยีนอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เขา้ใจผู้อื่น ไม่มีความขดัแย้งกบัผู้อื่น 

 
3. เป้าหมาย   

๓.๑ เชิงปริมาณ   
๓.๑.๑.นักเรยีน ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนทปีราษฎร์พทิยาเขา้ร่วมกจิกรรม        ร้อยละ ๙0 

๓.๒ ด้านคุณภาพ   
        ๓.๑.๒. นักเรยีนมีความพงึพอใจในการจดักิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  90  
 
4. วิธีด าเนินการ  
  

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน  
(STP) 
 

1.ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.จดัท าโครงการ 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการ
ผู้รบัผดิชอบกิจกรรม 
4.เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมตั ิ
5.ด าเนินงานจดัโครงการ 
6.สรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
 

1ต.ค.256๓ 
- 

3๐ ก.ย.2564 

 1.นางสาวสาลรีตัน์   ทองขาว 
2.นางสาวสุวยัดา   ง๊ะสมนั 
3.นางอรวรรณ   วชัรถาวรศกัดิ ์
4.นายณัฐภทัร   อนิทรเสนีย์ 
 
 

2. ด าเนินการ 
(SIP) 
 

กิจกรรมท่ี ๑ กีฬาสีภายใน 
1.ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.แต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

1๖พ.ค.2564 
- 

31 ก.ค.2564 

81,460 1.นางสาวสาลรีตัน์   ทองขาว 
2.นางสาวสุวยัดา   ง๊ะสมนั 
3.นางอรวรรณ   วชัรถาวรศกัดิ ์
4.นายณัฐภทัร   อนิทรเสนีย์ 



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3.ด าเนินงานจดักจิกรรม 
4.สรุปผลกิจกรรม 

 
 
 

 กิจกรรมท่ี ๒ แข่งขนัฟุต
ซอล สภาทีปกรคพั ครัง้ท่ี 
1 
1.ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.แต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
3.ด าเนินงานจดักจิกรรม 
4.สรุปผลกิจกรรม 

 ม.ค. 2564 16,000 1.นายธรีพงษ์    คงด้วง 
2.นางสาวรพพีรรณ  จนัทร์คง 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านกีฬา 
1.ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.แต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
3.ด าเนินงานจดักจิกรรม 
4.สรุปผลกิจกรรม 

1 ต.ค.256๓ 
- 

3๐ ก.ย.2564 

50,000 1.นางสาวสาลรีตัน์   ทองขาว 
2.นางสาวสุวยัดา   ง๊ะสมนั 
3.นางอรวรรณ  วชัรถาวรศักดิ ์
4.นายณัฐภทัร   อนิทรเสนีย์ 
 

กิจกรรมท่ี 4 สุขภาพจิต 
กาย ใจ ดี 
1.ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.แต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
3.ด าเนินงานจดักจิกรรม 
4.สรุปผลกิจกรรม 

10 ม.ค.2564 
- 

1๐เม.ย.2564 

56,000 1.นางสาวสาลรีตัน์   ทองขาว 
2.นายณฐนน    ก๊งหวัน่ 
 

กิจกรรมท่ี 5 บริการ
สุขภาพและตรวจสุขภาพ 
- ชัง่น ้าหนัก วดัส่วนสูง 
- ให้ความรู้เรื่องการรักษา
สุขภ าพ ใน ช่ อ งป า ก ข อ ง
นักเรยีน  
- การตรวจสอบคราบหินปูน
จากโรงพยาบาล 

1 ต.ค.256๓ 
- 

3๐ ก.ย.2564 

500 1.นางสาวสาลรีตัน์   ทองขาว 
2.นางสาวสุวยัดา   ง๊ะสมนั 
3.นางอรวรรณ  วชัรถาวรศักดิ ์
4.นายณัฐภทัร   อนิทรเสนีย์ 
 
 



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

- รณรงค์การรักษาสุขภาพ
ฟัน ของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ ๑ 

3. ตรวจสอบ
และ
ประเมนิผล 

(SEP) 

- ตอบแบบสอบถามความพงึ
พอใจ 

1 ก.ย.2564 
- 

3๐ ก.ย.2564 

- 1.นางสาวสาลรีตัน์   ทองขาว 
2.นางสาวสุวยัดา   ง๊ะสมนั 
3.นางอรวรรณ  วชัรถาวรศักดิ ์
4.นายณัฐภทัร อนิทรเสนีย์ 
 

4. สรุปและ
รายงานผล 

(SBP) 
  

- สรุปรูปเล่ม 30ก.ย.2564 - 1.นางสาวสาลรีตัน์   ทองขาว 
2.นางสาวสุวยัดา   ง๊ะสมนั 
3.นางอรวรรณ  วชัรถาวรศักดิ ์
4.นายณัฐภทัร อนิทรเสนีย์ 
 

 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 256๓ – 30 กนัยายน 2564 
 
6. สถานท่ีด าเนินการ     
 โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา ต าบลแม่น ้า อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84330 
 
7.  งบประมาณท่ีใช้       จ านวน 203,960 บาท   (สองแสนสามพนัเก้าร้อยหกสบิบาทถ้วน) 

   เงนิอุดหนุนทัว่ไป 
   เงนิอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีน  
   เงนิอื่นๆ  ระบุ  

 
รายละเอียดดังน้ี 
กิจกรรมท่ี ๑ กีฬาสีภายใน 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
๑. จดัสรรเงนิสนับสนุนให้กบัคณะส ีจ านวน ๔ ส ีสลีะ ๑๐,๐๐๐ บาท 40,000 
๒. งบประมาณในการด าเนินงานท าสนามกรฑีา 

- ซื้อปูนขาว จ านวน ๑๐๐ ถุง ถุงละ 60 บาท 
- ซื้อทราย จ านวน 2 คนักระบะ กระบะละ ๘๐๐ บาท 

7,600 



 

๓. งบประมาณในการจดัซื้ออุปกรณ์ในการจดัการแข่งขนั 
- กระสุน จ านวน ๑๐๐ นัด นัดละ 30 บาท 
- อุปกรณ์ส าหรบัแข่งขนักฬีาครู 
- น ้ามนัมวย จ านวน ๑๒ ขวด ขวดละ ๖๐ บาท 
- เคาเตอร์เพน ๑๒๐ กรมั จ านวน 24 หลอด หลอดละ ๑๕๐ บาท 
- อุปกรณ์ใช้สอยส าหรับเครื่องเสยีง 2,๐๐๐ บาท 
- งบประมาณในการจดัท ากระถางคบเพลงิ 3,๐๐๐ บาท 

12,320 

๔. อาหารและเครื่องดื่ม 
- อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรบัครูและแขกผู้มเีกียรต ิจ านวน 
๑๕๐ ชุด ชุดละ 35 บาท( ๙๐ x ๒๕ x ๒ ) 
- น ้าดื่ม จ านวน ๕๐ ถงั ถงัละ ๒๐ บาท 
- น ้าแขง็ ๔ ลงั ลงัละ  ๒๐๐ บาท 

4,500 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
5. อุปกรณ์อื่น ๆ 

- เต้น จ านวน ๖ หลงั หลงัละ ๑,๐๐๐ บาท(๖ x ๑,๐๐๐ x ๒) 
- ป้ายไวนิล  ป้ายกระถางคบเพลิง ขนาด ๑๒ x ๒ เมตร ราคา       
๒,8๐๐ บาท 
-ป้ายเดนิเดนิขบวนพาเหรด ขนาด๑.๒ x ๓ เมตร ราคา ๗๒๐ 
บาท 
-ป้ายกองอ านวยการ ขนาด ๑ x ๒ เมตร ราคา ๔๐๐ บาท 
- กระดาษท าเกยีรตบิตัร จ านวน ๘ รมี รมีละ ๑๔๐ บาท 

17,040 

รวมเป็นเงินทัง้หมด ๘๑,๔๖๐  
 
กิจกรรมท่ี ๒ แข่งขนัฟุตซอล สภาทีปกรคพั ครัง้ท่ี 1 
 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
๑. ค่าป้ายไวนิลกิจกรรม ขนาด 1x3 เมตร ราคาเมตรละ 200 บาท 

จ านวน 1 แผ่น เป็นเงนิ 600 บาท 
600 

๒. เงนิรางวลัส าหรบัมอบนักกฬีา (1-3) ม.ต้น  3,000 บาท 3,000 
๓. เงนิรางวลัส าหรบัมอบนักกฬีา (1-3) ม.ปลาย 3,000 บาท 3,000 
๔. ค่าน ้าดื่มและเครื่องดื่มชูก าลัง ขวดละ 10 บาท จ านวน 50 ขวด 

เป็นเงนิ 500 บาท 
500 

5. ค่าผ้าเยน็จ านวน 2 แพค็ แพค็ละ 200 บาท เป็นเงนิ 400 บาท 400 
6. ถ้วยรางวลัชนะเลิศ จ านวน 2 ถ้วย ถ้วยละ 1,500 บาท เป็นเงนิ 

3,000 บาท 
3,000 



 

7. ค่าอุปกรณ์อื่นๆ 5,500 
รวมเป็นเงินทัง้หมด 16,000 

 
กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 
 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
๑. จดัสรรเงนิสนับสนุนให้กบัโครงการกฬีาเพื่อความเป็นเลศิ 

ทุนการศึกษานักเรยีนในโครงการ จ านวน 20 ทุน  
20,000 

๒. ค่าจ้างวิทยากร  10,000 
๓. จดักจิกรรมเขา้ค่ายพฒันาศกัยภาพ  20,000 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 5๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี 4   สุขภาพจิต กาย ใจ ดี 
 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1. ป้ายไวนิล โครงการ 1,500 บาท 1,500 
2. เกยีรตบิตัรพร้อมปริ้น 1,500 บาท จ านวน 70 คน 1,500 
3. ของขวญั รางวลั  2,000 บาท 2,000 
4. ค่าชุดเครื่องแต่งกายแสดง 18 ชุด 18*2,000= 36,000 บาท 36,000 
5. ค่าเครื่องส าอาง 5,000 บาท 5,000 
6. ค่าวทิยากร 10,000 บาท 10,000 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 56,000 
 
กิจกรรมท่ี 5 บริการสุขภาพและตรวจสุขภาพ 
 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1 - ค่าเอกสาร 

- ชัง่น ้าหนัก วดัส่วนสูง 
- ให้ความรู้เรื่องการรกัษาสุขภาพในช่องปากของนักเรยีน  
- การตรวจสอบคราบหนิปูนจากโรงพยาบาล 

500 



 

- รณรงค์การรักษาสุขภาพฟัน ของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
รวมเป็นเงินทัง้หมด 500 

 
8. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ร้อยละ ๙๐ ผู้เรยีนรกัษาสุขภาพ
กายอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วง
วยั 

แบบสอบถาม แบบประเมนิแบบสอบถาม 

ร้อยละ ๙๐ ผู้เรยีนรกัษา
สุขภาพจติ อารมณ์ สงัคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวยั 

แบบสอบถาม แบบประเมนิแบบสอบถาม 

ร้อยละ ๙๐ ผู้เรยีนอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมคีวามสุข เขา้ใจผู้อื่น ไม่
มคีวามขดัแย้งกบัผู้อื่น 

แบบสอบถาม แบบประเมนิแบบสอบถาม 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั   
 9.1 ผู้เรยีนรักษาสุขภาพกายอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวยั 
 9.2 ผู้เรยีนรักษาสุขภาพจติ อารมณ์ สงัคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั 
 ๙.๓ ผู้เรยีนอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เขา้ใจผู้อื่น ไม่มคีวามขดัแย้งกบัผู้อื่น 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวสาลรีตัน์       ทองขาว) 

                                           ต าแหน่ง หวักลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา 
 

      
 
ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 

          (นายจงรกัษ์   บ ารุงวงศ์) 
           ต าแหน่ง  หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 



 

 
ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 

          (นายบรรจง  ภูวเศษรฐาวร) 
           ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา 
 
 
 
    ลงชื่อ           ผู้อนุมตัโิครงการ 
          (นางเพยีงแข     ชติจุ้ย) 

                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทปีราษฎร์พทิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางวิเคราะห์โครงการ  ส่งเสริมพฒันาสุขภาวะทางร่างกาย และจติสงัคม 
ให้น าโครงการที่เขยีนเสร็จแล้วมาวเิคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง 

คะแนน ๑ หมายถงึ น้อย หรือ ไม่ม ี๒ หมายถงึ ปานกลาง และ ๓ หมายถงึ มาก 
ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 

๑ ๒ ๓ 
๑.ชื่อโครงการ ๑.๑ ความถูกต้อง ชดัเจน 

๑.๒ สอดคล้องกบักิจกรรม 
๑.๓ อ่านเขา้ใจง่าย เร้าใจ 

  ✓  



 

ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 
๑ ๒ ๓ 

๒. แผนงาน ถูกต้องตามหลักการจดัสรรงบประมาณ   ✓  
๓. หลักการและ
เหตุผล 

๓.๑ แสดงความเป็นมา 
๓.๒ มขี้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน 
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพฒันา 

  ✓  

๔. วตัถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกดิหลงัด าเนินโครงการ 
๔.๒  มคีวามเป็นไปได้ 
๔.๓ สอดคล้องกบักจิกรรมที่ท า 

  ✓  

๕. เป้าหมาย ๕.๑ แสดงผลงานในเชงิปรมิาณหรอืคุณภาพ 
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะด าเนินงาน 
๕.๓ ระบุจ านวนหรอืวนัเวลาสถานที่ที่จะด าเนินการ 

  ✓  

๖. กจิกรรมและ
ด าเนินงาน 

๖.๑ ล าดบักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๖.๒ กจิกรรมระบุวนัเวลาที่ด าเนินการ 
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบัผดิชอบในแต่ละกจิกรรม 

  ✓  

๗.รายละเอียด
การใช้
งบประมาณ 

๗.๑ การเขยีนงบประมาณค านึงถงึความประหยดั 
๗.๒ งบประมาณที่ค านวณถูกต้องตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั 
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพยีงพอของงบประมาณ 

  ✓  

๘.การประเมนิผล ๘.๑ ตวัชี้วดัสามารถวดัได้ 
๘.๒ บอกวิธกีารที่จะประเมนิ 
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมนิ 

  ✓  

๙.ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

๙.๑ บอกผลที่ได้รบัว่าจะได้รบัหลงัสิ้นสุดโครงการ 
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบับอกเป็นผลลพัธ์(outcomes) 
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบัสูงกว่าวตัถุประสงค์ 

  ✓  

รวม/เฉลี่ย    ✓  
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน  เป็นโครงการท่ีดี 
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน  เป็นโครงการที่พอใช้ 
คะแนนต ่ากว่า ๕๕  คะแนน เป็นโครงการที่ต้องปรบัปรุง 
 

 

 



 

ช่ือโครงการ            ยกระดบัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามหลักสูตร  
ลกัษณะโครงการ            ใหม่          ต่อเนื่อง  
สนองนโยบาย สพฐ.     

 นโยบายที่ 1 จดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บรหิาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเขา้ถงึบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มมีาตรฐาน  และ 
                     ลดความเหลื่อมล ่าทางการศกึษา 
 นโยบายที่ 5 เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี     .........๑........เป้าประสงค์ท่ี.....๒.....มาตรฐานท่ี...๑,๓..ข้อท่ี..๑.๑.๕,๓.๑.....  
ผลการปฏิบติัตามโครงการน้ีส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน  
      ขอ้ที่ ๑.๑.๕  มผีลสมัฤทธ์ทางการเรยีนตามหลกัสูตรสถานศึกษา                    

         มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ      
             มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั 

      มาตรฐานที่  3.1 จดัการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบตัจิริง 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ  นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง  นางสาวภมร  สุขศรแีก้ว  
 
 
1. หลกัการและเหตุผล   
 การยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาและ
ยกระดบัคุณภาพการศกึษา  ซี่งคุณภาพการศกึษาเป็นเป้าหมายส าคญัของการจดัการศกึษา  โรงเรยีนจะประสบความส าเร็จตาม
เป้าประสงค์หรอืไม่  ขึ้นอยู่กบัการจดัการเรยีนการสอนเป็นส าคญั  โรงเรยีนมกีระบวนการจดัการเรยีนรู้ที่หลากหลาย  โดยใช้สื่อ   
อุปกรณ์  เทคโนโลย ี  เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรยีน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  โดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั  เพื่อให้เกิด
ประสทิธผิลแก่ผู้เรยีนสูงสุด  และเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ส่งผลให้การทดสอบการศึกษาระดับชาตขิ ัน้พื้นฐาน(O-
NET)  ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  และชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6  
 โรงเรยีนทีปราษฎร์พิทยาจึงได้ท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตร  โดยด าเนินการ  2  กจิกรรม  
ไว้เป็นแนวทางการด าเนินงาน  เพื่อร่วมพฒันาคุณภาพการศกึษาต่อไป 

2. วตัถปุระสงค์   
2.1 เพื่อให้ผู้เรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรียน ตามหลกัสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
2.2 เพื่อให้ผู้เรยีนมผีลการทดสอบระดบัชาต ิ(o-net) สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3. เป้าหมาย   
3.1 เชิงปริมาณ   

3.1.1 นักเรยีนโรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา  จ านวน  1,๗00  คน 



 

3.2  ด้านคุณภาพ   
3.2.1 นักเรยีนมีความพงึพอใจในการจดักระบวนการเรยีนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙0 

4. วิธีด าเนินการ   

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 
(วนั/เดือน/

ปี) 

งบประมา
ณ/ 

ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
๑.
วางแผน  

(STP) 

ประชุมผู้เกี่ยวขอ้งและจดัท าโครงการ/กจิกรรม ๑ต.ค. 63   

๒.
ด าเนินกา
ร 

(SIP) 
  

กิจกรรมท่ี 1 จดัการเรยีนการสอน 
ขัน้ตอน  
1. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
2. จดัท าสื่อการเรยีนการสอน 
3. จดัท าเอกสารการวดัผลและประเมนิผล 
4. วดัผลและประเมนิการเรยีน 
    - ภาคเรยีนที่ 1 
    - ภาคเรยีนที่ 2 

 
 

1 ต.ค. 63 
- 

30 ก.ย. 64 

 ครูพมิพ์ใจ  ทอง
เรอืง 
ครูภมร  สุขศรี
แก้ว 

กิจกรรมท่ี 2 ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
ขัน้ตอน  
1. ด าเนินการตวิขอ้สอบ O – Net ส าหรบั
นักเรยีนชัน้ ม.3 และ ม.6 
2. สอบ O – Net ชัน้ ม.3 
3. สอบ O – Net ชัน้ ม.6 

 
 

1 ต.ค. 63 
- 

30 ก.ย. 64 

 ครูจงรกัษ์  บ ารุง
วงศ์ 
ครูเจนณรงค์  พนั
ทวี 

กิจกรรมท่ี 3 มอบประกาศนียบตัร 
ขัน้ตอน  
1. จดัท าค าสัง่ 
2. ซ้อมพธิีรบัประกาศนียบตัร 
3. พธิรีบัประกาศนียบตัร 

 
 

2 ม.ีค. 64 
 

 ครูศรีสุวรรณ บรม
สุข 
ครูปาลนิี  เพชร
ทอง 

กิจกรรมท่ี 4 เสรมิสร้างสื่อและเทคโนโลยี 
ขัน้ตอน  
1. จดัหาสื่อและเทคโนโลยห้ีองโครงการพเิศษ 
 

 
 

1 พ.ย. 63 
- 

30 ก.ย. 64 

 ครูพัชรณิี  สมผล 
ครูปัทมา  ใจชื่น 
ครูกุลธดิา  ฉิม
คล้าย 

กิจกรรมท่ี 5 ๔ ต. (ตวิ เตมิ เต็ม ต่อ) 
ขัน้ตอน  

1 ต.ค. 63 
- 

 ครูจตุพร  เฝือชยั 



 

1. จดักจิกรรมตวิ เตมิ เต็ม ต่อ ห้องโครงการ
พเิศษ 

30 ก.ย. 64 ครูเจนณรงค์  พนั
ทวี 

กิจกรรมท่ี 6 โอลมิปิกวิชาการ 
ขัน้ตอน  
1. สมัครสอบโอลิมปิกวชิาการ 
2. จดักจิกรรมตวิ 

 
1 ต.ค. 63 

- 
30 ก.ย. 64 

 ครูพัชรณิี  สมผล 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 
(วนั/เดือน/

ปี) 

งบประมา
ณ/ 

ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
๓.
ตรวจสอบ
และ
ประเมนิผ
ล(SEP) 

ตามแต่ละกจิกรรมที่ด าเนินการ    

๔,สรุป
และ
รายงาน
ผล 

(SBP
) 

ตามแต่ละกจิกรรมที่ด าเนินการ    

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 

6. สถานท่ีด าเนินการ     
  โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา 

7.  งบประมาณท่ีใช้    จ านวน  572,170  บาท (ห้าแสนเจด็หมื่นสองพนัหนึ่งร้อยเจ็ดสบิบาทถ้วน) 
   เงนิอุดหนุนทัว่ไป 
   เงนิอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีน  
   เงนิอื่นๆ  ระบุ ............................................................................................................. .................. 

  
รายละเอยีดดงันี้ 
กิจกรรมท่ี 1 จดัการเรยีนการสอน 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 



 

1 ค่า ปพ.1 ม.ต้น 10 เล่ม ม.ปลาย 5 เล่ม 2,000 
2 ค่า ปพ.2 ม.ต้น 600 แผ่น ม.ปลาย 400 แผ่น 2,000 
3 ค่า ปพ.3 ม.ต้น 600 แผ่น ม.ปลาย 400 แผ่น 5,000 
4 ค่าโปรแกรม ZipGrade 1,000 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 10,000 

  

 

 
กิจกรรมท่ี 2 ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1 จดักจิกรรมการตวิ O – Net กลุ่มสาระการเรยีนรู้  

1.1 สงัคมศึกษา  
1.2 ภาษาไทย  
1.3 คณิตศาสตร์  
1.4 ภาษาต่างประเทศ  

       1.5  วทิยาศาสตร์  

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

2 ค่ารถโดยสารประจ าทาง รบัส่งนักเรยีน (ไป-กลบั) จากโรงเรยีน ถงึ 
เทศบาลเกาะสมุย 

50,000 

3 คู่มอืติว O-Net ระดบัชัน้ 
     ม.3 จ านวน 312 คน ม ี4 วชิา เล่มละ 100 บาท เป็นเงนิ 
124,800 บาท 
     ม.6 จ านวน 195 คน ม ี5 วชิา เล่มละ 100 บาท เป็นเงนิ  97,500 
บาท 

43,580 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 148,580 
 
กิจกรรมท่ี 3 มอบประกาศนียบตัร 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1 ค่าปกประกาศนียบตัร ปกละ 60 บาท จ านวน 500 ปก 30,000  
2 ค่าวสัดุและดอกไม้ในการตกแต่งเวที 4,000  
3 ค่าไวนิล ขนาด 2 × 4 2,000 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 36,00 
 



 

กิจกรรมท่ี 4 เสรมิสร้างสื่อและเทคโนโลยี 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1 ค่าหนังสอืเสรมิติวรายวิชาภาษาไทย 30,000  
2 ค่าหนังสอืเสรมิติวรายวิชาสังคม 30,000  
3 ค่าหนังสอืเสรมิติวรายวิชาวทิยาศาสตร์ 70,000 
4 ค่าหนังสอืเสรมิติวรายวิชาภาษาต่างประเทศ 30,000 
5 ค่าหนังสอืเสรมิติวรายวิชาคณิตศาสตร์ 40,000 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 200,000 
 

 

 

กิจกรรมท่ี 5 ๔ ต. (ตวิ เตมิ เต็ม ต่อ) 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1 ค่าอาหารนักเรียนจ านวน 6 มื้อ มื้อละ 60 บาท จ านวน 197 คน  70,920 
2 ค่าอาหารว่างนักเรยีนจ านวน 6 มื้อ มื้อละ 25 บาท จ านวน 197 คน 29,550 
3 ค่าอาหารครูจ านวน 6 มื้อ มื้อละ 60 บาท จ านวน 10 คน 3,600 
4 ค่าอาหารว่างครูจ านวน 6 มื้อ มื้อละ 25 บาท จ านวน 10 คน 1,500 
5 ค่าจ้างวิทยากร 2 คน จ านวน 6 วนั วนัละ 3,600 บาท 43,200 
6 ค่าเดนิทางวทิยากร 2 คน คนละ 500 บาท (ไป-กลบั) 3 ครัง้ 3,000 
7 ค่าอาหารและอาหารว่างวิทยากร 2 คน คนละ 85 บาท จ านวน 6 มื้อ 1,020 
8 ค่าที่พักวทิยากร 1 ห้อง ห้องละ 800 บาท เวลา 6 คนื 4,800 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 157,590 
 
กิจกรรมท่ี 6 โอลมิปิกวิชาการ 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1 ค่าสมัครสอบโอลมิปิกวิชาการ จ านวน 150 คน คนละ 100 บาท 15,000  
2 ค่าอาหารกลางวนั 5 มื้อ มื้อละ 50 บาท จ านวน 10 คน 25,000  
3 ค่าอาหารว่าง 10 มื้อ มื้อละ 15 บาท จ านวน 10 คน 15,000 
4 ค่าเอกสารประกอบการตวิ 2,000 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 20,000 
 
 



 

๘. การประเมินผล 
 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ร้อยละ ๖๐ ผู้เรยีนมผีลสัมฤทธิท์างการ
เรยีน ตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

การวดัผลประเมนิผล แบบการวดัและ
ประเมนิผล 

ร้อยละ ๖๐ ผู้เรยีนมผีลการทดสอบ
ระดบัชาต ิ(o-net) สูงกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

ขอ้สอบ แบบทดสอบ 

 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั   
2.1 ผู้เรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน ตามหลักสูตรสถานศกึษาสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2.2 ผู้เรยีนมผีลการทดสอบระดบัชาต ิ(o-net) สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 

 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวภมร สุขศรแีก้ว) 
 
 

 
ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 

          (นายจงรกัษ์   บ ารุงวงศ์) 
           ต าแหน่ง  หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
          (นายบรรจง  ภูวเศษรฐาวร) 

           ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา 

 
 
 
    ลงชื่อ           ผู้อนุมตัโิครงการ 
          (นางเพยีงแข     ชติจุ้ย) 



 

                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทปีราษฎร์พทิยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางวิเคราะห์โครงการ  ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลักสูตร 
ให้น าโครงการที่เขยีนเสร็จแล้วมาวเิคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง 

คะแนน ๑ หมายถงึ น้อย หรือ ไม่ม ี๒ หมายถงึ ปานกลาง และ ๓ หมายถงึ มาก 
ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 

๑ ๒ ๓ 
๑.ชื่อโครงการ ๑.๑ ความถูกต้อง ชดัเจน 

๑.๒ สอดคล้องกบักิจกรรม 
๑.๓ อ่านเขา้ใจง่าย เร้าใจ 

  ✓  

๒. แผนงาน ถูกต้องตามหลักการจดัสรรงบประมาณ   ✓  
๓. หลักการและ
เหตุผล 

๓.๑ แสดงความเป็นมา 
๓.๒ มขี้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน 
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพฒันา 

  ✓  

๔. วตัถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกดิหลงัด าเนินโครงการ 
๔.๒  มคีวามเป็นไปได้ 
๔.๓ สอดคล้องกบักจิกรรมที่ท า 

  ✓  

๕. เป้าหมาย ๕.๑ แสดงผลงานในเชงิปรมิาณหรอืคุณภาพ 
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะด าเนินงาน 
๕.๓ ระบุจ านวนหรอืวนัเวลาสถานที่ที่จะด าเนินการ 

  ✓  



 

ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 
๑ ๒ ๓ 

๖. กจิกรรมและ
ด าเนินงาน 

๖.๑ ล าดบักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๖.๒ กจิกรรมระบุวนัเวลาที่ด าเนินการ 
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบัผดิชอบในแต่ละกจิกรรม 

  ✓  

๗.รายละเอียด
การใช้
งบประมาณ 

๗.๑ การเขยีนงบประมาณค านึงถงึความประหยดั 
๗.๒ งบประมาณที่ค านวณถูกต้องตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั 
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพยีงพอของงบประมาณ 

  ✓  

๘.การประเมนิผล ๘.๑ ตวัชี้วดัสามารถวดัได้ 
๘.๒ บอกวิธกีารที่จะประเมนิ 
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมนิ 

  ✓  

๙.ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

๙.๑ บอกผลที่ได้รบัว่าจะได้รบัหลงัสิ้นสุดโครงการ 
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบับอกเป็นผลลพัธ์(outcomes) 
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบัสูงกว่าวตัถุประสงค์ 

  ✓  

รวม/เฉลี่ย    ✓  
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน  เป็นโครงการท่ีดี 
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน  เป็นโครงการที่พอใช้ 
คะแนนต ่ากว่า ๕๕  คะแนน เป็นโครงการที่ต้องปรบัปรุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือโครงการ   พัฒนาการอ่านออกเขยีนได้และคดิเลขเป็น           
ลกัษณะโครงการ                 ใหม่         ต่อเนื่อง  
สนองนโยบาย สพฐ.     

 นโยบายที่  ๑ จดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
  นโยบายที่ ๒ พฒันาคุณภาพผู้เรยีน 
 นโยบายที่  ๓ พฒันาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายที่  ๔ สร้างโอกาสในการเขา้ถงึบรกิารการศึกษาที่มีคุณภาพ  มมีาตรฐาน  และ 
                      ลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษา 
 นโยบายที่  ๕ เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี     .........๑........เป้าประสงค์ท่ี.....๓.....มาตรฐานท่ี...๑..ข้อท่ี..๑.๑.๑..... 
ผลการปฏิบติัตามโครงการน้ีส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรยีน                       
       มาตรฐานที่ ๑.๑.๑ มคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสาร และการค านวณ 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ            
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ  นางสาวจิราภรณ์ ทลกิรรณ์ นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา และนางสาวนิชาภา รตันถาวร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
๑. หลกัการและเหตุผล   

ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ นับว่าเป็นปัญหาส าคัญอีกอย่างหนึ่งของการจัดการศึกษาของไทย โดยเฉพาะใน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเกดิจากหลายสาเหตุ  เช่น ครูสอนผดิวถิกีารสอนภาษาไทยคือ ไม่ได้สอนด้วย
แบบ "แจกลูก-สะกดค า-ผนัเสยีง" ดงัที่ครูบาอาจารย์แห่งโบราณวถิีสัง่สอนกนัมา  ครูจดัการเรยีนการสอนไม่ครบกระบวนทักษะ
อกีทัง้มไิด้เขยีนค าน าฝึกบนกระดานด า ท าให้เดก็ๆ ไม่มจุีดน าสายตา ขาดความจดจ่อจรงิจงั ขาดทกัษะ ผู้บรหิารสถานศกึษาจัด
วางตัวครูอนุบาลและครู ป.๑ ไม่เหมาะบุคคล รวมทัง้มอบหมายแนวทางการจัดการเรียนการสอนไ ม่ถูกต้อง  ผู้บริหาร 
นักวชิาการ และนักการศึกษาผู้ก าหนดแผนงานและนโยบายระดบัต่างๆ ไม่เขา้ใจเหตุแห่งปัญหา มกัจดักจิกรรมโครงการอื่นๆ 
ซ ้าซ้อน จนกระทัง่ครูไม่มเีวลาสอนเด็กอย่างจรงิจงั อกีทัง้ยงัไม่สามารถก าหนดแนวทางการจดัการเรยีนการสอนที่ถูกต้องแท้จริง
ได้ หรือเกิดจากความบกพร่องจากตัวของนักเรียนเอง ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นี้นับว่าเป็นปัญหาส าคัญที่ควรมีการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน ทัง้นี้หน่วยงานหรอืบุคคลที่มคีวามส าคญัที่สุดในการแก้ปัญหาคือโรงเรยีนและครูผู้สอน จ าเป็นต้องบูรณาการ
ด้านการอ่าน และการเขยีนไว้ในการจดัการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้  

ดงันัน้โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา จงึได้ตระหนักและเล็งเหน็ความส าคญัของปัญหาดงักล่าวนี้ จงึได้จดัโครงการพฒันาการ
อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ใน
ระดับพื้นฐานและระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเขา้ใจความสัมพันธ์ที่ดตี่อกันเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพฒันาความรู้ของตนเอง ประกอบอาชีพ 
และเพื่อน าไปใช้ในชวีติจรงิได้  
  



 

 
๒.  วตัถปุระสงค์   

๒.๑ เพื่อผู้เรยีนมคีวามสามารถในการอ่านและการสื่อสารสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
๒.๒ เพื่อพฒันาให้ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการเขยีนสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
๒.๓ เพื่อพฒันาให้ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการคดิค านวณสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
๒.๔ เพื่อผู้เรยียนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์อย่างมีวจิารณญาณ 
๒.๕ เพื่อให้ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการอภปิรายแลกปลี่ยนความคดิเหน็ 
๒.๖ เพื่อให้ผู้เรยีนใช้เหตุผลประกอบการตดัสนิใจในการแก้ปัญหา 
 

๓. เป้าหมาย   
๓.๑ เชิงปริมาณ   

 ๓.๑.๑ นักเรยีนจ านวน ๑,๗๐๐ คน เขา้ร่วมโครงการพฒันาการอ่านออก เขยีนได้ คดิเลขเป็น 
๓.๒ เชิงคุณภาพ  

 ๓.๒.๑  ร้อยละ   ๙๐  ของนักเรยีนมคีวามพงึพอใจในโครงการพัฒนาการอ่านออก เขยีนได้ คดิเลขเป็น 
 
๔. วิธีด าเนินการ   

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

๑. วางแผน  
(STP) 

 

๑. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒. จดัท าโครงการ 
๓. เสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมตังิบประมาณ 
๔. แต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินการและ
คณะกรรมการตดิตามผล 

๑ ตุลาคม ๖๓ 
- 

๓๐ กนัยายน ๖๔ 

- -กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย 

-กลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ 

๒. ด าเนินการ 
(SIP) 
 

กิจกรรมท่ีด าเนินการของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
กิจกรรมที ่๑  
(เดนิหน้าพฒันาการอ่านออก 
เขยีนได้) 
๑. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒. เสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมตังิบประมาณ 

 
 
 
 

๑๗-๒๖ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
-นางสาวจริาภรณ์ ทลิ
กรรณ์ 
-นางจ าเรยีง ใจกว้าง 
-นางสาวณัฐชยา พรหม
สุภา 



 

๓. แต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

๔. ด าเนินกจิกรรมตามแผน 
๕.  

 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

 -กจิกรรมเดนิหน้าพฒันาการ
อ่านออก เขยีนได้ 
ประเมนิและรายงานผลการ
จดักจิกรรม 

   

 กิจกรรมท่ี ๒  
(ส่งเสรมิรักการอ่าน) 
๑. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒. เสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมตังิบประมาณ 
๓. แต่งตัง้คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
๔. ด าเนินกจิกรรมตามแผน 
สรุปผลและรายงานการ
ด าเนินงาน 

 
 

๑ ตุลาคม ๖๓  
-  

๓๐ กนัยายน ๖๔ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
-นางยุพาพร  เกดิขุมทอง 
-นางอารรีตัน์  คล้ายอุดม 

 กิจกรรมท่ีด าเนินการของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที ่๓ 
กจิกรรมคณิตคดิค านวณ 
๑. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒. เสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมตังิบประมาณ 
๓. แต่งตัง้คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
๔. ด าเนินกจิกรรมตามแผน 
     -กจิกรรมวนัสุนทรภู่ 

-กจิกรรมแข่งขนัทักษะ
ภาษาไทย 

 
๑ กรกฎาคม ๖๓ 

- 
๓๐ กนัยายน ๖๔ 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
-นางอารมย์  เทพเกื้อ 
-นางสาวนิชาภา รตัน
ถาวร 
 



 

๕. ประเมนิและรายงานผล
การจดักจิกรรม 

๓.ตรวจสอบ
และประเมนิผล
(SEP) 

ตามแต่ละกจิกรรมที่
ด าเนินการ 

๓๐ กนัยายน ๖๔ -  

๔.สรุปและ
รายงานผล
(SBP) 

  

ตามแต่ละกจิกรรมที่
ด าเนินการ 

๓๐ กนัยายน ๖๔ -  

 
๕.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐  กนัยายน ๒๕๖๔ 
 
๖. สถานท่ีด าเนินการ     
 โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา 
 
๗.  งบประมาณท่ีใช้       จ านวน  ๙๐,๐๐๐ บาท   (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 

   เงนิอุดหนุนทัว่ไป 
   เงนิอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีน  
   เงนิอื่นๆ  ระบุ เงนิโครงการพเิศษ 

    
รายละเอยีดดงันี้ 
(กิจกรรมท่ี ๑ เดินหน้าพฒันาการอ่านออก เขียนได้) 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
๑.  ชุดแบบฝึก  

๑.๑ ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ ๑ จ านวน ๔๐๐ ชุด ชุดละ ๑๕ บาท รวม ๖,๐๐๐ 
บาท 

๑.๒ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน ๔๐๐ ชุด ชุดละ ๑๕ บาท รวม ๖,๐๐๐ 
บาท 

๑.๓ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๓๐๐ ชุด ชุดละ ๑5 บาท รวม ๔,๕๐๐ 
บาท 

๒๗,๓๕๐ 



 

๑.๔ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๒๗๐ ชุด ชุดละ 25 บาท รวม ๔,๐๕๐ 
บาท 

๑.๕ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน ๒๕๐ ชุด ชุดละ 25 บาท รวม ๓,๗๕๐ 
บาท 

๑.๖ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๒๓๐ ชุด ชุดละ 25 บาท รวม ๓,๔๕๐ 
บาท 

๒.  สื่อประกอบการจดัการเรยีนการสอน ๒,๖๕๐ 
รวมเป็นเงินทัง้หมด ๓๐,๐๐๐ 

 
(กิจกรรมท่ี ๒ ส่งเสริมรกัการอ่าน) 

 
(กิจกรรมท่ี ๓ คิด
เลขเป็น 
(Rithemetics) 
 
๘.การประเมินผล 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
๑.  ตลบัหมกึ EPSON L๒๒๐ จ านวน ๒ ชุดๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท ๒,๔๐๐ 
๒.  ป้ายสติ๊กเกอร์เอนกประสงค์ A -๑๒ จ านวน ๒๔ แพ็คๆ ละ ๑๐๐ 

บาท 
๒,๔๐๐ 

๓.  เทปใสขนาด ๒ นิ้วจ านวน ๔๘ ม้วนๆ ละ ๕๐ บาท ๒,๔๐๐ 
๔.  เลเซอร์สติ๊กเกอร์ ๑๐ ส ีจ านวนสลีะ ๑๒ ม้วนๆ ละ ๕๐ บาท ๖๐๐ 
๕.  ลวดเยบ็(แพค็ ๒๔ กล่อง) แม็กซ์ ๑๐-๑M จ านวน ๒ กล่องๆ ละ 

๓๐๐ บาท 
๖๐๐ 

๖.  ลวดยงิMAXแม็กซ์ T๓-๑๓MB จ านวน ๘ กล่องๆ ละ๑๐๐บาท ๘๐๐ 
ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
๗.  กระดาษ A๔  ๘๐ แกรม จ านวน ๑๐ รมีๆ ละ ๑๒๐ บาท ๑,๒๐๐ 
๘.  หนังสืออ่านเพิม่เตมิ คู่มอืเตรยีมสอบโอเน็ต และคู่มอืเตรยีมสอบ

เขา้มหาวทิยาลยั 
๑๙,๖๐๐ 

รวมเป็นเงินทัง้หมด ๓๐,๐๐๐ 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
๑.  - เอกสารประกอบการสอนจ านวน ๖ เล่มราคา เล่มละ ๓๐๐ บาท 

เป็นเงนิ ๓,๐๐๐บาท                                                           
- ค่าเอกสารประกอบการสอนตลอดภาคเรียนเป็น                        
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนจำนวน ๔๐๐ คน คนละ ๑๐ 
บาทเป็นเงิน ๔,๐๐๐บาท                                                     
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นักเรียนจำนวน ๔๐๐ คน คนละ ๑๐ 
บาทเป็นเงิน ๔,๐๐๐บาท                                                     
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนจำนวน ๓๐๐ คน คนละ ๑๐ 
บาทเป็นเงิน ๓,๐๐๐บาท                                                     
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ นักเรียนจำนวน ๒๗๐ คน คนละ ๑๐ 
บาทเป็นเงิน ๒,๗๐๐บาท                                                     
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนจำนวน ๒๓๐ คน คนละ ๑๐ 
บาทเป็นเงิน ๒,๓๐๐บาท 

๒๑,๕๐๐ 

๒.  สื่อประกอบการจดัการเรยีนการสอน ๘,๕๐๐ 
รวมเป็นเงินทัง้หมด ๓๐,๐๐๐ 



 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

- จ า น ว น นั ก เ รี ย น ที่ เ ข้ า ร่ ว ม

โครงการฯ 

-ลงทะเบยีน -แบบลงทะเบยีนเขา้ร่วมโครงการฯ 

-ผู้เรยีนมคีวามพึงพอใจต่อการเข้า

ร่วมโครงการฯ 

-ประเมนิความพงึพอใจ -แบบประเมนิความพึงพอใจต่อการ

เขา้ร่วมโครงการ 

 
 
 
๙.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

๙.๑ ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการอ่านและการสื่อสารสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
๙.๒ ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการเขยีนสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศกึษาก าหนด 
๙.๓ ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการคดิค านวณสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
๙.๔ ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์อย่างมวีิจารณญาณ 
๙.๕ ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการอภปิรายแลกปลี่ยนความคดิเหน็ 
๙.๖ ผู้เรยีนใช้เหตุผลประกอบการตดัสนิใจในการแก้ปัญหา 
 

 
    ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวจริาภรณ์ ทลกิรรณ์) 

 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

     (นางสาวนิชาภา  รตันถาวร) 
 

ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
          (นายจงรกัษ์   บ ารุงวงศ์) 

           ต าแหน่ง  หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
          (นายบรรจง  ภูวเศษรฐาวร) 

           ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
          โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา 

 



 

 
 
    ลงชื่อ           ผู้อนุมตัโิครงการ 
          (นางเพยีงแข     ชติจุ้ย) 

                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทปีราษฎร์พทิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางวิเคราะห์โครงการ  พัฒนาการอ่านออกเขยีนได้และคดิเลขเป็น        
ให้น าโครงการที่เขยีนเสร็จแล้วมาวเิคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง 

คะแนน ๑ หมายถงึ น้อย หรือ ไม่ม ี๒ หมายถงึ ปานกลาง และ ๓ หมายถงึ มาก 
ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 

๑ ๒ ๓ 
๑.ชื่อโครงการ ๑.๑ ความถูกต้อง ชดัเจน 

๑.๒ สอดคล้องกบักิจกรรม 
๑.๓ อ่านเขา้ใจง่าย เร้าใจ 

  ✓  

๒. แผนงาน ถูกต้องตามหลักการจดัสรรงบประมาณ   ✓  
๓. หลักการและ
เหตุผล 

๓.๑ แสดงความเป็นมา 
๓.๒ มขี้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน 
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพฒันา 

  ✓  

๔. วตัถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกดิหลงัด าเนินโครงการ 
๔.๒  มคีวามเป็นไปได้ 
๔.๓ สอดคล้องกบักจิกรรมที่ท า 

  ✓  

๕. เป้าหมาย ๕.๑ แสดงผลงานในเชงิปรมิาณหรอืคุณภาพ 
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะด าเนินงาน 
๕.๓ ระบุจ านวนหรอืวนัเวลาสถานที่ที่จะด าเนินการ 

  ✓  

๖. กจิกรรมและ
ด าเนินงาน 

๖.๑ ล าดบักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๖.๒ กจิกรรมระบุวนัเวลาที่ด าเนินการ 
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบัผดิชอบในแต่ละกจิกรรม 

  ✓  



 

ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 
๑ ๒ ๓ 

๗.รายละเอียด
การใช้
งบประมาณ 

๗.๑ การเขยีนงบประมาณค านึงถงึความประหยดั 
๗.๒ งบประมาณที่ค านวณถูกต้องตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั 
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพยีงพอของงบประมาณ 

  ✓  

๘.การประเมนิผล ๘.๑ ตวัชี้วดัสามารถวดัได้ 
๘.๒ บอกวิธกีารที่จะประเมนิ 
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมนิ 

  ✓  

๙.ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

๙.๑ บอกผลที่ได้รบัว่าจะได้รบัหลงัสิ้นสุดโครงการ 
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบับอกเป็นผลลพัธ์(outcomes) 
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบัสูงกว่าวตัถุประสงค์ 

  ✓  

รวม/เฉลี่ย    ✓  
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน  เป็นโครงการท่ีดี 
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน  เป็นโครงการที่พอใช้ 
คะแนนต ่ากว่า ๕๕  คะแนน เป็นโครงการที่ต้องปรบัปรุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือโครงการ           พัฒนาผู้เรยีนสู่ความเป็นเลศิทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
ลกัษณะโครงการ                ใหม่        ต่อเนื่อง  
สนองนโยบาย สพฐ.     

 นโยบายที่ 1 จดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บรหิาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเขา้ถงึบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มมีาตรฐาน  และ 
                     ลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษา 
 นโยบายที่ 5 เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี     .........๑........เป้าประสงค์ท่ี......๔....มาตรฐานท่ี...๑..ข้อท่ี..๑.๑.๒,๑.๑.๔..... 
ผลการปฏิบติัตามโครงการน้ีส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน                      
      มาตรฐานที่ 1.1.2 มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ คดิอย่างมวีิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ 

และแก้ปัญหา 
        มาตรฐานที่ 1.1.4 มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ      

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ   
  1. นางสาวพชัรณิี  สมผล 
  2. นางองัคณา จงรักวทิย์ 
 
 
1. หลกัการและเหตุผล   

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 1. จัด
การศึกษาเพื่อความมัน่คง 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนั 3. 
ส่งเสรมิ สนับสนุนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา       4. ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างมคุีณภาพ 5. จดัการศกึษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวติที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 6. พฒันาระบบบรหิารจดัการและส่งเสริม
การมส่ีวนร่วมในการจดัการศึกษา จากนโยบายที่ 2 ด้านการพฒันาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนั เพื่อให้ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็ โดยใช้เหตุผลประกอบการตดัสนิใจ และแก้ปัญหาได้ อกีทัง้เพื่อให้ผู้เรยีนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อพฒันาตนเองและสังคมในด้านการเรยีนรู้ การสื่อสาร การท างาน 
  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง 2560) ได้ก าหนดให้ครูจดัการเรียนรู้โดยยึด
ผู้เรยีนเป็นส าคญั ให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏบิตัิกิจกรรมการเรยีนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรยีนได้พฒันาอย่าง
เต็มศักยภาพ ทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)  มุ่งให้ผู้เรยีนได้พฒันาตนเองตามศักยภาพ พฒันาอย่างรอบด้าน



 

เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ โดยใช้เหตุผลประกอบการตดัสนิใจ และแก้ปัญหาได้ อกีทัง้
เพื่อให้ผู้เรยีนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การท างาน ดงันัน้โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จงึมกีารส่งเสรมิให้จดักิจกรรมดงักล่าวตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 (ฉบบัปรบัปรุง 2560) ได้แก่ กจิกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ กจิกรรมสปัดาห์วิทยาศาสตร์ กจิกรรมค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่น
เยาว์ทปีราษฎร์พิทยา Tpp e’Camp กจิกรรมมือโปร science show และกจิกรรมค่ายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (ห้องโครงการ
พิเศษ) เพื่อตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล ตลอดจนได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น 
 
2.  วตัถปุระสงค์   

2.1 เพื่อให้ผู้เรยีนมีความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์   
2.2 เพื่อให้ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิวเิคราะห์ คดิอย่างมวีิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยน  

ความคดิเหน็ โดยใช้เหตุผลประกอบการตดัสนิใจ และแก้ปัญหาได้ 
2.3 เพื่อให้ผู้เรยีนมีความสามารถในการใช้เทคโลยีในการสื่อสาร 

 
3. เป้าหมาย   

3.1 เชิงปริมาณ   
3.1.1 นักเรยีนจ านวน 2,000 คน เขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 

3.2 ด้านคุณภาพ   
3.2.1 นักเรยีนเขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ มคีวามพงึพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
 

4. วิธีด าเนินการ   
 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน  
(STP) 
 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขยีนโครงการเสนอขอ

อนุมตั ิ
3. ก าหนดหน้าที่รบัผดิชอบ 

1 ตุลาคม 
 256๓ 

626,720  
บาท 

ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

2. ด าเนินการ 
(SIP) 
  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1 โครงงาน
วทิยาศาสตร์ 
1. วางแผนการจดักิจกรรม 

 
๑ ตุลาคม – 
๓๐ กนัยายน 

2564  

 
11,000 บาท 

 
 

 
1) นางสาวชมพิชาน์  คง
สบิ 
2) นายเดชศร ีสุวิรตัน์ 



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2. จดัเตรยีมวัสดุ อุปกรณ์ 
3. ฝึกซ้อมนักเรยีนเพื่อเขา้

ร่วมการแข่งขนั
ศลิปหตัถกรรม 

 
กิจกรรมท่ี 2 สปัดาห์
วทิยาศาสตร์ 
1. วางแผนการจดักิจกรรม 
2. จดัเตรยีมวัสดุ อุปกรณ์ 
3. จดัเตรยีมสถานที่ 
 
 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมมอืโปร 
science show 
1.   วางแผนการจดักิจกรรม 
2.   จดัเตรยีมวัสดุ อุปกรณ์ 
3.   ฝึกซ้อมนักเรยีนเพื่อเขา้   
      ร่วมการแข่งขนั 
      ศลิปหตัถกรรม 
 
กิจกรรมท่ี 4 ค่าย
อเิล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ 
4. วางแผนการจดักิจกรรม 
5. จดัเตรยีมวัสดุ อุปกรณ์ 
6. จดัเตรยีมสถานที่ 
 
กิจกรรมท่ี 5 ค่าย
วทิยาศาสตร์ (ห้องโครงการ
พเิศษ) ม.ต้น 
1.   วางแผนการจดักิจกรรม 
2.   จดัเตรยีมวัสดุ อุปกรณ์ 
3.   จดัเตรยีมสถานที่ 
 

 
 

 
 

 
1– 25 

สงิหาคม 2564 
 
 
 
 

๑ กรกฎาคม - 
๓๐ กนัยายน

2564 
 
 
 
 

 
1– 25 

สงิหาคม 2564 
 
 
 

1– 31 
มกราคม 2564 

 
 
 

1– 31 
มกราคม 2564 

 

 
 

 
 

20,000 บาท 
 
 
 
 
 

20,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

33,700 บาท   
 
 
 
 

272,400 
บาท  

 
 
 
 

269,620 
บาท            

 
 
 
 
 
 
1) นางสาวพชัริณี  สมผล 
2) นางสาวนวยีา  ปักษิณ 
3) นางสาวองัคณา  จงรัก
วทิย์ 
 
 
 
1) นางสาวชนกพร ทอง
ปาน 
2) นางสาวจนัธิรตัน์ หมาน
จติร 
 
 
 
 
 
1) นายสุรศักดิ ์ศรีขวญั 
2) นายภราดร ไชยเขยีว 
3) นายอศิรเกษม สหีะวงษ์ 
 
 
 
1) นางสาวจตุพร เฝือชยั 
2) นางสาวกุลธดิา  ฉิม
คล้าย 
 
 



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

กิจกรรมท่ี 6 ค่าย
วทิยาศาสตร์ (ห้องโครงการ
พเิศษ) ม.ปลาย 
1.   วางแผนการจดักิจกรรม 
2.   จดัเตรยีมวัสดุ อุปกรณ์ 
3.   จดัเตรยีมสถานที่ 
 

 
 
1) นางสาวพชัริณี  สมผล 
2) นายเจนณรงค์  พนัทวี 

3. ตรวจสอบ
และ
ประเมนิผล 

(SEP) 
 

- ตดิตามผลการด าเนินงาน
และปัญหาที่เกดิขึ้น
ระหว่างปฏบิตังิาน 

- ตรวจสอบความคบืหน้า
การปฏบิตัิงาน 

- ประเมนิผลการด าเนิน
โครงการ  เช่น  ประเมนิ
ความพงึพอใจของผู้เขา้ 
ร่วมกจิกรรม  เป็นต้น 

- วเิคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกดิจาก       
การด าเนินงาน 

- รวบรวมขอ้มูลและผลการ
ด าเนินงานที่สอดคล้อง
กบัเป้าหมายและระดบั
ความส าเรจ็ของโครงการ
และสรุปผลการประเมนิ
โครงการ 

   

4. สรุปและ
รายงานผล 

(SBP) 
  

- จดัท าแบบรายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ 

- เสนอแนะแนวทาง
ปรบัปรุงแก้ไขส าหรบัการ
จดัท าโครงการครัง้ต่อไป
ให้มีคุณภาพมากยิง่ขึ้น  
 

   



 

 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 วนัเริม่ต้นโครงการ  ๑ ตุลาคม พ.ศ. 256๓ 
  วนัสิ้นสุดโครงการ  ๓๐ กนัยายน พ.ศ. 2564   
 
6. สถานท่ีด าเนินการ     
 โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 ภาควชิาเครื่องมือวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
 
7.  งบประมาณท่ีใช้    จ านวน  626,720  บาท (หกแสนสองหมื่นหกพนัเจด็ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

   เงนิอุดหนุนทัว่ไป 
   เงนิอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีน  
   เงนิอื่นๆ  ระบุ เงนิโครงการพเิศษ 

    รายละเอยีดดงันี้ 
 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ 
 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1 ค่าวสัดุ-อุปกรณ์ในการท าโครงงาน  วทิยาศาสตร์  5,000 บาท 
2 ค่าสารเคมใีนการท าโครงงานวทิยาศาสตร์  5,000 บาท 
3. ค่ากระดาษ A4 ส าหรบัท ารายงานโครงงานวทิยาศาสตร์ 1,000 บาท 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 11,000 บาท 
 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสปัดาห์วทิยาศาสตร์ 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1 ค่าใช้จ่ายจดันิทรรศการความรู้  5,500 บาท 
๒ ค่าไวนิล ขนาด 150*100 cm 1 ผนื  1,500 บาท 
๓ ค่าวสัดุ-อุปกรณ์ในการแข่งขนั  12,500 บาท 
๔ กระดาษพมิพ์เกยีรตบิตัร  500 บาท 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 20,๐00 บาท 
 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมมอืโปร science show 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1 ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการท า science show  10,000 บาท 



 

2 ค่าสารเคมใีนการท า science show   8,000 บาท 
3 ค่าไวนิล ประกอบการแสดง   2,000 บาท 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 20,000 บาท 
 
กิจกรรมท่ี 4 ค่ายอเิล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ทปีราษฎร์พิทยา 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1 ค่าอุปกรณ์ฝึกอบรม ชุด kit Electronics   16,000 บาท 
2 ค่าอาหารกลางวนันักเรยีน 2 มื้อ 8,000 บาท 
3 ค่าอาหารกลางวนัครูผู้ควบคุม 2 มื้อ 1,000 บาท 
4 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 2 วนั 5,400 บาท 
5 ค่าป้ายไวนิล   1,200 บาท 
6 ค่าวสัดุฝึก (กระดาษ ปากกา ดนิสอ) 1,600 บาท 
7 ค่ากระดาษพมิพ์เกยีรตบิตัร 500 บาท 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 33,700 บาท 
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ (ห้องโครงการพเิศษ) ม.ต้น 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1 ค่าอาหารนักเรียนจ านวน 7 มื้อ มื้อละ 60 บาท จ านวน 100 คน  42,000 บาท 
2 ค่าอาหารว่างนักเรยีนจ านวน 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท จ านวน 100 

คน 
10,000 บาท 

3 ค่าอาหารครูจ านวน 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท จ านวน 4 คน 1,680 บาท 
4 ค่าอาหารว่างครูจ านวน 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท จ านวน 4 คน 400 บาท 
5 ค่าโดยสารเรือ(ไป-กลบั) ของครู 280 บาท จ านวน 4 คน 1,600 บาท 
6 ค่าโดยสารเรือ(ไป-กลบั) ของนักเรยีน 140 บาท จ านวน 100 คน 1,120 บาท 
7 ค่าโดยสารรถบัสปรับอากาศจ านวน 2 คนั คนัละ 13,000 บาท 

เวลา 3 วนั 
78,000 บาท 

8 ค่าที่พักห้องละ 600 บาท จ านวน 36 ห้อง เวลา 2 คนื 43,200 บาท 
9 ค่าไวนิล 1,000 บาท 
10 ค่าเรยีนแลปจ านวน 8 แลป แลปละ 5,000 บาท 40,000 บาท 
11 ค่าคู่มือนักเรยีนเรยีนแลปจ านวน 100 เล่ม เล่มละ 50 บาท 5,000 บาท 
12 ค่าเกยีรตบิตัร ค่ากระเป๋า และค่าเตรยีมของท าแลปสด  

คนละ 100 บาท 
10,000 บาท 

13 ค่าเอกสารค่ายคณิตจ านวน 100 เล่ม เล่มละ 50 บาท 5,000 บาท 
14 ค่าวสัดุ อุปกรณ์ในการจดักิจกรรมค่าย 5,000 บาท 
15 ค่าของรางวัลในการท ากิจกรรมค่าย 2,000 บาท 



 

16 ค่าวทิยากร 10,000 บาท 
17 ค่าใช้สถานที่ และเครื่องเสยีง 5,000 บาท 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 272,400 บาท     
 
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ (ห้องโครงการพเิศษ) ม.ปลาย 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1 ค่าอาหารนักเรียนจ านวน 7 มื้อ มื้อละ 60 บาท จ านวน 97 คน 40,740 บาท 
2 ค่าอาหารว่างนักเรยีนจ านวน 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท จ านวน 97 

คน 
9,700 บาท 

3 ค่าอาหารครูจ านวน 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท จ านวน 4 คน 1,680 บาท 
4 ค่าอาหารว่างครูจ านวน 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท จ านวน 4 คน 400 บาท 
5 ค่าโดยสารเรือ(ไป-กลบั) ของครู 280 บาท จ านวน 4 คน 1,120 บาท 
6 ค่าโดยสารเรือ(ไป-กลบั) ของนักเรยีน 140 บาท จ านวน 97 คน 13,580 บาท 
7 ค่าโดยสารรถบัสปรับอากาศจ านวน 2 คนั คนัละ 13,000 บาท 

เวลา 3 วนั 
78,000 บาท 

8 ค่าที่พักห้องละ 600 บาท จ านวน 35 ห้อง เวลา 2 คนื 42,000 บาท 
9 ค่าไวนิล 1,000 บาท 
10 ค่าเรยีนแลปจ านวน 8 แลป แลปละ 5,000 บาท 40,000 บาท 
11 ค่าคู่มือนักเรยีนเรยีนแลปจ านวน 97 เล่ม เล่มละ 50 บาท 4,850 บาท 
12 ค่าเกยีรตบิตัร ค่ากระเป๋า และค่าเตรยีมของท าแลปสด  

คนละ 100 บาท จ านวน 97 คน 
9,700 บาท 

13 ค่าเอกสารค่ายคณิตจ านวน 97 เล่ม เล่มละ 50 บาท 4,850 บาท 
14 ค่าวสัดุ อุปกรณ์ในการจดักิจกรรมค่ายคณิต 5,000 บาท 
15 ค่าของรางวัลในการท ากิจกรรมค่ายคณิต 2,000 บาท 
16 ค่าวทิยากร 10,000 บาท 
17 ค่าใช้สถานที่ และเครื่องเสยีง 5,000 บาท 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 272,400 บาท     
 
8. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
คดิอย่างมีวจิารณญาณ อภปิราย
แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ โดยใช้

1) ประเมนิการจดักจิกรรม 
2) ประเมนิผู้เรยีน 
3) ประเมนิความพงึพอใจ 

1) แบบประเมนิการจดักิจกรรม 
2) แบบประเมนิผู้เรยีน 
3) แบบประเมนิความพึงพอใจ 



 

เหตุผลประกอบการตดัสนิใจ 
และแก้ปัญหาได้ 
2 .  ร้ อ ย ล ะ  9 0  ข อ งผู้ เ รี ย น มี
ความสามารถในการใช้เทคโลยี
ในการสื่อสาร 

1) ประเมนิการจดักจิกรรม 
2) ประเมนิผู้เรยีน 
3) ประเมนิความพงึพอใจ 

1) แบบประเมนิการจดักิจกรรม 
2) แบบประเมนิผู้เรยีน 
3) แบบประเมนิความพึงพอใจ 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั   

๙.1 เพื่อให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ ทกัษะกระบวนการ และเจตคตทิางวทิยาศาสตร์   
9.2 ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยน 

ความคดิเหน็ โดยใช้เหตุผลประกอบการตดัสนิใจ และแก้ปัญหาได้ 
๙.3 ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยใีนการสื่อสาร 

 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาวพชัริณี  สมผล) 
 
 

 
ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 

           (นายจงรกัษ์   บ ารุงวงศ์) 
              ต าแหน่ง  หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานวชิาการ 

 
 

ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
          (นายบรรจง  ภูวเศษรฐาวร) 

           ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
          โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา 

 
 
 
    ลงชื่อ           ผู้อนุมตัโิครงการ 
          (นางเพยีงแข     ชติจุ้ย) 

                 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทปีราษฎร์พทิยา 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางวิเคราะห์โครงการ  พัฒนาผู้เรยีนสู่ความเป็นเลศิทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้น าโครงการที่เขยีนเสร็จแล้วมาวเิคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง 

คะแนน ๑ หมายถงึ น้อย หรือ ไม่ม ี๒ หมายถงึ ปานกลาง และ ๓ หมายถงึ มาก 
ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 

๑ ๒ ๓ 
๑.ชื่อโครงการ ๑.๑ ความถูกต้อง ชดัเจน 

๑.๒ สอดคล้องกบักิจกรรม 
๑.๓ อ่านเขา้ใจง่าย เร้าใจ 

  ✓  

๒. แผนงาน ถูกต้องตามหลักการจดัสรรงบประมาณ   ✓  



 

ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 
๑ ๒ ๓ 

๓. หลักการและ
เหตุผล 

๓.๑ แสดงความเป็นมา 
๓.๒ มขี้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน 
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพฒันา 

  ✓  

๔. วตัถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกดิหลงัด าเนินโครงการ 
๔.๒  มคีวามเป็นไปได้ 
๔.๓ สอดคล้องกบักจิกรรมที่ท า 

  ✓  

๕. เป้าหมาย ๕.๑ แสดงผลงานในเชงิปรมิาณหรอืคุณภาพ 
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะด าเนินงาน 
๕.๓ ระบุจ านวนหรอืวนัเวลาสถานที่ที่จะด าเนินการ 

  ✓  

๖. กจิกรรมและ
ด าเนินงาน 

๖.๑ ล าดบักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๖.๒ กจิกรรมระบุวนัเวลาที่ด าเนินการ 
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบัผดิชอบในแต่ละกจิกรรม 

  ✓  

๗.รายละเอียด
การใช้
งบประมาณ 

๗.๑ การเขยีนงบประมาณค านึงถงึความประหยดั 
๗.๒ งบประมาณที่ค านวณถูกต้องตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั 
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพยีงพอของงบประมาณ 

  ✓  

๘.การประเมนิผล ๘.๑ ตวัชี้วดัสามารถวดัได้ 
๘.๒ บอกวิธกีารที่จะประเมนิ 
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมนิ 

  ✓  

๙.ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

๙.๑ บอกผลที่ได้รบัว่าจะได้รบัหลงัสิ้นสุดโครงการ 
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบับอกเป็นผลลพัธ์(outcomes) 
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบัสูงกว่าวตัถุประสงค์ 

  ✓  

รวม/เฉลี่ย    ✓  
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน  เป็นโครงการท่ีดี 
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน  เป็นโครงการที่พอใช้ 
คะแนนต ่ากว่า ๕๕  คะแนน เป็นโครงการที่ต้องปรบัปรุง 

 
 

 

 

 



 

ช่ือโครงการ    พัฒนาการจดัการเรยีนการสอน IS ในโรงเรยีนมาตรฐานสากล 
ลกัษณะโครงการ                  ใหม่           ต่อเนื่อง  
สนองนโยบาย สพฐ.     
           นโยบายที่ 1 จดัการศกึษาเพื่อความมัน่คง 
           นโยบายที่ 2 พฒันาคุณภาพผู้เรยีน 
           นโยบายที่ 3 พฒันาผู้บรหิาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
           นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเขา้ถงึบรกิารการศึกษาที่มคุีณภาพ  มมีาตรฐาน  และ 

                     ลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษา 
           นโยบายที่ 5 เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี     .........๑........เป้าประสงค์ท่ี......๒....มาตรฐานท่ี...๑..ข้อท่ี..๑.๑.๓..... 
ผลการปฏิบติัตามโครงการน้ีส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน                       

มาตรฐานที่ 1.1.3 มคีวามสามารถในการสร้างนวตักรรม 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ      

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ  1.นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์   2.นางยุพาพร เกดิขุมทอง 
 
 
1. หลกัการและเหตุผล   

ด้วยโรงเรยีนทีปราษฎร์พิทยาได้รับการคดัเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน(สพฐ.) ให้เป็น 1 ใน 
500 โรงเรยีนน าร่องในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล(Worl- class standard school) ซึ่งโรงเรยีนต้องพฒันาหลักสูตรและการ
จดัการเรยีนการสอนอย่างมีคุณภาพเทยีบเคยีงมาตรฐานสากล รวมทัง้มกีารบรหิารจดัการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่
มีคุณภาพ คือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ( Learner Profile)  เทียบเคียงมาตรฐานสากล(Word class 
standard)และมีศักยภาพเป็นพลโลก(Wordcitizen)  สอดคล้องกับเจตนารมย์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
พุทธศกัราช  2551 ที่มุ่งพฒันาคุณภาพเยาวชนส าหรบัยุคศตวรรษที่ 21 อกีทัง้เป็นไปตามปฏญิาณว่าด้วยการจดัการศึกษาของ 
UNESCO คือLearning to know,Learning to do, Learning  to  live with  the others, Learning  to be  โรงเรียนทีปราษฎร์
พทิยาจงึต้องจดัการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation: IS 1) เป็นสาระ
การเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความต้องการและสนใจอย่างเป็นระบบ 
เพิม่พูนความรู้ความเขา้ใจอีกทัง้ได้พฒันาทักษะกระบวนการคดิ เป็นแนวทางและวธิกีารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ  
ตระหนักถงึความส าคญัของกระบวนการและวิธกีารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและสามารถประยุกต์ในการเรยีนรู้ตลอดชวีิต  
 ดังนัน้กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้เห็นความส าคัญในการบริหาร ตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา โดยก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิอย่างชดัเจน สามารถด าเนินงาน ตามแผนพฒันาคุณภาพ
การจดัการศกึษา  เพื่อสนับสนุนการจดัการศกึษาต่อไป 
  
  



 

2.  วตัถปุระสงค์   
2.1 เพื่อให้ผู้เรยีนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง 
๒.๒ เพื่อให้ผู้เรยีนมีความสามารถในการท างานเป็นทมี 
๒.๓ เพื่อให้ผู้เรยีนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ เป็น

แนวความคดิ โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลติ 
 
3. เป้าหมาย   

3.1 เชิงปริมาณ   
3.1.1 นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 454 คน 
3.1.2 นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 252 คน 

3.2 ด้านคุณภาพ   
3.2.1 นักเรยีนมีความรู้ ความเขา้ใจในการรสร้างนวตักรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ ร้อยละ 90 
 

4. วิธีด าเนินการ   

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 

งบประมา
ณ/ 

ทรพัยาก
ร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

5. วางแผน  
(STP) 

ประชุมวางแผนการจดักิจกรรม 1 ต.ค. 63 - นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ 

6. ด าเนินก
าร 

(SIP) 
  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
กจิกรรมที่ 1 จดัการเรยีนการสอน IS ในโรงเรยีนมาตรฐานสากล 
1. วเิคราะห์หลกัสูตรในการ

วชิาการจดัการเรยีนการ
สอน IS  

1 ต.ค. 63 - นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ 
นางยุพาพร เกดิขุม
ทอง 

2. คดัเลอืกนักเรยีน
กลุ่มเป้าหมาย ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 2 และ ชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 5 ทุก
ระดบัชัน้เรียน 

1 ต.ค. 63 - นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ 
นางยุพาพร เกดิขุม
ทอง 

3. ด าเนินการจดักิจกรรมการ 
เรยีนการสอนตามโครงสร้างที่
วางไว้ 
     - นิทรรศการแสดงผลงาน
นักเรยีน 

1๕ ม.ีค. 6๔ 
-  

30 ม.ีค. 65 

๓๗,000 
 

นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ 
นางยุพาพร เกดิขุม
ทอง 



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 

งบประมา
ณ/ 

ทรพัยาก
ร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

     - ศกึษาค้นคว้าขอ้มูล 
     - น าเสนอขอ้มูลจาก
การศกึษาค้นคว้า 
     - น าความรู้ไปใช้บริการ
สงัคม 
     - งานเวทแีสดงศักยภาพ
โรงเรยีนมาตรฐานสากล 

7. ตรวจสอ
บและ 

ประ เมนิผล 
(SEP) 
 

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการประเมนิ
ความพงึพอใจ 

30 ม.ีค.6๔ - นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ 
นางยุพาพร เกดิขุม
ทอง 2. วเิคราะห์ปัญหาและ

อุปสรรคที่เกดิจากการ
ด าเนินงาน 

3. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
8. สรุปและ 

รายงานผล 
(SBP) 

ประเมนิผลการด าเนินงาน 30 ม.ีค. 6๔ - นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์
นางยุพาพร เกดิขุม
ทอง 

สรุปผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตัง้แต่ 1 เมษายน 2653 – เดอืน 3๐ กนัยายน 2563 
 
6. สถานท่ีด าเนินการ     

โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
 

7.  งบประมาณท่ีใช้        จ านวน  ๓๗,000 บาท   (...สามหมื่นเจด็พนับาทถ้วน...) 
   เงนิอุดหนุนทัว่ไป 
   เงนิอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีน  
   เงนิอื่นๆ  ระบุ ............................................................................................................. ......... 

   รายละเอยีดดงันี้ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมจดัการเรียน IS 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 



 

1.  -ค่าไวนิลจดันิทรรศการ  ๑,๐๐๐  บาท 
-ค่าจดัสถานที่เวทกีลาง ๒,๐๐๐ บาท 
-ค่าวสัดุอุปกรณ์จดันิทรรศการ IS ม.2    ๑๑ ห้อง ๑๑,๐๐๐ บาท 
-ค่าวสัดุอุปกรณ์จดันิทรรศการ IS ม.๕     ๖ ห้อง ๖,๐๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐ 

2.  อื่นๆ ๑๗,๐๐๐ 
รวมเป็นเงินทัง้หมด (สามหม่ืนเจด็พันบาทถ้วน) ๓๗,000 

 
 
8. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ด้วยตนเอง มี
ความสามารถในการท างานเป็น
ทมี และมคีวามสามารถในการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็น
แนวความคดิ โครงการ โครงงาร 
ชิ้นงาน ผลผลติ 

1) ประเมนิการจดักจิกรรม 
2) ประเมนิผู้เรยีน 
3) ประเมนิความพงึพอใจ 

1) แบบประเมนิการจดักิจกรรม 
2) แบบประเมนิผู้เรยีน 
3) แบบประเมนิความพึงพอใจ 

 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั   

๙.1 ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง 
๙.๒ ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการท างานเป็นทมี 
๙.๓ ผู้เรยีนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็น

แนวความคดิ โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลติ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
(นางยุพาพร  เกดิขุมทอง) 

ต าแหน่ง หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานวชิาการ 
 
 

 
ลงชื่อ    ผู้เหน็ชอบโครงการ 

          (นายจงรกัษ์  บ ารุงวงศ์) 
           ต าแหน่ง  หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
          (นายบรรจง  ภูวเศษรฐาวร) 

           ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา 

 
 
 
    ลงชื่อ           ผู้อนุมตัโิครงการ 
          (นางเพยีงแข     ชติจุ้ย) 

                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทปีราษฎร์พทิยา 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางวิเคราะห์โครงการ  พัฒนาการจดัการเรยีนการสอน IS ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ให้น าโครงการที่เขยีนเสร็จแล้วมาวเิคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง 

คะแนน ๑ หมายถงึ น้อย หรือ ไม่ม ี๒ หมายถงึ ปานกลาง และ ๓ หมายถงึ มาก 
ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 

๑ ๒ ๓ 
๑.ชื่อโครงการ ๑.๑ ความถูกต้อง ชดัเจน 

๑.๒ สอดคล้องกบักิจกรรม 
๑.๓ อ่านเขา้ใจง่าย เร้าใจ 

  ✓  

๒. แผนงาน ถูกต้องตามหลักการจดัสรรงบประมาณ   ✓  
๓. หลักการและ
เหตุผล 

๓.๑ แสดงความเป็นมา 
๓.๒ มขี้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน 
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพฒันา 

  ✓  

๔. วตัถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกดิหลงัด าเนินโครงการ 
๔.๒  มคีวามเป็นไปได้ 
๔.๓ สอดคล้องกบักจิกรรมที่ท า 

  ✓  

๕. เป้าหมาย ๕.๑ แสดงผลงานในเชงิปรมิาณหรอืคุณภาพ 
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะด าเนินงาน 
๕.๓ ระบุจ านวนหรอืวนัเวลาสถานที่ที่จะด าเนินการ 

  ✓  

๖. กจิกรรมและ
ด าเนินงาน 

๖.๑ ล าดบักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๖.๒ กจิกรรมระบุวนัเวลาที่ด าเนินการ 
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบัผดิชอบในแต่ละกจิกรรม 

  ✓  



 

ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 
๑ ๒ ๓ 

๗.รายละเอียด
การใช้
งบประมาณ 

๗.๑ การเขยีนงบประมาณค านึงถงึความประหยดั 
๗.๒ งบประมาณที่ค านวณถูกต้องตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั 
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพยีงพอของงบประมาณ 

  ✓  

๘.การประเมนิผล ๘.๑ ตวัชี้วดัสามารถวดัได้ 
๘.๒ บอกวิธกีารที่จะประเมนิ 
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมนิ 

  ✓  

๙.ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

๙.๑ บอกผลที่ได้รบัว่าจะได้รบัหลงัสิ้นสุดโครงการ 
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบับอกเป็นผลลพัธ์(outcomes) 
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบัสูงกว่าวตัถุประสงค์ 

  ✓  

รวม/เฉลี่ย    ✓  
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน  เป็นโครงการท่ีดี 
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน  เป็นโครงการที่พอใช้ 
คะแนนต ่ากว่า ๕๕  คะแนน เป็นโครงการที่ต้องปรบัปรุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือโครงการ   ส่งเสรมิความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ลกัษณะโครงการ                 ใหม่                 ต่อเนื่อง  
สนองนโยบาย สพฐ.     

 นโยบายที่ 1 จดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
            นโยบายที่ 2 พฒันาคุณภาพผู้เรยีน 

 นโยบายที่ 3 พฒันาผู้บรหิาร  ครู  และบุคลากรทางการศกึษา 
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเขา้ถงึบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มมีาตรฐาน  และ 

   ลดความเหลื่อมล ่าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพิม่ประสิทธภิาพการบรหิารจดัการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี     .........๑........เป้าประสงค์ท่ี......๔....มาตรฐานท่ี...๑..ข้อท่ี..๑.๒.๒..... 
ผลการปฏบิตัติามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน                       
        ขอ้ที่ 1.2.2 มคีวามภูมใิจในท้องถิน่และความเป็นไทย 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ            
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

ผู้รบัผดิชอบโครงการ   1. จุฑามาส ซุ่นห้วน  2. ศรสุีวรรณ  บรมสุข   
 
 

1. หลกัการและเหตุผล   
การศกึษาเรื่องราวของศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมปัิญญา รวมถงึเอกลักษณ์ของท้องถิน่และความเป็นไทย อนัเป็น

มรดกล ้าค่าควรแก่การรักษาสืบสานให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ นับเป็นความส าคัญและจ าเป็นถอืเป็นการเสริมสร้างให้บุคคลมี
ความรู้ ความเขา้ใจในท้องถิน่ มคีวามประทบัใจ ภูมใิจในเอกลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมไทย สอดคล้องกบัรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๕๗ บัญญัติไว้ว่า รัฐต้องอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะ 
วฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม และจารตีประเพณีอนัดีงามของท้องถิน่และของชาต ิ และจดัให้มพีื้นที่สาธารณะส าหรับกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง รวมทัง้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วม ในการ
ด าเนินการด้วย และพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาต ิ พุทธศกัราช 2542  มาตรา  7  ได้กล่าวถงึความส าคัญในกระบวนการ
เรยีนรู้ว่าต้องมุ่งปลูกฝังจติส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข รู้จกัรกัษาและส่งเสริมสิทธ ิ หน้าที่ เสรภีาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์ มคีวาม
ภาคภูมใิจในความเป็นไทย รู้จกัรกัษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาต ิ รวมทัง้ส่งเสริมศาสนา ศลิปะ วฒันธรรมของ
ชาต ิการ กฬีา ภูมปัิญญาท้องถิน่ ภูมปัิญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
มคีวามสามารถในการประกอบอาชพี รู้จกัพึ่งตนเอง มคีวามรเิริม่สร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรยีนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน มีหลายสิ่งอย่างที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายทัว่โลก ทัง้ด้าน
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม วรรณกรรม นาฏศิลป์และดนตรีไทย ซึ่งควรได้รับการจรรโลงรักษาให้ด ารงอยู่ คู่ชาติไทยอย่าง



 

ภาคภูมิใจ แต่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการเผยแพร่วัฒนธรรมสากลในสังคมไทยที่มีอยู่อย่างหลากหลายรูปแบบหลาย
ลกัษณะ ได้ส่งผลต่อการผสมผสานกบัวฒันธรรมไทย ก่อให้เกดิผลกระทบอย่างยิ่งต่อเอกลกัษณ์ของชาตไิทย ท าให้เยาวชนไทย
เกดิความส านึกรู้และมพีฤตกิรรมที่แตกต่างไปจากอดตีมากขึ้นเรื่อยๆ 

จากขอ้ความขา้งต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมและกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ ได้เล็งเหน็ถึง
ความส าคัญของการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในการความเป็นไทย มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาให้เกดิ
ขึ้นกบัผู้เรยีน ให้ผู้เรยีนได้เหน็คุณค่าและภาคภูมใิจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมปัิญญาไทย และภูมปัิญญาท้องถิน่ จงึได้
จดัท าโครงการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทยเพื่อส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย การมีส่วน
ร่วมในการอนุรกัษ์วฒันธรรม ประเพณีและภูมปัิญญาไทยให้กบัเกดิขึ้นผู้เรยีน 

2. วตัถปุระสงค์   
๒.๑ เพื่อให้ผู้เรยีนมคีวามภูมใิจในท้องถิน่ เหน็คุณค่าของความเป็นไทย  

     ๒.๒ เพื่อให้ผู้เรยีนมส่ีวนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณีและภูมปัิญญาไทย 
 

3. เป้าหมาย   
     ๓.๑ เชิงปริมาณ   
 ๓.๑.๑ นักเรยีนจ านวน 1,600 คนเขา้ร่วมกจิกรรมตามโครงการ 
     ๓.๒ ด้านคุณภาพ   
 ๓.๒.๑ นักเรยีนที่เขา้ร่วมกจิกรรมธรรมศึกษา สามารถสอบผ่านนักธรรมชัน้ตร ี ของระดบัชัน้มธัยมศึกษา คดิ
เป็นร้อยละ ๙๐ หรอืสูงกว่า 
 ๓.๒.๒ นักเรยีนที่เขา้ร่วมกจิกรรมตามโครงการ ทุกกจิกรรมมีระดับความพึงพอใจ ตัง้แต่ระดบั 2 ขึ้นไป ร้อย
ละ ๙๐ หรอืสูงกว่า 
 

4. วิธีด าเนินการ   

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 

งบประมาณ

/ 

ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 

5. วางแผน  
(STP) 

ประชุมวางแผนการจดักิจกรรม 1 เมษายน  -
30กนัยายน 

2564 

- ศรีสุวรรณ  บรมสุข 

จุฑามาส ซุ่นห้วน 

กลุ่มสาระสังคม/ศลิปะ 

ด าเนินการ กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมตามรอยเส้นทางประวติัศาสตร ์



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 

งบประมาณ

/ 

ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 

(SIP) 

 

1. .ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินการจดักิจกรรม 

ก.ย. 2564 30,160 

(อุดหนุน) 

 

นายธรีรตัน์  โคตรพนัธ์
นางสาวนิตยาพร  
จนัทร์ประสทิธิ ์

2. แต่งตัง้ค าสัง่แบ่งหน้าที่
รบัผดิชอบในการ
ด าเนินงาน 

นายธรีรตัน์  โคตรพนัธ์
นางสาวนิตยาพร  
จนัทร์ประสทิธิ ์

3. ก าหนดกิจกรรมและด าเนิน
กจิกรรม 

นายธรีรตัน์  โคตรพนัธ์
นางสาวนิตยาพร  
จนัทร์ประสทิธิ ์

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมธรรมศึกษา 

1.ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินการจดัสอบนักธรรม 

 
พ.ย.-ธ.ค. 
2564 

   33,700 
(อุดหนุน) 

 

นายศรีสุวรรณ  บรมสุข 
นางสาวอมรทพิย์  จติร
อารยี์ 

2.แต่งตัง้ค าสัง่แบ่งหน้าที่
รบัผดิชอบในการด าเนินงาน 

นายศรีสุวรรณ  บรมสุข 
นางสาวอมรทพิย์  จติร
อารยี์ 

3.จดัท าตารางตวิเกี่ยวกบั
พระพุทธศาสนา 

นายศรีสุวรรณ  บรมสุข 
นางสาวอมรทพิย์  จติร
อารยี์ 

4.จดัให้มกีารตวิ โดยนิมนต์
พระสงฆ์มาเป็นวทิยากร 

นางสาวอมรทพิย์  จติร
อารยี์ 
นายศรีสุวรรณ  บรมสุข 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ 

1. ประชุมเพื่อวางแผนในการ
ด าเนินงานและแบ่งหน้าที่ 

 นางสาวจุฑามาส ซุ่น
ห้วน 



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 

งบประมาณ

/ 

ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2. จดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกซ้อมและบ ารุงการศกึษา
วสัดุอุปกรณ์ 

1 ตุลาคม 
2563 – 30 

กนัยายน 2564 

75,000 บาท 
/ 200 คน 

(อุดหนุน) 

นางสาววนัวิสาข์  สบื 
นางสาวพชัรวีรรณ อทิสุ
รชั 
นายวรีภทัร อนิทร์เนื่อง 3. ก าหนดและด าเนินกิจกรรม 

4. เขา้ร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศลิปะในหน่วยงานภายใน
และภายนอก 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ 

1. ประชุมเพื่อวางแผนในการ
ด าเนินงานและแบ่งหน้าที่ 

 

1 ตุลาคม 
2563 – 30 

กนัยายน 2564 

100,000 
บาท /200 

คน 

(อุดหนุน) 

 

นางสาวพมิพ์พร ทมิข า 
นางสาววนัวิสาข์  สบื 
นางสาวอาภาภรณ์ 
บุษบง 
นายจตุพล บุนนาค 

2. จดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกซ้อมและบ ารุงการศกึษาวัสดุ
อุปกรณ์ 

3. ก าหนดและด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมส่งเสริมความสารมารถและพัฒนาศกัยภาพนักเรียนดนตรี

สากลและวงโยทวาทิต 

1. ประชุมเพื่อวางแผนในการ
ด าเนินงานและแบ่งหน้าที่ 

1 ตุลาคม 
2563 – 30 

กนัยายน 2564 

187,000 
บาท/50 คน 
(อุดหนุน) 

 

นายชวลติ  กลดัภริมย์ 
นางสาวจุฑามาส ซุ่น
ห้วน 
 

2. จดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกซ้อมและบ ารุงการศกึษา
วสัดุอุปกรณ์ 

3. ก าหนดและด าเนินกิจกรรม 
4. เชญิแทนวิทยากรมาให้
ความรู้ 



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 

งบประมาณ

/ 

ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 

กิจกรรมท่ี 6 ร าลึกครูกลอนสุนทรภู่เชิดชูคู่ภาษาไทย 
 
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินการจดักิจกรรม 

14 – 30 
มถิุนายน 2564 

 นางยุพาพร  เกดิขุม
ทอง 
นางอารรีตัน์  คล้ายอุดม 
นางสาวอภิชญา  ฤทิ ์
พนัธ์ 

2. แต่งตัง้ค าสัง่แบ่งหน้าที่
รบัผดิชอบในการด าเนินงาน 
3. ด าเนินกจิกรรม 

3. ตรวจสอบ
และประ 
เมนิผล 
(SEP) 
 

4. ผู้เขา้ร่วมโครงการประเมนิ
ความพงึพอใจ 

  30กนัยายน 
2563 

- นายศรีสุวรรณ บรมสุข 
นางสาวจุฑามาส ซุ่น
ห้วน 5. วเิคราะห์ปัญหาและ

อุปสรรคที่เกดิจากการ
ด าเนินงาน 

6. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4. สรุปและ
รายงาน
ผล 
(SBP) 

1. ประเมนิผลการด าเนินงาน 30กนัยายน 
2563 

- นายศรีสุวรรณ บรมสุข 
นางสาวจุฑามาส ซุ่น
ห้วน 

2. สรุปผลการด าเนินงาน
รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 ในการด าเนินโครงการใช้ระยะเวลาโดยประมาณ ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564 

6. สถานท่ีด าเนินการ     
กจิกรรมที่ ๑ ธรรมศึกษาโรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
กจิกรรมที่ ๒ ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนด้านศลิปะโรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานีรวมถงึ

หน่วยงานอื่น 



 

กจิกรรมที่ ๓ กจิกรรมค่ายนางนวลยุวศลิป์พัฒนาการเรยีนรู้โดยวทิยากรท้องถิน่โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา โรงเรยีนบ้าน
หาดงาม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

กจิกรรมที่ ๔ กจิกรรมส่งเสริมความสารมารถและพัฒนาศกัยภาพนักเรยีนดนตรีสากลและวงโยทวาทติโรงเรยีนทปี
ราษฎร์พทิยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานีรวมถงึหน่วยงานอื่น 
 
7.  งบประมาณที่ใช้     จ านวน  447,735 บาท   (สีแ่สนสี่หมื่นเจด็พนัเจด็ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 

   เงนิอุดหนุนทัว่ไป 
   เงนิอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีน  
   เงนิอื่นๆ  ระบุ เรยีนฟร ี............................................................................................................................. .. 

รายละเอยีดดงันี้ 
กจิกรรมที่ 1  กจิกรรมตามรอยเสน้ทางประวตัศิาสตร์ 
ที่ รายละเอยีดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1 ค่าไวนิลกิจกรรมตามรอยเสน้ทางประวตัศิาสตร์ 1,0๐๐  
2 สมุดบนัทึกการเรยีนรู้ส าหรบันักเรยีนจดบนัทึกองค์ความรู้ 4๐x ๒๐ เล่ม ๘๐๐ 
3 ค่าของสมันาคุณวิทยากรที่บรรยายให้ความรู้ ๑,๐๐๐ 
4 ค่าเรอืโดยสารนักเรยีน ๗๐x ๔๐ ๒,๘๐๐ 
5 ค่าเขา้ชมสถานที่ ๕๒ x ๔๐ ๒,๐๘๐ 

6 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรยีนและครู ๒๔๐ x ๕๒ ๑๒,๔๘๐ 

7 ค่าเรอืโดยสารครู ๑๒ x ๑๔๐ ๑,๖๘๐ 
8 ค่ารถโดยสารปรบัอากาศ 2 ชัน้  ๑๐,๐๐๐ 
รวมเป็นเงินทัง้หมด 30,160 

 
กจิกรรมที่ 2 ธรรมศกึษา 
ที่ รายละเอยีดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1 ค่าเอกสารที่ใช้ในการตวิสอบธรรมศึกษา  10,000 
2 ค่าอาหารพระสงฆ์ 3,000 
3 ค่าน ้าผลไม้พระช่วงมาติว  700 
4 ค่าอาหารว่างและอาหารเที่ยงครูคุมสอบ  20,000 
รวมเป็นเงินทัง้หมด 33,700 

 
กจิกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสรมิศักยภาพผู้เรยีนด้านศลิปะ 
ที่ รายละเอยีดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ส่งเสรมิและพัฒนาความเป็นเลศิด้านศลิปะ 
1 ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและบ ารุงการศึกษาวสัดุอุปกรณ์ 35,000 
2 เขา้ร่วมกิจกรรมทางด้านศลิปะในหน่วยงานภายในและภายนอก 40,000 



 

ที่ รายละเอยีดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
รวมเป็นเงินทัง้หมด 75,000 

 
กจิกรรมที่ 4 พฒันาส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้านศลิปะ 
ที่ รายละเอยีดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
พฒันาการเรยีนรู้ด้านดนตรไีทย โดยวทิยากรท้องถิน่ 
 ค่าตอบแทนวทิยากรในการเขา้ค่าย 5,000 
 ค่าอาหารเครื่องดื่มในการเขา้ค่าย 95,000 
รวมเป็นเงินทัง้หมด 100,000 

 
 
 
กจิกรรมที่ 5 กิจกรรมส่งเสรมิความสารมารถและพัฒนาศักยภาพนักเรยีนดนตรีสากลและวงโยทวาทติ  
ที่ รายละเอยีดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1 ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและบ ารุงการศึกษาวสัดุอุปกรณ์  10,000 
2 ค่าอาหารเครื่องดื่มในการเขา้ค่าย 44,000 
3 ค่าตอบแทนวทิยากร 78,000 
4 ค่าวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขา้ค่าย 55,000 
รวมเป็นเงินทัง้หมด 187,000 

 
กจิกรรมที่ 6 กิจกรรมร าลึกครูกลอนสุนทรภู่เชดิชูคู่ภาษาไทย 
ที่ รายละเอยีดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1 กระดาษโปสเตอร์สีชนิดบาง(คละส)ี จ านวน 306 แผ่น 3,060 
2 กระดาษเกยีรตบิตัร จ านวน 5 แพค็ 995 
3 หมกึเตมิชนิดขวดEPSON L220 จ านวน 1 ชุด 1,200 
4 ขนมปังป๊ีบ จ านวน 6 ป๊ีป 1,200 
5 ปากกาลูกลื่น จ านวน 12 กระปุก 2,400 
6 กระเป๋าดนิสอ จ านวน 24 ชิ้น 2,400 
7 สไีม้ จ านวน 24 กล่อง 3,600 
8 สมุดบนัทึก จ านวน 24 เล่ม 1,920 
9 แฟ้มโชว์เอกสารA4 จ านวน 58 ชิ้น 2,900 
10 เครื่องบวงสรวง จ านวน 1 ชุด 2,000 
11 ค่าซกัชุดนักแสดง จ านวน 10 ชุด 200 
รวมเป็นเงินทัง้หมด 21,875 



 

 
8. การประเมินผล 

 
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมคีวาม
ภูมใิจในท้องถิน่ เหน็คุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนน่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมปัิญญาไทย 

1) ประเมนิการจดักจิกรรม 
2) ประเมนิผู้เรยีน 
3) ประเมนิความพงึพอใจ 

1) แบบประเมนิการจดักิจกรรม 
2) แบบประเมนิผู้เรยีน 
3) แบบประเมนิความพึงพอใจ 

 

 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  
๙.๑ ผู้เรยีนมคีวามภูมใิจในท้องถิน่ เหน็คุณค่าของความเป็นไทย  
๙.๒ ผู้เรยีนมส่ีวนร่วมในการอนุรกัษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมปัิญญาไทย 

 
 
    ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                                                         (นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน) 

ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
          (นายจงรกัษ์   บ ารุงวงศ์) 

           ต าแหน่ง  หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
          (นายบรรจง  ภูวเศษรฐาวร) 

           ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา 

 
    ลงชื่อ           ผู้อนุมตัโิครงการ 
          (นางเพยีงแข     ชติจุ้ย) 

                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทปีราษฎร์พทิยา 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางวิเคราะห์โครงการ  ส่งเสริมความภูมใิจในท้องถิน่และความเป็นไทย 
ให้น าโครงการที่เขยีนเสร็จแล้วมาวเิคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง 

คะแนน ๑ หมายถงึ น้อย หรือ ไม่ม ี๒ หมายถงึ ปานกลาง และ ๓ หมายถงึ มาก 
ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 

๑ ๒ ๓ 
๑.ชื่อโครงการ ๑.๑ ความถูกต้อง ชดัเจน 

๑.๒ สอดคล้องกบักิจกรรม 
๑.๓ อ่านเขา้ใจง่าย เร้าใจ 

  ✓  

๒. แผนงาน ถูกต้องตามหลักการจดัสรรงบประมาณ   ✓  
๓. หลักการและ
เหตุผล 

๓.๑ แสดงความเป็นมา 
๓.๒ มขี้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน 
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพฒันา 

  ✓  

๔. วตัถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกดิหลงัด าเนินโครงการ 
๔.๒  มคีวามเป็นไปได้ 
๔.๓ สอดคล้องกบักจิกรรมที่ท า 

  ✓  

๕. เป้าหมาย ๕.๑ แสดงผลงานในเชงิปรมิาณหรอืคุณภาพ 
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะด าเนินงาน 
๕.๓ ระบุจ านวนหรอืวนัเวลาสถานที่ที่จะด าเนินการ 

  ✓  



 

ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 
๑ ๒ ๓ 

๖. กจิกรรมและ
ด าเนินงาน 

๖.๑ ล าดบักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๖.๒ กจิกรรมระบุวนัเวลาที่ด าเนินการ 
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบัผดิชอบในแต่ละกจิกรรม 

  ✓  

๗.รายละเอียด
การใช้
งบประมาณ 

๗.๑ การเขยีนงบประมาณค านึงถงึความประหยดั 
๗.๒ งบประมาณที่ค านวณถูกต้องตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั 
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพยีงพอของงบประมาณ 

  ✓  

๘.การประเมนิผล ๘.๑ ตวัชี้วดัสามารถวดัได้ 
๘.๒ บอกวิธกีารที่จะประเมนิ 
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมนิ 

  ✓  

๙.ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

๙.๑ บอกผลที่ได้รบัว่าจะได้รบัหลงัสิ้นสุดโครงการ 
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบับอกเป็นผลลพัธ์(outcomes) 
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบัสูงกว่าวตัถุประสงค์ 

  ✓  

รวม/เฉลี่ย    ✓  
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน  เป็นโครงการท่ีดี 
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน  เป็นโครงการที่พอใช้ 
คะแนนต ่ากว่า ๕๕  คะแนน เป็นโครงการที่ต้องปรบัปรุง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือโครงการ   ส่งเสรมิความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ลกัษณะโครงการ                 ใหม่                 ต่อเนื่อง  
สนองนโยบาย สพฐ.     

 นโยบายที่ 1 จดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
            นโยบายที่ 2 พฒันาคุณภาพผู้เรยีน 

 นโยบายที่ 3 พฒันาผู้บรหิาร  ครู  และบุคลากรทางการศกึษา 
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเขา้ถงึบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มมีาตรฐาน  และ 

   ลดความเหลื่อมล ่าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพิม่ประสิทธภิาพการบรหิารจดัการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี     .........๑........เป้าประสงค์ท่ี......๔....มาตรฐานท่ี...๑..ข้อท่ี..๑.๒.๒..... 
ผลการปฏบิตัติามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน                       
        ขอ้ที่ 1.2.2 มคีวามภูมใิจในท้องถิน่และความเป็นไทย 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ            
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

ผู้รบัผดิชอบโครงการ   1. จุฑามาส ซุ่นห้วน  2. ศรสุีวรรณ  บรมสุข   
 
 

5. หลกัการและเหตุผล   
การศกึษาเรื่องราวของศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมปัิญญา รวมถงึเอกลักษณ์ของท้องถิน่และความเป็นไทย อนัเป็น

มรดกล ้าค่าควรแก่การรักษาสืบสานให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ นับเป็นความส าคัญและจ าเป็นถอืเป็นการเสริมสร้างให้บุคคลมี
ความรู้ ความเขา้ใจในท้องถิน่ มคีวามประทบัใจ ภูมใิจในเอกลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมไทย สอดคล้องกบัรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๕๗ บัญญัติไว้ว่า รัฐต้องอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะ 
วฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม และจารตีประเพณีอนัดีงามของท้องถิน่และของชาต ิ และจดัให้มพีื้นที่สาธารณะส าหรับกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง รวมทัง้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วม ในการ
ด าเนินการด้วย และพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาต ิ พุทธศกัราช 2542  มาตรา  7  ได้กล่าวถงึความส าคัญในกระบวนการ
เรยีนรู้ว่าต้องมุ่งปลูกฝังจติส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข รู้จกัรกัษาและส่งเสริมสิทธ ิ หน้าที่ เสรภีาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์ มคีวาม
ภาคภูมใิจในความเป็นไทย รู้จกัรกัษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาต ิ รวมทัง้ส่งเสริมศาสนา ศลิปะ วฒันธรรมของ
ชาต ิการ กฬีา ภูมปัิญญาท้องถิน่ ภูมปัิญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
มคีวามสามารถในการประกอบอาชพี รู้จกัพึ่งตนเอง มคีวามรเิริม่สร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรยีนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน มีหลายสิ่งอย่างที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายทัว่โลก ทัง้ด้าน
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม วรรณกรรม นาฏศิลป์และดนตรีไทย ซึ่งควรได้รับการจรรโลงรักษาให้ด ารงอยู่ คู่ชาติไทยอย่าง



 

ภาคภูมิใจ แต่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการเผยแพร่วัฒนธรรมสากลในสังคมไทยที่มีอยู่อย่างหลากหลายรูปแบบหลาย
ลกัษณะ ได้ส่งผลต่อการผสมผสานกบัวฒันธรรมไทย ก่อให้เกดิผลกระทบอย่างยิ่งต่อเอกลกัษณ์ของชาตไิทย ท าให้เยาวชนไทย
เกดิความส านึกรู้และมพีฤตกิรรมที่แตกต่างไปจากอดตีมากขึ้นเรื่อยๆ 

จากขอ้ความขา้งต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมและกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ ได้เล็งเหน็ถึง
ความส าคัญของการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในการความเป็นไทย มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาให้เกดิ
ขึ้นกบัผู้เรยีน ให้ผู้เรยีนได้เหน็คุณค่าและภาคภูมใิจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมปัิญญาไทย และภูมปัิญญาท้องถิน่ จงึได้
จดัท าโครงการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทยเพื่อส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย การมีส่วน
ร่วมในการอนุรกัษ์วฒันธรรม ประเพณีและภูมปัิญญาไทยให้กบัเกดิขึ้นผู้เรยีน 

6. วตัถปุระสงค์   
๒.๑ เพื่อให้ผู้เรยีนมคีวามภูมใิจในท้องถิน่ เหน็คุณค่าของความเป็นไทย  

     ๒.๒ เพื่อให้ผู้เรยีนมส่ีวนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณีและภูมปัิญญาไทย 
 

7. เป้าหมาย   
     ๓.๑ เชิงปริมาณ   
 ๓.๑.๑ นักเรยีนจ านวน 1,600 คนเขา้ร่วมกจิกรรมตามโครงการ 
     ๓.๒ ด้านคุณภาพ   
 ๓.๒.๑ นักเรยีนที่เขา้ร่วมกจิกรรมธรรมศึกษา สามารถสอบผ่านนักธรรมชัน้ตร ี ของระดบัชัน้มธัยมศึกษา คดิ
เป็นร้อยละ ๙๐ หรอืสูงกว่า 
 ๓.๒.๒ นักเรยีนที่เขา้ร่วมกจิกรรมตามโครงการ ทุกกจิกรรมมีระดับความพึงพอใจ ตัง้แต่ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อย
ละ ๙๐ หรอืสูงกว่า 
 

8. วิธีด าเนินการ   

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 

งบประมาณ

/ 

ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 

6. วางแผน  
(STP) 

ประชุมวางแผนการจดักิจกรรม 1 เมษายน  -
30กนัยายน 

2564 

- ศรีสุวรรณ  บรมสุข 

จุฑามาส ซุ่นห้วน 

กลุ่มสาระสังคม/ศลิปะ 

ด าเนินการ กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมตามรอยเส้นทางประวติัศาสตร ์



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 

งบประมาณ

/ 

ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 

(SIP) 

 

4. .ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินการจดักิจกรรม 

ก.ย. 2564 30,160 

(อุดหนุน) 

 

นายธรีรตัน์  โคตรพนัธ์
นางสาวนิตยาพร  
จนัทร์ประสทิธิ ์

5. แต่งตัง้ค าสัง่แบ่งหน้าที่
รบัผดิชอบในการ
ด าเนินงาน 

นายธรีรตัน์  โคตรพนัธ์
นางสาวนิตยาพร  
จนัทร์ประสทิธิ ์

6. ก าหนดกิจกรรมและด าเนิน
กจิกรรม 

นายธรีรตัน์  โคตรพนัธ์
นางสาวนิตยาพร  
จนัทร์ประสทิธิ ์

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมธรรมศึกษา 

1.ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินการจดัสอบนักธรรม 

 
พ.ย.-ธ.ค. 
2564 

   33,700 
(อุดหนุน) 

 

นายศรีสุวรรณ  บรมสุข 
นางสาวอมรทพิย์  จติร
อารยี์ 

2.แต่งตัง้ค าสัง่แบ่งหน้าที่
รบัผดิชอบในการด าเนินงาน 

นายศรีสุวรรณ  บรมสุข 
นางสาวอมรทพิย์  จติร
อารยี์ 

3.จดัท าตารางตวิเกี่ยวกบั
พระพุทธศาสนา 

นายศรีสุวรรณ  บรมสุข 
นางสาวอมรทพิย์  จติร
อารยี์ 

4.จดัให้มกีารตวิ โดยนิมนต์
พระสงฆ์มาเป็นวทิยากร 

นางสาวอมรทพิย์  จติร
อารยี์ 
นายศรีสุวรรณ  บรมสุข 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ 

5. ประชุมเพื่อวางแผนในการ
ด าเนินงานและแบ่งหน้าที่ 

 นางสาวจุฑามาส ซุ่น
ห้วน 



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 

งบประมาณ

/ 

ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 

6. จดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกซ้อมและบ ารุงการศกึษา
วสัดุอุปกรณ์ 

1 ตุลาคม 
2563 – 30 

กนัยายน 2564 

75,000 บาท 
/ 200 คน 

(อุดหนุน) 

นางสาววนัวิสาข์  สบื 
นางสาวพชัรวีรรณ อทิสุ
รชั 
นายวรีภทัร อนิทร์เนื่อง 7. ก าหนดและด าเนินกิจกรรม 

8. เขา้ร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศลิปะในหน่วยงานภายใน
และภายนอก 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ 

2. ประชุมเพื่อวางแผนในการ
ด าเนินงานและแบ่งหน้าที่ 

 

1 ตุลาคม 
2563 – 30 

กนัยายน 2564 

100,000 
บาท /200 

คน 

(อุดหนุน) 

 

นางสาวพมิพ์พร ทมิข า 
นางสาววนัวิสาข์  สบื 
นางสาวอาภาภรณ์ 
บุษบง 
นายจตุพล บุนนาค 

2. จดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกซ้อมและบ ารุงการศกึษาวัสดุ
อุปกรณ์ 

3. ก าหนดและด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมส่งเสริมความสารมารถและพัฒนาศกัยภาพนักเรียนดนตรี

สากลและวงโยทวาทิต 

3. ประชุมเพื่อวางแผนในการ
ด าเนินงานและแบ่งหน้าที่ 

1 ตุลาคม 
2563 – 30 

กนัยายน 2564 

187,000 
บาท/50 คน 
(อุดหนุน) 

 

นายชวลติ  กลดัภริมย์ 
นางสาวจุฑามาส ซุ่น
ห้วน 
 

4. จดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกซ้อมและบ ารุงการศกึษา
วสัดุอุปกรณ์ 

3. ก าหนดและด าเนินกิจกรรม 
4. เชญิแทนวิทยากรมาให้
ความรู้ 



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 

งบประมาณ

/ 

ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 

กิจกรรมท่ี 6 ร าลึกครูกลอนสุนทรภู่เชิดชูคู่ภาษาไทย 
 
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินการจดักิจกรรม 

14 – 30 
มถิุนายน 2564 

 นางยุพาพร  เกดิขุม
ทอง 
นางอารรีตัน์  คล้ายอุดม 
นางสาวอภิชญา  ฤทิ ์
พนัธ์ 

2. แต่งตัง้ค าสัง่แบ่งหน้าที่
รบัผดิชอบในการด าเนินงาน 
3. ด าเนินกจิกรรม 

5. ตรวจสอบ
และประ 
เมนิผล 
(SEP) 
 

7. ผู้เขา้ร่วมโครงการประเมนิ
ความพงึพอใจ 

  30กนัยายน 
2563 

- นายศรีสุวรรณ บรมสุข 
นางสาวจุฑามาส ซุ่น
ห้วน 8. วเิคราะห์ปัญหาและ

อุปสรรคที่เกดิจากการ
ด าเนินงาน 

9. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

6. สรุปและ
รายงาน
ผล 
(SBP) 

3. ประเมนิผลการด าเนินงาน 30กนัยายน 
2563 

- นายศรีสุวรรณ บรมสุข 
นางสาวจุฑามาส ซุ่น
ห้วน 

4. สรุปผลการด าเนินงาน
รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 ในการด าเนินโครงการใช้ระยะเวลาโดยประมาณ ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564 

6. สถานท่ีด าเนินการ     
กจิกรรมที่ ๑ ธรรมศึกษาโรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
กจิกรรมที่ ๒ ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนด้านศลิปะโรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานีรวมถงึ

หน่วยงานอื่น 



 

กจิกรรมที่ ๓ กจิกรรมค่ายนางนวลยุวศลิป์พัฒนาการเรยีนรู้โดยวทิยากรท้องถิน่โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา โรงเรยีนบ้าน
หาดงาม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

กจิกรรมที่ ๔ กจิกรรมส่งเสริมความสารมารถและพัฒนาศกัยภาพนักเรยีนดนตรีสากลและวงโยทวาทติโรงเรยีนทปี
ราษฎร์พทิยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานีรวมถงึหน่วยงานอื่น 
 
7.  งบประมาณที่ใช้     จ านวน  447,735 บาท   (สีแ่สนสี่หมื่นเจด็พนัเจด็ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 

   เงนิอุดหนุนทัว่ไป 
   เงนิอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีน  
   เงนิอื่นๆ  ระบุ เรยีนฟร ี............................................................................................................................. .. 

รายละเอยีดดงันี้ 
กจิกรรมที่ 1  กจิกรรมตามรอยเสน้ทางประวตัศิาสตร์ 
ที่ รายละเอยีดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1 ค่าไวนิลกิจกรรมตามรอยเสน้ทางประวตัศิาสตร์ 1,0๐๐  
2 สมุดบนัทึกการเรยีนรู้ส าหรบันักเรยีนจดบนัทึกองค์ความรู้ 4๐x ๒๐ เล่ม ๘๐๐ 
3 ค่าของสมันาคุณวิทยากรที่บรรยายให้ความรู้ ๑,๐๐๐ 
4 ค่าเรอืโดยสารนักเรยีน ๗๐x ๔๐ ๒,๘๐๐ 
5 ค่าเขา้ชมสถานที่ ๕๒ x ๔๐ ๒,๐๘๐ 

6 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรยีนและครู ๒๔๐ x ๕๒ ๑๒,๔๘๐ 

7 ค่าเรอืโดยสารครู ๑๒ x ๑๔๐ ๑,๖๘๐ 
8 ค่ารถโดยสารปรบัอากาศ 2 ชัน้  ๑๐,๐๐๐ 
รวมเป็นเงินทัง้หมด 30,160 

 
กจิกรรมที่ 2 ธรรมศกึษา 
ที่ รายละเอยีดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1 ค่าเอกสารที่ใช้ในการตวิสอบธรรมศึกษา  10,000 
2 ค่าอาหารพระสงฆ์ 3,000 
3 ค่าน ้าผลไม้พระช่วงมาติว  700 
4 ค่าอาหารว่างและอาหารเที่ยงครูคุมสอบ  20,000 
รวมเป็นเงินทัง้หมด 33,700 

 
กจิกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสรมิศักยภาพผู้เรยีนด้านศลิปะ 
ที่ รายละเอยีดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ส่งเสรมิและพัฒนาความเป็นเลศิด้านศลิปะ 
1 ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและบ ารุงการศึกษาวสัดุอุปกรณ์ 35,000 
2 เขา้ร่วมกิจกรรมทางด้านศลิปะในหน่วยงานภายในและภายนอก 40,000 



 

ที่ รายละเอยีดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
รวมเป็นเงินทัง้หมด 75,000 

 
กจิกรรมที่ 4 พฒันาส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้านศลิปะ 
ที่ รายละเอยีดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
พฒันาการเรยีนรู้ด้านดนตรไีทย โดยวทิยากรท้องถิน่ 
 ค่าตอบแทนวทิยากรในการเขา้ค่าย 5,000 
 ค่าอาหารเครื่องดื่มในการเขา้ค่าย 95,000 
รวมเป็นเงินทัง้หมด 100,000 

 
 
 
กจิกรรมที่ 5 กิจกรรมส่งเสรมิความสารมารถและพัฒนาศักยภาพนักเรยีนดนตรีสากลและวงโยทวาทติ  
ที่ รายละเอยีดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1 ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและบ ารุงการศึกษาวสัดุอุปกรณ์  10,000 
2 ค่าอาหารเครื่องดื่มในการเขา้ค่าย 44,000 
3 ค่าตอบแทนวทิยากร 78,000 
4 ค่าวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขา้ค่าย 55,000 
รวมเป็นเงินทัง้หมด 187,000 

 
กจิกรรมที่ 6 กิจกรรมร าลึกครูกลอนสุนทรภู่เชดิชูคู่ภาษาไทย 
ที่ รายละเอยีดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1 กระดาษโปสเตอร์สีชนิดบาง(คละส)ี จ านวน 306 แผ่น 3,060 
2 กระดาษเกยีรตบิตัร จ านวน 5 แพค็ 995 
3 หมกึเตมิชนิดขวดEPSON L220 จ านวน 1 ชุด 1,200 
4 ขนมปังป๊ีบ จ านวน 6 ป๊ีป 1,200 
5 ปากกาลูกลื่น จ านวน 12 กระปุก 2,400 
6 กระเป๋าดนิสอ จ านวน 24 ชิ้น 2,400 
7 สไีม้ จ านวน 24 กล่อง 3,600 
8 สมุดบนัทึก จ านวน 24 เล่ม 1,920 
9 แฟ้มโชว์เอกสารA4 จ านวน 58 ชิ้น 2,900 
10 เครื่องบวงสรวง จ านวน 1 ชุด 2,000 
11 ค่าซกัชุดนักแสดง จ านวน 10 ชุด 200 
รวมเป็นเงินทัง้หมด 21,875 



 

 
10. การประเมินผล 

 
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมคีวาม
ภูมใิจในท้องถิน่ เหน็คุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนน่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมปัิญญาไทย 

1) ประเมนิการจดักจิกรรม 
2) ประเมนิผู้เรยีน 
3) ประเมนิความพงึพอใจ 

1) แบบประเมนิการจดักิจกรรม 
2) แบบประเมนิผู้เรยีน 
3) แบบประเมนิความพึงพอใจ 

 

 

 

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  
๙.๑ ผู้เรยีนมคีวามภูมใิจในท้องถิน่ เหน็คุณค่าของความเป็นไทย  
๙.๒ ผู้เรยีนมส่ีวนร่วมในการอนุรกัษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมปัิญญาไทย 

 
 
    ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                                                         (นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน) 

ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
          (นายจงรกัษ์   บ ารุงวงศ์) 

           ต าแหน่ง  หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
          (นายบรรจง  ภูวเศษรฐาวร) 

           ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา 

 
    ลงชื่อ           ผู้อนุมตัโิครงการ 
          (นางเพยีงแข     ชติจุ้ย) 

                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทปีราษฎร์พทิยา 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางวิเคราะห์โครงการ  ส่งเสริมความภูมใิจในท้องถิน่และความเป็นไทย 
ให้น าโครงการที่เขยีนเสร็จแล้วมาวเิคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง 

คะแนน ๑ หมายถงึ น้อย หรือ ไม่ม ี๒ หมายถงึ ปานกลาง และ ๓ หมายถงึ มาก 
ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 

๑ ๒ ๓ 
๑.ชื่อโครงการ ๑.๑ ความถูกต้อง ชดัเจน 

๑.๒ สอดคล้องกบักิจกรรม 
๑.๓ อ่านเขา้ใจง่าย เร้าใจ 

  ✓  

๒. แผนงาน ถูกต้องตามหลักการจดัสรรงบประมาณ   ✓  
๓. หลักการและ
เหตุผล 

๓.๑ แสดงความเป็นมา 
๓.๒ มขี้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน 
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพฒันา 

  ✓  

๔. วตัถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกดิหลงัด าเนินโครงการ 
๔.๒  มคีวามเป็นไปได้ 
๔.๓ สอดคล้องกบักจิกรรมที่ท า 

  ✓  

๕. เป้าหมาย ๕.๑ แสดงผลงานในเชงิปรมิาณหรอืคุณภาพ 
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะด าเนินงาน 
๕.๓ ระบุจ านวนหรอืวนัเวลาสถานที่ที่จะด าเนินการ 

  ✓  



 

ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 
๑ ๒ ๓ 

๖. กจิกรรมและ
ด าเนินงาน 

๖.๑ ล าดบักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๖.๒ กจิกรรมระบุวนัเวลาที่ด าเนินการ 
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบัผดิชอบในแต่ละกจิกรรม 

  ✓  

๗.รายละเอียด
การใช้
งบประมาณ 

๗.๑ การเขยีนงบประมาณค านึงถงึความประหยดั 
๗.๒ งบประมาณที่ค านวณถูกต้องตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั 
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพยีงพอของงบประมาณ 

  ✓  

๘.การประเมนิผล ๘.๑ ตวัชี้วดัสามารถวดัได้ 
๘.๒ บอกวิธกีารที่จะประเมนิ 
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมนิ 

  ✓  

๙.ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

๙.๑ บอกผลที่ได้รบัว่าจะได้รบัหลงัสิ้นสุดโครงการ 
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบับอกเป็นผลลพัธ์(outcomes) 
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบัสูงกว่าวตัถุประสงค์ 

  ✓  

รวม/เฉลี่ย    ✓  
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน  เป็นโครงการท่ีดี 
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน  เป็นโครงการที่พอใช้ 
คะแนนต ่ากว่า ๕๕  คะแนน เป็นโครงการที่ต้องปรบัปรุง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือโครงการ           ส่งเสรมิการยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
ลกัษณะโครงการ                ใหม่         ต่อเนื่อง  
สนองนโยบาย สพฐ.   

 นโยบายที่ 1 จดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บรหิาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเขา้ถงึบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มมีาตรฐาน  และ 
                     ลดความเหลื่อมส ้าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี     .........๑........เป้าประสงค์ท่ี.....๒.....มาตรฐานท่ี...๑..ข้อท่ี..๑.๒.๓..... 
ผลการปฏิบติัตามโครงการน้ีส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน                      
      มาตรฐานที่ 1.2.3 การยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 

        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ      
            มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ     นางสาวปัทมา ใจชื่น 
   นางสาวนิตยาพร จนัทร์ประสทิธิ ์
 
 
1. หลกัการและเหตุผล  

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกที่จะต้องมีความส าพันธ์ในกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญ
สถานการณ์การฝึกทักษะร่วมกับชุมชนชาติ ต่างๆที่อยู่ในสังคมโลกเดียวกันดังนัน้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ หมวด๔ มาตรา ๒๓ (๑) ให้มกีารจดัการการศึกษาให้ผู้ที่ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสมัพนัธ์ของตวัเองต่อ
สงัคม (๒) ให้จดัการศึกษาให้ผู้ศึกษาฝึกทักษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชิญสถานการณ์การฝึกทักษะร่วมกับชุมชน 
ชาติอื่นในสังคมโลก จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของโลก ล้วนมีสาเหตุทัง้สิ้น และเมื่อ
เกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลกระทบต่อวถิีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน เหตุการณ์ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเ มือง ไม่
มากก็น้อย ซึ่งอาจจะขยายออกไปสู่ส่วนอื่นๆ ของโลกมากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กบัเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นนัน้จะเกี่ยวพนักบัส่วนอื่นๆ 
ในลกัษณะใด ปัจจุบนัโลกที่เคยคดิว่า กว้างใหญ่ได้แคบลงเหมือนโรงละครเล็กๆ ที่พลโลกได้มองเหน็และสัมผัสกบัเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น โดยอาศัยความก้าวหน้าทางโทรคมนาคมสื่อสารและเทคโนโลยี โลกยุคใหม่เต็มไปด้วย การเปลี่ยนแปลงและแข่งขนั 
ความผนัผวนทางการเมืองวถิีทางการฑูต การชงิความได้เปรยีบในด้านการค้าขายได้ขยายไปทัว่โลก จงึเรยีกได้ว่าเป็นยุคแห่ง
ข่าวสารและข้อมูล หากประเทศใดได้รับ ข่าวสารและมีข้อมูลมากอยู่ในมือก็ถือว่าเป็นฝ่ายได้เปรียบ เพราะฉะนัน้ การศึกษา
เกี่ยวกบัเหตุการณ์โลกปัจจุบนัจ าเป็นที่จะต้องฉับไวและทนัต่อ เหตุการณ์ ซึ่งจ าเป็นต้องศกึษาพื้นฐานเบื้องต้นให้เขา้ใจถึงสาเหตุ
มูลฐานทัว่ไปก่อน 



 

ในการน าเสนอเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ การสนทนา การสมัมนา การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กนัต้องใช้สถานการณ์ที่
เกดิขึ้นในอดตีและปัจจุบนัประกอบ เพื่อสร้างความส านึกรกัชาต ิศาสน์และกษตัรยิ์ อกีทัง้เพื่อความทนัสมัย ทนัต่อเหตุการณ์โลก
ปัจจุบนั ดงันัน้จ าเป็นต้องให้มคีวามรู้เรื่องข่าวสารบ้านเมอืงที่เกดิขึ้นในปัจจุบนัอกีด้วย 
 จากความส าคญัดังกล่าว  โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยาได้มีการจดักจิกรรมพัฒนาทักษะโดยได้จดักิจกรรมที่ส่งเสรมิทัง้ใน
ด้านภาษาและการน าเสนอ ให้นักเรยีนได้รู้จกั เขา้ใจ เรยีนรู้เหตุการณ์ปัจจุบนั เพื่อที่จะพฒันาความสามารถสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากลได้ต่อไป 
 
2.  วตัถปุระสงค์   
 2.1 เพื่อให้นักเรยีนได้เรยีนรู้ถงึวัฒนธรรมประเพณีตามมาตรฐานสากล  
 2.2 เพื่อพฒันาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศแก่ผู้เรยีน  
 
3. เป้าหมาย   

3.3  เชิงปริมาณ   
3.3.1 นักเรยีนเขา้ร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ ๙๐ 

3.4  ด้านคุณภาพ 
3.4.1 นักเรยีนมีความพงึพอใจต่อกิจกรรมมากกว่าร้อยละ ๙๐ 

 
4. วิธีด าเนินการ 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

5. วางแผน  
 

4. ประชุมวางแผนโครงการ 
5. เขยีนโครงการเสนอขอ

อนุมตั ิ
6. ก าหนดหน้าที่รบัผดิชอบ 

ระบุระยะเวลา
ที่ปฏบิตัิ
กจิกรรม 

- ครูในกลุ่มสาระภาษาต่าง 
ประเทศทุกคน 
 

6. ด าเนินการ 
 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1 วนัคริสมาสต์ 
1. แต่งตัง้/ประชุมคณะท างาน 
2. บนัทกึขออนุญาตจดั
กจิกรรม 
3. ก าหนดหน้าที่รับผดิชอบ 
4. ด าเนินงานจดักจิกรรม 
กิจกรรมท่ี 2 วนัตรุษจีน  
1. แต่งตัง้/ประชุมคณะท างาน 
2. บนัทกึขออนุญาตจดั
กจิกรรม 

 
25 ธนัวาคม 

2563 
 
 
 
 

1 กรกฏาคม 
2563 
 ถงึ  

 
 
 
 

  

 
1.นางสาววภิาวรรณ วชิยั
ดษิฐ์ 
2.นางสาวพรพิลาส วิจติ 
3.นางสาวมัสรน่ีา สะนิ 
 
 
 
1.นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน 
2.นางสาวนฤมล บุญรอด 
 



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3. ก าหนดหน้าที่รับผดิชอบ 
4. ด าเนินงานจดักจิกรรม 
กิจกรรมท่ี 3 วนัอาเซียน 
1. แต่งตัง้/ประชุมคณะท างาน 
2. บนัทกึขออนุญาตจดั
กจิกรรม 
3. ก าหนดหน้าที่รับผดิชอบ 
4. ด าเนินงานจดักจิกรรม 
กิจกรรมท่ี 4 วนัทานาบาตะ 
1. แต่งตัง้/ประชุมคณะท างาน 
2. บนัทกึขออนุญาตจดั
กจิกรรม 
3. ก าหนดหน้าที่รับผดิชอบ 
4. ด าเนินงานจดักจิกรรม 
กิจกรรมท่ี 5 ค่าย
ภาษาองักฤษม.ต้น 
1. แต่งตัง้/ประชุมคณะท างาน 
2. บนัทกึขออนุญาตจดั
กจิกรรม 
3. ก าหนดหน้าที่รับผดิชอบ 
4. ด าเนินงานจดักจิกรรม 
กิจกรรมท่ี 6 ค่าย
ภาษาองักฤษม.ปลาย 
1. แต่งตัง้/ประชุมคณะท างาน 
2. บนัทกึขออนุญาตจดั
กจิกรรม 
3. ก าหนดหน้าที่รับผดิชอบ 
4. ด าเนินงานจดักจิกรรม 

30 กนัยายน 
2564 

 
28 กรกฎาคม 
2563 

ถงึ 
16 สงิหาคม 

2563 
 

1 ตุลาคม 
2563 
ถงึ 

30 กนัยายน 
2563 

 
 
 

11 ธนัวาคม 
2563 

 
 
 
 
 

18 ธนัวาคม 
2563 

 
 

 
 
 
1.นางสาวนิตยาพร  
   จนัทร์ประสทิธิ ์
2.นายธรีรตัน์ โครตพนัธ์ุ 
 
 
 
1.นางนฤมล ทพิย์พนิิจ 
  
 
 
 
 
 
 
1.นางสาวปัทมา ใจชื่น 
2.นางกวนินาฎ อนิทจนัทร์ 
 
 
 
 
 
1.นางสาวปัทมา ใจชื่น 
2.นางกวนินาฎ อนิทจนัทร์ 

7. ตรวจสอบ
และ
ประเมนิผล 
 

- ประเมนิความพงึพอใจ
ของผู้เขา้ ร่วมกิจกรรม   

- วเิคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกดิจาก       
การด าเนินงาน 

30 กนัยายน 
2564 

 ครูผู้รบัผดิชอบแต่ละกิจกรรม 
 



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

- รวบรวมขอ้มูลและผลการ
ด าเนินงานที่สอดคล้อง
กบัเป้าหมายและระดบั
ความส าเรจ็ของโครงการ
และสรุปผลการประเมนิ
โครงการ 
 

8. สรุปและ
รายงานผล 
 

- จดัท าแบบรายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ 

- เสนอแนะแนวทาง
ปรบัปรุงแก้ไขส าหรบัการ
จดัท าโครงการครัง้ต่อไป
ให้มีคุณภาพมากยิง่ขึ้น  

30 กนัยายน 
2564 

 ครูผู้รบัผดิชอบแต่ละกิจกรรม 
 

 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564 
 
6. สถานท่ีด าเนินการ     
 โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา 
 
7.  งบประมาณท่ีใช้      จ านวน  136,915  บาท   ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพนัเก้าร้อยสบิห้าบาทถ้วน   ) 

   เงนิอุดหนุนทัว่ไป 
   เงนิอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีน  
   เงนิอื่นๆ  ระบุ.............................................................................................................. .  
 

รายละเอียดดังน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 วนัคริสมาสต์ 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1. ไวนิล 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 2 แผ่น 1,000 
2. ชุดซานตาคลอส 2 ชุด 1,700 
3. ต้นคริสต์มาส ขนาด 5 ฟุต 1,600 



 

4. ต้นคริสต์มาส ขนาด 3 ฟุต 600 
๕. วัสดุในการจัดงาน วันคริสต์มาส (ของขวัญ, ผลงาน,การตอบคำถาม) 5,000 
๗. ลูกโป่งส ีลูกโป่งฟอยล์ 600 
8. อุปกรณ์ห่อของขวญั 900 
9. ของตกแต่งต้นคริสมาสต์ 700 
10. หมวกซานต้า 1,080 
11. สแตนดี้ Snowman และ Santa Claus  1,200 

รวม 14.380 
 
 
 
กิจกรรมท่ี 2 วนัตรุษจีน 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ค่าตอบแทนการแสดงเชิดสิงโต ๒,000 
การแสดงของนักเรียนศิลป์ภาษาจีนชั้น ม. ๔/๕ และ ม.๕/๕   1,000 
ค่าเคร่ืองเขียน ของรางวัล 3,000 
ค่าไวนิลขนาด ๐.๙ x ๒.๕ เมตร ๑ ผืน 800 
อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ 2,500 
ค่าชุดกี่เพ้า ๔,๖๐๐ 
อุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมวัฒนธรรมจีน 700 
กิจกรรมประกวดร้องเพลงม.ต้น ม.ปลาย 5,400 
จัดบูทกิจกรรมทางวัฒนธรรมจีน ๕,๐๐๐ 
จัดบูททำอาหารจีน ๕,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินท้ังหมด ๓0,000 
 
กิจกรรมท่ี 3 วนัอาเซียน 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
- ค่าเครื่องเขยีน ของรางวัล ,ค่าไวนิลขนาด ๐.๙ x ๒.๕ เมตร ๑ ผนื  4,000 
- อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ จ านวนเงนิ อาทเิช่น ธงอาเซียน ดอกไม้ 

ภาพประกอบต่างๆ 
6,000 

รวม 10,000 
 
กิจกรรมท่ี 4 วนัทานาบาตะ 



 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1. การแสดงของนักเรยีน 1,000 
2. ค่าเครื่องเขยีน ของรางวัล 2,000 
3. ค่าไวนิลขนาด ๐.๙ x ๒.๕ เมตร ๑ ผนื 800 
4. อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ 

อาทเิช่น ต้นซากุระ ต้นไผ่ ,ผ้าขาว ,ลูกปิงปอง , 
2,500 

๕. ค่าชุดกิโมโน 3,000 
๗. อุปกรณ์ส าหรบัท ากจิกรรมวนัทานาบาตะ 

อาทเิช่น ชิทชูสชีมพูส าหรบัท าดอกซากุระ ,เชอืกขาว 
พูกนั,น ้าหมกึ 

700 

รวมเป็นเงินทัง้หมด 10,000 
 
 
กิจกรรมท่ี 5 ค่ายภาษาองักฤษห้องโครงการพิเศษ ม.ต้น 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท 8,400 
2. ค่าไวนิลขนาด ๐.๙ x ๒.๕ เมตร ๑ ผืน 800 
3. ค่ารถ  10,800 
4. ค่าอาหารว่าง 2,700 
6. ค่าอาหารกลางวนั 8,640 
7. อุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม อาทิเช่น กระดาษขาว-เทา กระดาษสี 

ปากกา 
5,000 

รวม 36,340 
 
กิจกรรมท่ี 6 ค่ายภาษาองักฤษห้องโครงการพิเศษ ม.ปลาย 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท 8,400 
2. ค่าไวนิลขนาด ๐.๙ x ๒.๕ เมตร ๑ ผืน 800 
3. ค่ารถ  10,500 
4. ค่าอาหารว่าง 2,655 
6. ค่าอาหารกลางวนั 8,840 
7. อุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม อาทิเช่น กระดาษขาว-เทา กระดาษสี 

ปากกา 
5,000 

รวม 36,195 



 

 
8. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนยอมรบั
ความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้านเพศ วยั เชื้อชาต ิศาสนา 
ภาษา วฒันธรรม และประเพณี 

1) ประเมนิการจดักจิกรรม 
2) ประเมนิผู้เรยีน 
3) ประเมนิความพงึพอใจ 

1) แบบประเมนิการจดั
กจิกรรม 
2) แบบประเมนิผู้เรยีน 
3) แบบประเมนิความพึง
พอใจ 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  
 9.1 เพื่อให้นักเรยีนได้เรยีนรู้ถงึวัฒนธรรมประเพณีตามมาตรฐานสากล  
 9.2 เพื่อพฒันาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศแก่ผู้เรยีน  
 

 
    ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาวปัทมา ใจชื่น) 
                                                               ครู 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
            (นายจงรกัษ์   บ ารุงวงศ์) 

           ต าแหน่ง  หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
          (นายบรรจง  ภูวเศษรฐาวร) 

           ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
          โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา 

 
 
 
    ลงชื่อ           ผู้อนุมตัโิครงการ 
          (นางเพยีงแข     ชติจุ้ย) 

                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางวิเคราะห์โครงการ  ส่งเสริมการยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย  
ให้น าโครงการที่เขยีนเสร็จแล้วมาวเิคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง 

คะแนน ๑ หมายถงึ น้อย หรือ ไม่ม ี๒ หมายถงึ ปานกลาง และ ๓ หมายถงึ มาก 
ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 

๑ ๒ ๓ 
๑.ชื่อโครงการ ๑.๑ ความถูกต้อง ชดัเจน 

๑.๒ สอดคล้องกบักิจกรรม 
๑.๓ อ่านเขา้ใจง่าย เร้าใจ 

  ✓  

๒. แผนงาน ถูกต้องตามหลักการจดัสรรงบประมาณ   ✓  
๓. หลักการและ
เหตุผล 

๓.๑ แสดงความเป็นมา 
๓.๒ มขี้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน 
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพฒันา 

  ✓  

๔. วตัถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกดิหลงัด าเนินโครงการ 
๔.๒  มคีวามเป็นไปได้ 
๔.๓ สอดคล้องกบักจิกรรมที่ท า 

  ✓  

๕. เป้าหมาย ๕.๑ แสดงผลงานในเชงิปรมิาณหรอืคุณภาพ 
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะด าเนินงาน 
๕.๓ ระบุจ านวนหรอืวนัเวลาสถานที่ที่จะด าเนินการ 

  ✓  



 

ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 
๑ ๒ ๓ 

๖. กจิกรรมและ
ด าเนินงาน 

๖.๑ ล าดบักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๖.๒ กจิกรรมระบุวนัเวลาที่ด าเนินการ 
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบัผดิชอบในแต่ละกจิกรรม 

  ✓  

๗.รายละเอียด
การใช้
งบประมาณ 

๗.๑ การเขยีนงบประมาณค านึงถงึความประหยดั 
๗.๒ งบประมาณที่ค านวณถูกต้องตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั 
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพยีงพอของงบประมาณ 

  ✓  

๘.การประเมนิผล ๘.๑ ตวัชี้วดัสามารถวดัได้ 
๘.๒ บอกวิธกีารที่จะประเมนิ 
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมนิ 

  ✓  

๙.ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

๙.๑ บอกผลที่ได้รบัว่าจะได้รบัหลงัสิ้นสุดโครงการ 
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบับอกเป็นผลลพัธ์(outcomes) 
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบัสูงกว่าวตัถุประสงค์ 

  ✓  

รวม/เฉลี่ย    ✓  
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน  เป็นโครงการท่ีดี 
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน  เป็นโครงการที่พอใช้ 
คะแนนต ่ากว่า ๕๕  คะแนน เป็นโครงการที่ต้องปรบัปรุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือโครงการ            พฒันาศกัยภาพผู้เรยีนตามหลักสูตรสถานศกึษา  
ลกัษณะโครงการ                ใหม่         ต่อเนื่อง  
สนองนโยบาย สพฐ.     

 นโยบายที่ 1 จดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บรหิาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเขา้ถงึบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มมีาตรฐาน  และลดความเหลื่อมล ้าทางการ

ศกึษา 
 นโยบายที่ 5 เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี     .........๑........เป้าประสงค์ท่ี......๓....มาตรฐานท่ี...๓..ข้อท่ี..๓.๑......  
ผลการปฏิบติัตามโครงการน้ีส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน                       
        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ      

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
        มาตรฐานที่ 3.1 จดัการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีติได้ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ  นางสาวปาลนิี  เพชรทอง นายสญัชยั พิกุลงาม นางสาวทฆิัมพร  ออมสนิ 
                            และนางสาวอาภาภรณ์ บุตรสบง 
 

1. หลกัการและเหตุผล   

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 1. จัด
การศึกษาเพื่อความมัน่คง 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 3. 
ส่งเสรมิ สนับสนุนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา 4. ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 5. จดัการศกึษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 6. พฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จากนโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนั เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ ซึ่งเป็นลกัษณะที่ต้องการให้เกดิกับผู้ เรยีนเพื่อสามารถ 
อยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก ประกอบด้วยคุณลกัษณะ ๘ ประการ ได้แก ่่๑) รกัชาติ 
ศาสน  กษตัรยิ์  ๒) ซื่อสตัย สุจรติ ๓) มวีนิย ั๔) ใฝ่เรยีนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพยีง ๖) มุ่งมัน่ในการท างาน ๗) รกัความเป็นไทย ๘) 
มจีติสาธารณะ  

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้ก าหนดให้ครูจดัการเรยีนรู้โดยยดึ ผู้เรยีนเป็นส าคญั ให้
ผู้เรยีนได้เรยีนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมอืปฏบิตัิกิจกรรมการเรยีนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ ผู้เรยีนได้พฒันาอย่างเต็มศกัยภาพ ทัง้ 3 
ด้าน คอื ด้านความรู้ ด้านทกัษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอัน พงึประสงค์ โดยกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน 



 

เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย สตปัิญญา อารมณ์ และสงัคม เสรมิสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จรยิธรรม มรีะเบยีบวินัย 
ปลูกฝังและสร้าง จติส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสงัคม สามารถจดัการตนเองได้และอยู่ร่วมกบัผู้อื่นอย่างมีความสุข  โรงเรียน
ทปีราษฎร์พทิยาได้เล็งเหน็ความส าคญัในการจดักจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน จงึมกีารส่งเสรมิให้ จดักจิกรรมดงักล่าวตรงตามหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้แก่ กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนักเรียน ประกอบด้วยกจิกรรมลูกเสือ เนตร
นาร ีผู้บ าเพญ็ประโยชน์ อาสาพฒันา นักศกึษาวชิาทหาร กจิกรรมชุมนุม และกจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ อีกทัง้ยัง
ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อตอบสนอง นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล ตลอดจนได้จัดท าโครงการพฒันา
ศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึ้น 

2.  วตัถปุระสงค์  

  2.1 เพื่อให้ครูและนักเรยีนมีความรักชาต ิศาสน กษตัริย์  
2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนจดัท าโครงสร้างรายวิชา มาตรฐานการเรยีนรู้ ออกแบบหน่วยการเรยีนรู้ จดัท าแผนจดัการเรยีนรู้

และน าแผนการจดัการเรยีนรู้ไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรยีนรู้จรงิ 
๒.๒ เพื่อให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้เฉพาะผู้ที่มคีวามต้องการจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลอื เพื่อช่วยเหลอื

ตามความต้องการจรงิ 
๒.๓ เพื่อส่งเสรมิการจดักจิกรรมเสริมหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศกึษา  
 

3. เป้าหมาย   

๓.๑ เชิงปริมาณ   
3.2.2 นักเรยีน จ านวน 1,๗๗๗ คน เขา้ร่วมกจิกรรมตามโครงการ 
3.2.3 ครูผู้สอน จ านวน ๑๐๐ คน เขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 

3.2 ด้านคุณภาพ   
3.2.4 นักเรยีนเขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการมคีวามพงึพอใจในการเขา้ร่วมกจิกรรมไม่น้อย  

กว่า ร้อยละ ๙๐ 
 
4. วิธีด าเนินการ   

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/ 

ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่ม
งาน) 

7. วางแผน  
(STP) 

7. ประชุมวางแผน
โครงการ 

๑ ตุลาคม
2563 

1. ครู จ านวน 
๑๐๐คน 

1. นางสาวปาลนิี  
เพชรทอง 



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/ 

ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่ม
งาน) 

 8. เขยีนโครงการเสนอขอ
อนุมตั ิ

9. ก าหนดหน้าที่
รบัผดิชอบ 
 

2. นายสญัชยั 
พกุิลงาม 
3. นางสาว
ทฆิมัพร  ออมสนิ 
๔.นางสาวอาภา
ภรณ์ บุตรสบง 
 

 กิจกรรมท่ี ๑ สวนสนาม

และทบทวนค าปฏิญาณ  

1. ซกัซ้อมการจดักิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรยีง 

2. เตรยีมวัสดุอุปกรณ์ 
3. เตรยีมสถานที่จดักิจกรร 
4. จดัสถานที่ใช้ในการ

ประกอบกิจกรรม 
 

 

1 กรกฎาคม  
256๔ 

 

1. นร.จ านวน 1,
๑๑๗ คน 
2. ครู จ านวน 
๑๐๐คน 
งบประมาณ 
(๔,๑00) 

 

1. นางยุพาพร 
เกดิขุมทอง 

2. นายเดชศร ีสุวิ
รตัน์ 

 

 

กิจกรรมท่ี ๒ ถวายราช

สดุดี เน่ืองในวนัวชิราวุธ 

1. ซกัซ้อมการจดักิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรยีง 

2. เตรยีมวัสดุอุปกรณ์ 
3. เตรยีมสถานที่จดักิจกรร 
4. จดัสถานที่ใช้ในการ

ประกอบกิจกรรม 
 

 

๒๕ 
พฤศจิกายน 

256๔ 

1. นร.จ านวน 1,
๑๑๗ คน 
2. ครู จ านวน 
๑๐๐คน 
งบประมาณ 

(๔,๑0๐) 

 

1.นางสาวปาลนิี  
เพชรทอง 
 2. 1. นางยุพาพร 
เกดิขุมทอง 

 

 

 

กิจกรรมท่ี ๓ ทศันศึกษา

แหล่งเรียนรู้ 

 
1 มกราคม 
๖๔ -30 

 
1. นร.จ านวน 1,
๗๗๗ คน 

1. นางสาวปาลนิี  
เพชรทอง 



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/ 

ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่ม
งาน) 

1. ตอิต่อสถานที่ที่จะไป
ทศันศึกษา 

2. แจ้งก าหนดการทัศน
ศกึษาให้นักเรยีนทราบ 

3. เตรยีมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการท ากิจกรรม 

 

มกราคม 256
๔ 

2. ครู จ านวน 
๑๐๐คน 
งบประมาณ 
(๖๐๔,๖๕๐) 

2. นายสญัชยั 
พกุิลงาม 
3. นางสาว
ทฆิมัพร  ออมสนิ 
๔.นางสาวอาภา
ภรณ์ บุตรสบง 
 
 

2. ด าเนินการ 

(SIP) 

  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

กิจกรรมท่ี ๔ ชุมนุม 

1. ซกัซ้อมการจดักิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรยีง 

2. เตรยีมวัสดุอุปกรณ์ 

3. เตรยีมสถานที่จดักิจกรร 

4. จดัสถานที่ใช้ในการ
ประกอบกิจกรรม 

 

1 ตุลาคม๖๓ -
30 กนัยายน 

256๔ 

1. นร.จ านวน 1,
๗๗๗ คน 
2. ครู จ านวน 
๑๐๐คน 
งบประมาณ 

(๒๐,๐0๐) 

 

 
 
๔.นางสาวอาภา
ภรณ์ บุตรสบง 
 

 

กิจกรรมท่ี ๕ ลดเวลา

เรียนเพ่ิมเวลารู้ 

1. เตรยีมสถานที่จดั
กจิกรรม 

2. เตรยีมวัสดุอุปกรณ์ 
3. แจ้งสถานที่จดักจิกรรม

ให้นักเรยีนทราบ 
 

 

1 ตุลาคม -30 
กนัยายน 256

๔ 

1. นร.จ านวน 1,
๗๗๗ คน 
2. ครู จ านวน 
๑๐๐คน 
 

 

 

1. นางกวนินาฎ 
อนิทจนัทร์ 

2.นางอญัวณี์ หนู
อุไร        



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/ 

ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่ม
งาน) 

 กิจกรรมท่ี ๖ ลูกเสือ-เนตร
นารี ม. ๑ 

๑.ซกัซ้อมการจดักิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรยีง 
๓.เตรยีมสถานที่จดักิจกรรม 
๔.เตรยีมวัสดุ-อุปกรณ์ 
๕.แจ้งสถานที่จดักจิกรรมให้
นักเรยีนทราบ 

1 ธนัวาคม 
๖๓ -30 

มกราคม256๔ 

1. นร.จ านวน 
๔๒๔ คน 
2. ครู จ านวน 
๑๙คน 
(๙๒,๔๑๐) 

 

๑.นางยุพาพร 
เกดิขุนทอง 

๒.นางสาวจนัทร์จี
รา บุญปต ิ

 กิจกรรมท่ี ๗ ลูกเสือ-

เนตรนารี ม. ๒ 
๑.ซกัซ้อมการจดักิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรยีง 
๓.เตรยีมสถานที่จดักิจกรรม 
๔.เตรยีมวัสดุ-อุปกรณ์ 
๕.แจ้งสถานที่จดักจิกรรมให้
นักเรยีนทราบ 

1 ธนัวาคม 
๖๓ -30 

มกราคม256๔ 

1. นร.จ านวน 
๓๘๖ คน 
2. ครู จ านวน 
๑๘คน 
(๙๓,๐๙๐) 

๑.นายเดชศร ีสุวิ
รตัน์ 

๒.นายจตุรงค์ ขุน
ปักษี 

 กิจกรรมท่ี ๘ ลูกเสือ-เนตร

นารี ม. ๓ 
๑.ซกัซ้อมการจดักิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรยีง 
๓.เตรยีมสถานที่จดักิจกรรม 
๔.เตรยีมวัสดุ-อุปกรณ์ 
๕.แจ้งสถานที่จดักจิกรรมให้
นักเรยีนทราบ 

1 ธนัวาคม 
๖๓ -30 

มกราคม256๔ 

1. นร.จ านวน 
๓๐๗ คน 
2. ครู จ านวน 
๑๙คน 
(๑๓๙,๐๙๐) 

๑.นายเจนณรงค์ 
พนัทวี 

๒.นางสาวจริาพร 
บุญเหลอื 

 



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/ 

ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่ม
งาน) 

 กิจกรรมท่ี ๙ ผู้บ าเพญ็
ประโยขน์ ระดบัชัน้

มธัยมศึกษาตอนปลาย 
๑.ซกัซ้อมการจดักิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรยีง 
๓.เตรยีมสถานที่จดักิจกรรม 
๔.เตรยีมวัสดุ-อุปกรณ์ 
๕.แจ้งสถานที่จดักจิกรรมให้
นักเรยีนทราบ 

1 ธนัวาคม 
๖๓ -30 

มกราคม256๔ 

1. นร.จ านวน 
๓๕๐ คน 
2. ครู จ านวน 
๑๓คน 
(๘๕,๑๐๐) 

๑.นางสาวจริา
ภรณ์  ทลิกรรณ์ 

๒.นางสาวเกศว
รา ศรีวบิูลย์ 

 

 กิจกรรมท่ี ๑๐ อาสา

พฒันา ระดบัชัน้

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

๑.ซกัซ้อมการจดักิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรยีง 
๓.เตรยีมสถานที่จดักิจกรรม 
๔.เตรยีมวัสดุ-อุปกรณ์ 
๕.แจ้งสถานที่จดักจิกรรมให้
นักเรยีนทราบ 

1 ธนัวาคม 
๖๓ -30 

มกราคม256๔ 

1. นร.จ านวน 
๒๐๑ คน 
2. ครู จ านวน ๕ 
คน 
(๔๖,๔๑๕) 

๑.นายสญัชยั 
พกุิลงาม 

๒.นางสาววรรณ
วภิา วชิยัดษิฐ์ 

 

 กิจกรรมท่ี ๑๑ นศท.
(นักศึกษาวิชาทหาร) 

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอน

ปลาย 
๑.ซกัซ้อมการจดักิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรยีง 
๓.เตรยีมสถานที่จดักิจกรรม 
๔.เตรยีมวัสดุ-อุปกรณ์ 
๕.แจ้งสถานที่จดักจิกรรมให้
นักเรยีนทราบ 

1 ธนัวาคม 
๖๓ -30 

มกราคม256๔ 

1. นร.จ านวน 
๑๑๔ คน 
2. ครู จ านวน ๖ 
คน 
(๔๖,๔๑๕ 

๑.นายวรญัญู 
ทองทองถงึ 

๒.นางสาวชกา
ภฎั ทศิคงทอง 

 



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/ 

ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่ม
งาน) 

 กิจกรรมท่ี ๑๒ วนัเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเดจ็

พระนางเจ้าสุทิดาพัชร
สุธาพิมลกัษณ์ พระราชินี 

๑.ซกัซ้อมการจดักิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรยีง 
๓.เตรยีมสถานที่จดักิจกรรม 
๔.เตรยีมวัสดุ-อุปกรณ์ 
๕.แจ้งสถานที่จดักจิกรรมให้
นักเรยีนทราบ 

๓ มถิุนายน 
๒๕๖๔ 

1. นร.จ านวน 1,
๗๗๗ คน 
2. ครู จ านวน 
๑๐๐คน 
งบประมาณ 

(๕,๕๐๐) 

๑. น.ส.ปาลนิี  
เพชรทอง 

๒. นางสาวพร
ประภา นิรตัน์ 

 กิจกรรมท่ี ๑๓ แห่เทียน

พรรษา 

๑.ซกัซ้อมการจดักิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรยีง 
๓.เตรยีมสถานที่จดักิจกรรม 
๔.เตรยีมวัสดุ-อุปกรณ์ 
๕.แจ้งสถานที่จดักจิกรรมให้
นักเรยีนทราบ 

๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

1. นร.จ านวน 1,
๗๗๗ คน 
2. ครู จ านวน 
๑๐๐คน 
งบประมาณ 

(๕,๐๐๐) 

๑.นายณัฐกติติ ์
สารสุข 

๒. น.ส.ปาลนิี  
เพชรทอง 

 

 กิจกรรมท่ี ๑๔ วนัเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หวั 

๑.ซกัซ้อมการจดักิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรยีง 
๓.เตรยีมสถานที่จดักิจกรรม 
๔.เตรยีมวัสดุ-อุปกรณ์ 
๕.แจ้งสถานที่จดักจิกรรมให้
นักเรยีนทราบ 

๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

1. นร.จ านวน 1,
๗๗๗ คน 
2. ครู จ านวน 
๑๐๐คน 
งบประมาณ 

(๔,๕๐๐) 

๑.นางสาวจติชนก 
ประชุมทอง 

๒. นางสาวพร
ประภา นิรตัน์ 



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/ 

ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่ม
งาน) 

 กิจกรรมท่ี ๑๕ วนัแม่
แห่งชาติ 

๑.ซกัซ้อมการจดักิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรยีง 
๓.เตรยีมสถานที่จดักิจกรรม 
๔.เตรยีมวัสดุ-อุปกรณ์ 
๕.แจ้งสถานที่จดักจิกรรมให้
นักเรยีนทราบ 

๑๒ สงิหาคม 
๒๕๖๔ 

1. นร.จ านวน 1,
๗๗๗ คน 
2. ครู จ านวน 
๑๐๐คน 
งบประมาณ 

(๓,๙๐๐) 

๑.นางสาวชุตมิา 
จติรารมณ์ 

๒.นางสาวธญัญา
รตัน์ จติราภริมย์ 

 กิจกรรมท่ี ๑๖ วนัปิย

มหาราช 

๑.ซกัซ้อมการจดักิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรยีง 
๓.เตรยีมสถานที่จดักิจกรรม 
๔.เตรยีมวัสดุ-อุปกรณ์ 
๕.แจ้งสถานที่จดักจิกรรมให้
นักเรยีนทราบ 

๒๓ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

1. นร.จ านวน 1,
๗๗๗ คน 
2. ครู จ านวน 
๑๐๐คน 
งบประมาณ 

(๔,๐๐๐) 

๑.นางสาวราวญีา 
ซอมดั 

๒.นางสาวนิตยา
พร จนัทร์
ประสทิธิ ์

 กิจกรรมท่ี ๑๗ วนัพ่อ
แห่งชาติ 

๑.ซกัซ้อมการจดักิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรยีง 
๓.เตรยีมสถานที่จดักิจกรรม 
๔.เตรยีมวัสดุ-อุปกรณ์ 
๕.แจ้งสถานที่จดักจิกรรมให้
นักเรยีนทราบ 

๕ ธนัวาคม 
๒๕๖๓ 

1. นร.จ านวน 1,
๗๗๗ คน 
2. ครู จ านวน 
๑๐๐คน 
งบประมาณ 

(๔,๐๐๐) 

๑.นางสาวอมร
ทพิย์ จติอารยี์ 

๒.นายสญัชยั 
พกุิลงาม 



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/ 

ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่ม
งาน) 

 กิจกรรมท่ี ๑๘ วนัขึ้นปี
ใหม่ 

๑.ซกัซ้อมการจดักิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรยีง 
๓.เตรยีมสถานที่จดักิจกรรม 
๔.เตรยีมวัสดุ-อุปกรณ์ 
๕.แจ้งสถานที่จดักจิกรรมให้
นักเรยีนทราบ 

๑ ธนัวาคม 
๒๕๖๓ 

1. นร.จ านวน 1,
๗๗๗ คน 
2. ครู จ านวน 
๑๐๐คน 
งบประมาณ 

(๓๔,๐๐๐) 

๑.นายธรีรตัน์ 
โคตรพนัธ์ 

๑.นางสาวราวญีา 
ซอมดั 

 

 กิจกรรมท่ี ๑๙ รอบรัว้ 
๑.ซกัซ้อมการจดักิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรยีง 
๓.เตรยีมสถานที่จดักิจกรรม 
๔.เตรยีมวัสดุ-อุปกรณ์ 
๕.แจ้งสถานที่จดักจิกรรมให้
นักเรยีนทราบ 

๑ธนัวาคม
๒๕๖๓-๓๐ 
มกราคม 
๒๕๖๔ 

1. นร.จ านวน 
๑๙๕ คน 
2. ครู จ านวน 
๑๕คน 
งบประมาณ 

(๓๐๕,๐๐๐) 

๑.นางสาวจนัทร์จิ
รา บุญปต ิ

๒.นางสาวกรกมล 
กุลทอง 

๓.นางสาวเกศว
รา 

ศรวีบิูลย์ 

 

 กิจกรรมท่ี ๒๐ เอกสารส่ือ

และเทคโนโลยี 

๑.ซกัซ้อมการจดักิจกรรม
เพื่อความพร้อมเพรยีง 
๓.เตรยีมสถานที่จดักิจกรรม 
๔.เตรยีมวัสดุ-อุปกรณ์ 
๕.แจ้งสถานที่จดักจิกรรมให้
นักเรยีนทราบ 

๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓-๓๐
กนัยายน 
๒๕๖๔ 

1. นร.จ านวน 
๑,๗๗๗ คน 
2. ครู จ านวน 
๑๐๐คน 
งบประมาณ 

(๒๔๗,๙๒๓.๙๙) 

1. นางสาวปาลนิี  
เพชรทอง 
2. นายสญัชยั 
พกุิลงาม 
 

3. ตรวจสอบ
และ
ประเมนิผล 

1. ตดิตามผลการ
ด าเนินงานและปัญหาที่

1 ตุลาคม
๒๕๖๓ -30 

- 1. นางสาวปาลนิี  
เพชรทอง 



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/ 

ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่ม
งาน) 

(SEP) 

 

เกดิขึ้นระหว่าง
ปฏบิตังิาน 

2. ตรวจสอบความคบืหน้า
การปฏบิตัิงาน 

3. ประเมนิผลความพึง
พอใจของผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม   

4. วเิคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกดิจากการ
ด าเนินงาน 

5. รวบรวมขอ้มูลและผล
การด าเนินงานที่
สอดคล้องกบัเป้าหมาย
และระดบัความส าเรจ็
ของโครงการและ
สรุปผลการประเมนิ
โครงการ 

กนัยายน 256
๔ 

2. นายสญัชยั 
พกุิลงาม 
3. นางสาว
ทฆิมัพร  ออมสนิ 
๔.นางสาวอาภา
ภรณ์ บุตรสบง 
 

4. สรุปและ
รายงานผล 
(SBP) 

  

- จดัท าแบบรายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ 

- เสนอแนะแนวทาง
ปรบัปรุงแก้ไขส าหรบั
การจดัท าโครงการครัง้
ต่อไปให้มีคุณภาพมาก
ยิง่ขึ้น  
 

30 กนัยายน 
256๔ 

- 1. นางสาวปาลนิี  
เพชรทอง 
2. นายสญัชยั 
พกุิลงาม 
3. นางสาว
ทฆิมัพร  ออมสนิ 
๔.นางสาวอาภา
ภรณ์ บุตรสบง 
 

 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 วนัเริม่ต้นโครงการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 



 

 วนัสิ้นสุดโครงการ  30 กนัยายน พ.ศ. 256๔ 
6. สถานท่ีด าเนินการ     
  6.๑ สวนสนามและทบทวนค าปฏญิาณ ณ โรงเรียนทปีราษฎร์พทิยา 
  6.๒ ถวายราชสดุด ีเนื่องในวนัวชิราวุธ ณ โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา  
  6.๓ ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้ นอกสถานที่ ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 – 6 ณ  
 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
  6.๔ ชุมนุม ณ โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา 
  6.๕ ลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู้ ณ โรงเรียนทปีราษฎร์พทิยา  
  ๖.๖ วนัส าคญัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์ ณ โรงเรยีนทีปราษฎร์พิทยา 
 

 

7.  งบประมาณท่ีใช้  จ านวน ๒,๒๖๖,๑๐๕  บาท   (สองล้านสองแสนหกหมื่นหกพนัหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน) 

   เงนิอุดหนุนทัว่ไป  
   เงนิอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีน (93,500  บาท) 
   เงนิห้องเรยีนโครงการพเิศษ  

    

 

 

รายละเอยีดดงันี้ 
กิจกรรมท่ี ๑ สวนสนามและทบทวนค าปฏิญาณ 

กิจกรรม 

สนองนโยบาย
ท่ี/กลยุทธ์/

มาตรฐาน/ ข้อ
ท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

๗. สวน
สนามและ
ทบทวนค า
ปฏญิาณ 

นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ 1 

มาตรฐานที่ 3 
ขอ้ที่ 3.1  

1. ค่าป้ายไวนิล ขนาด 150*100 
cm 1 ผนื ราคา 1,000 บาท 

1 กรกฎาคม 
2564 

 

1.นางยุพาพร เกดิ
ขุนทอง 
2. นายเดชศร ีสุวิ
รตัน์ 
 

2. ค่าอุปกรณ์จดัสถานที่ 2,000 
บาท 
๓. ค่าพวงมาลยั คล้องมอื 100 
บาท 
๔. ค่ารูปหล่อ รชักาลที่ 6 2 รูป 
ราคา ๑,000 บาท 



 

รวมเงินทัง้ส้ิน ๔,๑00 บาท 
 

กิจกรรมท่ี ๒ ถวายราชสดุดี  

กิจกรรม 

สนองนโยบาย
ท่ี/กลยุทธ์/

มาตรฐาน/ ข้อ
ท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

๘. ถวาย
ราชสดุด ี
เนื่องในวนั
วชริาวุธ 

นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ 1 

มาตรฐานที่ 3 
ขอ้ที่ 3.1  

1. ค่าป้ายไวนิล ขนาด 150*100 cm 
1 ผนื ราคา 1,000 บาท 

25 
พฤศจิกายน 

2563 
 

1. นางสาวปาลนิี  
เพชรทอง 
2. นางยุพาพร เกดิ
ขุมทอง 

2. ค่าอุปกรณ์จดัสถานที่ราคา ๑,000 
บาท 
๓. ค่าพวงมาลยั คล้องมอื 100 บาท 
๔. ค่าพวงมาลา จ านวน 4 พวง 
ราคา 2,000 บาท 

รวมเงินทัง้ส้ิน ๔,๑00 บาท 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี ๓ ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้  

กจิกรรม 
สนองนโยบายที่/

กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ขอ้ที่ 

รายละเอยีดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผดิชอบ 

๙. ทศัน
ศกึษา
แหล่ง
เรยีนรู้ 

นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ 1 

มาตรฐานที่ 30 
ขอ้ที่ 3.1  

1. ค่าป้ายไวนิล ขนาด 150*100 cm 
6 ผนื ราคา 6,000 บาท 

8-10 
มกราคม 
2564 

1. นางสาวปาลนิี  
เพชรทอง 
2. นายสญัชยั พิกุล
งาม 

2. ค่ารถโดยสาร เดนิทางไป-กลบั 
นักเรยีน 1,809 คน จ านวน 112 คนั 



 

(นอก
สถานที่) 

คนัละ 1,200 บาท เป็นเวลา 1 วนั 
ราคา 134,400 บาท 
3. ค่าอาหารนักเรยีน จ านวน 1,809 
คน คนละ 50 บาท จ านวน 1 มื้อ 
ราคา 90,450 บาท 
4. ค่าอาหารครู จ านวน 100 คน คน
ละ 50 บาท จ านวน 1 มื้อ ราคา 
5 ,000 บาท 
5. ค่าเขา้ชมแหล่งเรยีนรู้นักเรยีน 
จ านวน 1,809 คน คนละ 200 บาท 
1 วนั ราคา 361,800 บาท 
6. ค่าวสัดุอุปกรณ์ ในการจดั
กจิกรรม 6 ระดบัราคา 6,000 บาท 

รวมเงินทัง้ส้ิน 603,650 บาท 
 

กิจกรรมท่ี ๔ ชุมนุม 

กิจกรรม 

สนองนโยบาย
ท่ี/กลยุทธ์/

มาตรฐาน/ ข้อ
ท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

๑๐. ชุมนุม นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ 1 

มาตรฐานที่ 3 
ขอ้ที่ 3.1  

- จดัท าคู่มอืกิจกรรมชุมนุม 1 ตุลาคม 
2563 - 

30 กนัยายน 
2564 

 

๑.นางสาวอาภา
ภรณ์ บุตรสบง 
 

- จดันิทรรศการแสดงผลงานชุมนุม 
(จดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ของแต่ละชุมนุม 
ในการจดัแสดงผลงาน) 

รวมเงินทัง้ส้ิน ๒0,000 
 

 

กิจกรรมท่ี ๕ ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 

กิจกรรม 
สนองนโยบาย
ท่ี/กลยุทธ์/

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 



 

มาตรฐาน/ ข้อ
ท่ี 

๑๑.ลดเวลา
เรยีน เพิม่
เวลารู้ 

นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ 1 

มาตรฐานที่ 3 
ขอ้ที่ 3.1  

 1 ตุลาคม 
2563 - 

30 กนัยายน 
2564 

 

1. นางอญัวณี์ หนู
อุไร 
2. นางสาวกวนินาฎ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

กิจกรรมท่ี ๖ ลูกเสือ-เนตรนารี ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/

กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

๑. ลูกเสอื 
– เนตร
นาร ี

ม.1 

นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ 1 

มาตรฐานที่ 3 ขอ้
ที่ 3.1  

- ค่าอาหารครู จ านวน 21 คน มื้อละ 
50 บาท จ านวน 2 มื้อ ราคา 2,100 
บาท 

1 ธนัวาคม 
2563- 

 30 มกราคม 
2564 

 

๑.นางยุพาพร เกดิ
ขุนทอง 
๒.นางสาวจนัทร์จี
รา บุญปต ิ- ค่าอาหารนักเรยีน จ านวน 434 

คน มื้อละ 50 บาท จ านวน 2 มื้อ 
ราคา 43,400 บาท 
- ค่าอาหารว่างนักเรียน จ านวน 434 
คนมื้อละ 25 บาท จ านวน 4 มื้อ 
ราคา 43,400 บาท 
- ค่าอาหารว่างครู จ านวน 21 คน 
มื้อละ 25 บาท จ านวน 4 มื้อ ราคา 
21,000 บาท 

รวมเงินทัง้ส้ิน 9๒,๔๑0 
 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี ๗ ลูกเสือ-เนตรนารี ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๒ 



 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/

กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

๒. ลูกเสือ 
– เนตร
นาร ี

ม.2 

นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ 1 

มาตรฐานที่ 3 ขอ้
ที่ 3.1  

- ค่าอาหารครู จ านวน 20 คน มื้อ
ละ 50 บาท จ านวน 2 มื้อ ราคา 
2,000 บาท 

1 ธนัวาคม 
2563- 

 30 มกราคม 
2564 

๑.นายเดชศร ีสุวิ
รตัน์ 
๒.นายจตุรงค์ ขุน
ปักษี - ค่าอาหารว่างครู จ านวน 20 คน 

มื้อละ 25 บาท จ านวน 4 มื้อ ราคา 
2,000 บาท 
- ค่าอาหารนักเรยีน จ านวน 390 
คน มื้อละ 50 บาท จ านวน 2 มื้อ 
ราคา 39,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างนักเรียน จ านวน 
390 คนมื้อละ 25 บาท จ านวน 4 
มื้อ ราคา 39,000 บาท  

รวมเงินทัง้ส้ิน ๙๓,0๙0 
 

กิจกรรมท่ี ๗ ลูกเสือ-เนตรนารี ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/

กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

๓. ลูกเสือ 
– เนตร
นาร ี

ม.3 

นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ 1 

มาตรฐานที่ 3 ขอ้
ที่ 3.1  

- ค่าอาหารครู จ านวน 20 คน มื้อ
ละ 50 บาท จ านวน 6 มื้อ เวลา 2 
วนั ราคา 6,000 บาท 

1 ธนัวาคม 
2563- 

 30 มกราคม 
2564 

1. นายเจนณรงค์ 
พนัทวี 
2. นางสาวจิราภรณ์ 
บุญเหลอื 
 

- ค่าอาหารว่างครู จ านวน 20 คน 
มื้อละ 25 บาท จ านวน 4 มื้อ ราคา 
2,000  บาท 
- ค่าอาหารนักเรยีน จ านวน 312
คน มื้อละ 50 บาท จ านวน 6 มื้อ 
เวลา 2 วนั ราคา 93,600 บาท 
- ค่าอาหารว่างนักเรียน จ านวน 
312 คนมื้อละ 25 บาท จ านวน 4 
มื้อ ราคา 31,200  



 

รวมเงินทัง้ส้ิน 13๙,๐๙0 
 

กิจกรรมท่ี ๙ ผู้บ าเพญ็ประโยชน์ ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

กิจกรรม 

สนองนโยบาย
ท่ี/กลยุทธ์/

มาตรฐาน/ ข้อ
ท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

๔. ผู้
บ าเพญ็
ประโยชน์ 

นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ 1 

มาตรฐานที่ 3 
ขอ้ที่ 3.1  

-ค่าป้ายไวนิล ราคา 500 บาท 1 ธนัวาคม 
2563- 30 

มกราคม 2564 

1. นางสาวจิราภรณ์  
ทลกิรรณ์ 
 2. นางสาวเกศวรา  
ศรวีบิูลณ์ 

-ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 2 
ชม. ๆ ละ 600บาท รวม 2,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวนั มื้อละ 50 บาท 
จ านวน 2 มื้อ นักเรยีน 370 คน ครู 
16 คน รวม 38,600 บาท 
-ค่าอาหารว่าง มื้อละ 25 บาท 
จ านวน 4 มื้อ นักเรยีน 370 คน ครู 
16 คน รวม 38,600 บาท 
-ค่าใช้จ่ายอื่น (น ้าแขง็,ถงัน ้า,ถุงด า,
อุปกรณ์เขา้ฐาน) รวม 5,000 บาท 

รวมเงินทัง้ส้ิน 85,100 
 

กิจกรรมท่ี ๑๐ อาสาพฒันา ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

กิจกรรม 

สนองนโยบาย
ท่ี/กลยุทธ์/

มาตรฐาน/ ข้อ
ท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

๕.อาสา
พฒันา 

นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ 1 

มาตรฐานที่ 3 
ขอ้ที่ 3.1  

- ค่าอาหารกลางวนั 2 วนั 2 มื้อๆละ 
50 บาท จ านวน 201 คน ราคา 
20,100 บาท 

1 ธนัวาคม 
2563- 

 30 มกราคม 
2564 

 

1. นายสญัชยั พิกุล
งาม 
2. นางสาววภิา
วรรณ  
วชิยัดษิฐ์ 

- ค่าอาหารว่าง 2 วนั 4 มื้อ ๆ ละ 25 
บาท จ านวน 201 คน ราคา 20,100 
บาท 
- ค่าอาหารว่างครู 4 มื้อ มื้อละ 25 
บาท จ านวน 6 คน ราคา 600 บาท 



 

- ค่าอาหารกลางวนัครู 2 มื้อ มื้อละ 
50 บาท จ านวน 6 คน ราคา 600 
บาท 
- ค่าน ้าดื่ม 3 วนั (ขวด) ๆ ละ 5 
บาท จ านวน 
201 คน ราคา 3,015 บาท 

 

กิจกรรม 

สนองนโยบาย
ท่ี/กลยุทธ์/

มาตรฐาน/ ข้อ
ท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

  - ค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิน่ 1,600 
บาท 

  

- ค่าไวนิล ขนาด2*3 เมตร จ านวน 1 
แผ่น ราคา 1,000 บาท 
- กระดาษ A 4 ,ปากกาเคม,ีเชอืก 
1,000 บาท 

รวมเงินทัง้ส้ิน 46,415 
 

 
 

 
 

 
 

กิจกรรมท่ี ๑๑ นศท. (นักศึกษาวิชาทหาร) ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

กิจกรรม 

สนองนโยบาย
ท่ี/กลยุทธ์/

มาตรฐาน/ ข้อ
ท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

๖. 
นักศึกษา
วชิาทหาร 

นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ 1 

กิจกรรมท่ี 1 อบรมนศท. จราจร 
- ค่าวทิยากร 2 ท่าน อบรม 1 วนั 
ท่านละ 1,600 บาท  

1 ตุลาคม 
2563- 

1. นายวรญัญู ทอง
ถงึ 
2. นางสาวชกาภฎั   



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

กิจกรรม 

สนองนโยบาย
ท่ี/กลยุทธ์/

มาตรฐาน/ ข้อ
ท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

  กิจกรรมท่ี  2 กิจกรรมเข้าค่าย 
นศท.ศูนย์ฝึกเกาะสมุย 
- ป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.4 ม. 
ราคา 1,300 บาท 

  

มาตรฐานที่ 3 
ขอ้ที่ 3.1  

รวม 3,200 บาท 30 กนัยายน 
2564 

 

ทศิคงทอง 
- ค่าปลอกแขน นศท.จราจร จ านวน 
20 ปลอก ราคา 200 บาทต่อชิ้นรวม 
4,000 บาท 
- ค่านกหวดีและสายยงยศจราจร 
จ านวน 20 เสน้ ราคา 200 บาทต่อชิ้น 
รวม 4,000 บาท 
- ค่าถุงมอื จ านวน 20 ถุงราคา 50 
บาทต่อชิ้น รวม 1,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง จ านวน 120 คน มื้อ
ละ 25 บาท รวม 3,000 บาท 
- ค่าอาหารเที่ยง จ านวน 120 คน มื้อ
ละ 50 บาท รวม 6,000 บาท 
- ค่าไวนิล ขนาด 2.4x1.2 ม. ราคา 
1,300 บาท 
- โทรโข่ง 1 ตวั ราคา 2,000 บาท 
 



 

- ค่าน ้าแขง็และน ้าดื่ม จ านวน 
120 คน จ านวน 15 วนั ประมาน
คนละ 5 บาท รวม 9,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง จ านวน 20 คน 
มื้อละ 25 บาท จ านวน 2 มื้อ 
จ านวน 15 วนั รวม 15,000 บาท 
- ค่าอาหารมื้อเที่ยง วทิยากร
ทหารที่ท าการฝึก ทหารจ านวน 
20 คน จ านวน 15 วนั มื้อละ 50 
บาท รวม 15,000 บาท 
-ค่าดอกไม้ พานไหว้ครู 2 พาน 
ราคาพานละ 250 บาทรวม500 
บาท 
กจิกรรมที่ 3 นักศึกษาวชิาทหาร
จติอาสา 
-ป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.4 เมตร 
ราคา 1,300 บาท 
-ค่าอาหารเที่ยง จ านวน 120 คน 
มื้อละ 50 บาท รวม 6,000 บาท 
-ค่าเดนิทางไป-กลบั(โรงเรยีน-พรุ
เฉวง) จ านวน 120 คน คนละ 
100 บาท รวม 12,000บาท 

รวมเงินทัง้ส้ิน ๘๖,๖๐๐ 
 

 

 

 

 
 

กิจกรรมท่ี ๑๒ วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสุทดิา พชัรสุธาพมิลลักษณ์ พระราชนิี  

กิจกรรม 

สนองนโยบาย
ท่ี/กลยุทธ์/

มาตรฐาน/ ข้อ
ท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 



 

14. วนัเฉลมิ
พระ
ชนมพรรษา
สมเดจ็พระนาง
เจ้าสุทดิา พชัร
สุธาพมิล
ลกัษณ์ พระ
ราชนิี 

 นโยบายที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐานที่ 3 
ขอ้ที่ 3.1 

1. ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 
2x4 เมตร จ านวนเงนิ 2,000 บาท 
2. ค่าวสัดุ และดอกไม้ในการ
ตกแต่งเวท ี เป็นเงนิ 2,000 บาท 
3. ค่าเครื่องทองน้อย จ านวนเงนิ 
500 บาท 
4. สมุดลงนามถวายพระพร เป็น
เงนิ 400 บาท 
5. ค่าซกัผ้า 10 กโิลกรัม กโิลกรมั
ละ 40 บาท เป็นเงนิ 600 บาท 

3 มถิุนายน 
2564 

 

นางสาวปาลนิี  
เพชรทอง 
นางสาวพร
ประภา  นิ
รตัน์ 

รวมเงินทัง้ส้ิน ๕,๕๐๐ 
  

กิจกรรมท่ี ๑๓  แห่เทยีนพรรษา 

กิจกรรม 

สนองนโยบาย
ท่ี/กลยุทธ์/

มาตรฐาน/ ข้อ
ท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

15. แห่เทยีน
พรรษา 

นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐานที่ 3 
ขอ้ที่ 3.1  

 

1. ดอกไม้สด เป็นเงนิ 1,000 บาท 
2. สเตยีรนิ เป็นเงนิ 1000 บาท 
3. พ.ีอ.ี เป็นเงนิ 400 บาท 
4. ขี้ผึ้ง เป็นเงนิ 300 บาท 
5.  ส ีเป็นเงนิ 200 บาท  
6. หวัน ้าหอม เป็นเงนิ 300 บาท  
7. พาราฟิน เป็นเงนิ 200 บาท 

5 
กรกฎาคม 
2564 

 

นายณัฐกติติ ์ 
สารสุข 
นางสาวปาลนิี  
เพชรทอง 
 

รวมเงินทัง้ส้ิน ๕,๐๐๐ 
 

 

 

 

 
 

 
กิจกรรมท่ี ๑๔  . วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 



 

กิจกรรม 

สนองนโยบาย
ท่ี/กลยุทธ์/

มาตรฐาน/ ข้อ
ท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

16. วนัเฉลมิ
พระ
ชนมพรรษา
พระบาท 
สมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัว 

นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐานที่ 3 
ขอ้ที่ 3.1 

1. ป้ายไวนิลโครงการ ข 
2. นาด 2x4 เมตร จ านวน

เงนิ 2,000 บาท 
2. ค่าวสัดุ และดอกไม้ในการ
ตกแต่งเวท ี เป็นเงนิ 2,000 บาท 
3. สมุดลงนามถวายพระพร เป็น
เงนิ 500 บาท 
4. ค่าซกัผ้า 10 กโิลกรัม กโิลกรมั
ละ 40 บาท เป็นเงนิ 600 บาท 

28 
กรกฎาคม
2564 
 

นางสาวจติ
ชนก  ประชุม
ทอง 
นางสาวพร
ประภา  นิ
รตัน์ 

รวมเงินทัง้ส้ิน ๔,๕๐๐ 
 

 

 

 

กิจกรรมท่ี ๑๕  วนัแม่แห่งชาต ิ(12 สิงหาคม 2564) 

กิจกรรม 

สนองนโยบาย
ท่ี/กลยุทธ์/

มาตรฐาน/ ข้อ
ท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

17. วนัแม่
แห่งชาติ 
 (12 สิงหาคม 
2564) 

นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐานที่ 3 
ขอ้ที่ 3.1 

1. ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 
2x4 เมตร  เป็นเงนิ 2,000 บาท 
2. ค่าวสัดุ และดอกไม้ในการ
ตกแต่งเวท ี เป็นเงนิ 1,500 บาท 
3. สมุดลงนามถวายพระพร เป็น
เงนิ 400 บาท 
4. ค่าซกัผ้า 10 กโิลกรัม กโิลกรมั
ละ 40 บาท เป็นเงนิ 600 บาท 
 

12 สงิหาคม 
2564 

นางสาวชุตมิา  
จติรารมย์ 
นางสาว
ธญัญารตัน์  
จติราภริมย์ 



 

รวมเงินทัง้ส้ิน ๓,๙๐๐ 
 

กิจกรรมท่ี ๑๖ วนัปิยมหาราช 

กิจกรรม 

สนองนโยบาย
ท่ี/กลยุทธ์/

มาตรฐาน/ ข้อ
ท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

18. วนัปิย
มหาราช 

นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐานที่ 3 
ขอ้ที่ 3.1 

1. ค่าวสัดุและดอกไม้ในการจดัท า
พวงมาลา เป็นเงนิ 2,000 บาท 

22 ตุลาคม 
2563 

นางสาวนาวี
รา ซอมดั 
นางสาวนิตยา
พร  จนัทร์
ประสทิธิ ์

รวมเงินทัง้ส้ิน ๔,๐๐๐ 
กิจกรรมท่ี ๑๗ วนัพ่อแห่งชาต ิ (5 ธนัวาคม 2563)         

กิจกรรม 

สนองนโยบาย
ท่ี/กลยุทธ์/

มาตรฐาน/ ข้อ
ท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

วนัพ่อแห่งชาต ิ        
(5 ธนัวาคม 
2563)         

นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐานที่ 3 
ขอ้ที่ 3.1 

1. ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 
2x4 เมตร  เป็นเงนิ 2,000 บาท 
2. ค่าวสัดุ และดอกไม้ในการ
ตกแต่งเวท ี เป็นเงนิ 2,000 บาท 
3. ค่าซกัผ้า 10 กโิลกรัม กโิลกรมั
ละ 40 บาท เป็นเงนิ 600 บาท 

4 ธนัวาคม 
2563 

นางสาวอมร
ทพิย์ จติร
อารยี์ 
นายสญัชยั  
พกุิลงาม 

รวมเงินทัง้ส้ิน ๔,๐๐๐ 
 

กิจกรรมท่ี ๑๘ วนัขึ้นปีใหม่ 

กิจกรรม 

สนองนโยบาย
ท่ี/กลยุทธ์/

มาตรฐาน/ ข้อ
ท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 



 

20. วนัขึ้นปี
ใหม่ 
 

นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐานที่ 3 
ขอ้ที่ 3.1 
 
 

1. ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 
2x4 เมตร จ านวนเงนิ 2,000 บา 
2. ค่าวสัดุ และดอกไม้ในการ
ตกแต่งเวท ี เป็นเงนิ 2,000 บาท 
3. ค่าของขวญันักเรยีนนักเรยีนใน
การท ากจิกรรม 30,000 บาท 
4. ค่าซกัผ้า 10 กโิลกรัม กโิลกรมั
ละ 40 บาท เป็นเงนิ 600 บาท 

30 
ธนัวาคม 
2563 

นายธรีรตัน์  
โคตรพนัธ์ 
นางสาว
ราวญีา ซอมดั 

รวมเงินทัง้ส้ิน ๓๔,๐๐๐ 
กิจกรรมท่ี ๑๙ รอบรัว้ มหาวทิยาลยั 

 

กิจกรรมท่ี ๒๐ เอกสารสื่อและเทคโนโลยี 

กิจกรรม 

สนองนโยบาย
ท่ี/กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อ
ท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

๒๑.รอบรัว้
มหาลยั’63 

นโยบายที่ 2 
กลยุทธ์ 1 
มาตรฐาน3 ขอ้
ที่ 3.1 

ค่าเช่าเหมารถทวัร์ปรบัอากาศ
เดนิทาง คนัละ 15,000 บ./วนั 
 จ านวน 4 คนั เดนิทาง
ทัง้หมด 3 วนั รวมทัง้สิ้น 
240,000 บาท 
(นักเรยีน 195 คน)  

1 ธ.ค. 63- 30 
ม.ค. 64 

ครูกรกมล  กุล
ทอง 
ครูจนัทร์จรีา 
บุญปต ิ
ครูเกศวรา  ศรี
พบิูลย์ 

ค่าที่พัก รวมทัง้สิ้น  50,000 
บาท 
ค่าของที่ระลึก 1,500  บาท 
ค่าป้ายโครงการ  500  บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและค่าโดยสาร
เรอืขา้มฝัง่ จ านวน 13 คน 
13,000 บาท 

รวมทัง้ส้ิน 305,000 บาท (สามแสนห้าพนับาทถ้วน) 



 

กิจกรรม 

สนองนโยบาย
ท่ี/กลยุทธ์/

มาตรฐาน/ ข้อ
ท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

 เอกสารสื่อและ
เทคโนโลย ี  

นโยบายที่ 2 กล
ยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐานที่ 3 
ขอ้ที่ 3.1 

สื่อและเทคโนโลยี 1 ตุลาคม 
2563 - 

30 
กนัยายน 
2564 

ครูปาลนิี  
เพชรทอง 
ครูสญัชยั  
พกุิลงาม 

รวมเงินทัง้ส้ิน ๒๔๗,๙๒๓.๙๙ 
 

    

 

8. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละ ๙0 ของครูผู้สอนจดัท า
โครงสร้างรายวชิา มาตรฐานการ
เรยีนรู้ ออกแบบหน่วยการเรยีนรู้ 
จดัท าแผนจดัการเรยีนรู้และน า
แผนการจดัการเรยีนรู้ไปใช้ในการ
จดักจิกรรมการเรยีนรู้จริง 

1. ประเมนิการจดักิจกรรม 

2. ประเมนิครูผู้สอน 

3. ประเมนินักเรยีน 

4. ประเมนิความพงึพอใจ 

1. แบบประเมนิการจดักจิกรรม 

2. แบบประเมนิครูผู้สอน 

3. แบบประเมนินักเรยีน 

4. แบบประเมนิความพงึพอใจ 

๒. ร้อยละ ๙0 ของครูจดัท า
แผนการจดัการเรยีนรู้เฉพาะผู้ที่มี
ความต้องการจ าเป็นและต้องการ
ความช่วยเหลือ เพื่อช่วยเหลอื
ตามความต้องการจรงิ 

1. ประเมนิการจดักิจกรรม 

2. ประเมนิครูผู้สอน 

3. ประเมนินักเรยีน 

4. ประเมนิความพงึพอใจ 

1. แบบประเมนิการจดักจิกรรม 

2. แบบประเมนิครูผู้สอน 

3. แบบประเมนินักเรยีน 

4. แบบประเมนิความพงึพอใจ 

๓. ร้อยละ ๙0 มีการส่งเสริมการ
จดักจิกรรมเสริมหลักสูตรให้
เป็นไปตามหลกัสูตรสถานศกึษา 

 

1. ประเมนิการจดักิจกรรม 

2. ประเมนิครูผู้สอน 

3. ประเมนินักเรยีน 

1. แบบประเมนิการจดักจิกรรม 

2. แบบประเมนิครูผู้สอน 

3. แบบประเมนินักเรยีน 



 

4. ประเมนิความพงึพอใจ 4. แบบประเมนิความพงึพอใจ 

 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั   

๙.1 ครูผู้สอนจดัท าโครงสร้างรายวิชา มาตรฐานการเรยีนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จดัท าแผนจดัการเรยีนรู้และน า
แผนการจดัการเรยีนรู้ไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรยีนรู้จรงิ 

๙.๒ ครูจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้เฉพาะผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลอื เพื่อช่วยเหลือตาม
ความต้องการจรงิ 

๙.๓ ส่งเสริมการจดักิจกรรมเสรมิหลกัสูตรให้เป็นไปตามหลกัสูตรสถานศึกษา  

 

     

 

                                      ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                                                        (นางสาวปาลนิี  เพชรทอง) 

      ต าแหน่ง หวัหน้างานกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน 

 

ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
          (นายจงรกัษ์   บ ารุงวงศ์) 

           ต าแหน่ง  หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
          (นายบรรจง  ภูวเศษรฐาวร) 

           ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา 

 
 
 
    ลงชื่อ           ผู้อนุมตัโิครงการ 
          (นางเพยีงแข     ชติจุ้ย) 



 

                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทปีราษฎร์พทิยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางวิเคราะห์โครงการ  พัฒนาศักยภาพผู้เรยีนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
ให้น าโครงการที่เขยีนเสร็จแล้วมาวเิคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง 

คะแนน ๑ หมายถงึ น้อย หรือ ไม่ม ี๒ หมายถงึ ปานกลาง และ ๓ หมายถงึ มาก 
ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 

๑ ๒ ๓ 
๑.ชื่อโครงการ ๑.๑ ความถูกต้อง ชดัเจน 

๑.๒ สอดคล้องกบักิจกรรม 
๑.๓ อ่านเขา้ใจง่าย เร้าใจ 

  ✓  

๒. แผนงาน ถูกต้องตามหลักการจดัสรรงบประมาณ   ✓  
๓. หลักการและ
เหตุผล 

๓.๑ แสดงความเป็นมา 
๓.๒ มขี้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน 
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพฒันา 

  ✓  

๔. วตัถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกดิหลงัด าเนินโครงการ 
๔.๒  มคีวามเป็นไปได้ 
๔.๓ สอดคล้องกบักจิกรรมที่ท า 

  ✓  

๕. เป้าหมาย ๕.๑ แสดงผลงานในเชงิปรมิาณหรอืคุณภาพ 
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะด าเนินงาน 
๕.๓ ระบุจ านวนหรอืวนัเวลาสถานที่ที่จะด าเนินการ 

  ✓  



 

ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 
๑ ๒ ๓ 

๖. กจิกรรมและ
ด าเนินงาน 

๖.๑ ล าดบักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๖.๒ กจิกรรมระบุวนัเวลาที่ด าเนินการ 
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบัผดิชอบในแต่ละกจิกรรม 

  ✓  

๗.รายละเอียด
การใช้
งบประมาณ 

๗.๑ การเขยีนงบประมาณค านึงถงึความประหยดั 
๗.๒ งบประมาณที่ค านวณถูกต้องตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั 
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพยีงพอของงบประมาณ 

  ✓  

๘.การประเมนิผล ๘.๑ ตวัชี้วดัสามารถวดัได้ 
๘.๒ บอกวิธกีารที่จะประเมนิ 
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมนิ 

  ✓  

๙.ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

๙.๑ บอกผลที่ได้รบัว่าจะได้รบัหลงัสิ้นสุดโครงการ 
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบับอกเป็นผลลพัธ์(outcomes) 
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบัสูงกว่าวตัถุประสงค์ 

  ✓  

รวม/เฉลี่ย    ✓  
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน  เป็นโครงการท่ีดี 
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน  เป็นโครงการที่พอใช้ 
คะแนนต ่ากว่า ๕๕  คะแนน เป็นโครงการที่ต้องปรบัปรุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือโครงการ           พฒันาหลกัสูตร  
ลกัษณะโครงการ                  ใหม่              ต่อเนื่อง  
สนองนโยบาย สพฐ.     

     นโยบายที่ 1 จดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
✓ นโยบายที่ 2 พฒันาคุณภาพผู้เรยีน 
     นโยบายที่ 3 พฒันาผู้บรหิาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
     นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเขา้ถงึบรกิารการศึกษาที่มีคุณภาพ  มมีาตรฐาน  และ 
                     ลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษา 
 นโยบายที่ 5 เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี     .........๒........เป้าประสงค์ท่ี.....๕.....มาตรฐานท่ี...๒..ข้อท่ี..๒.๓...... 
ผลการปฏิบติัตามโครงการน้ีส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

สถานศกึษาและทุกเป้าหมาย 
  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรยีน                       

        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ  
      มาตรฐานที่ 2.3  ด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้นตามหลักสูตรสถานศกึษาและทุกเป้าหมาย  
  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ  นางอารมย์  เทพเกื้อ, นางสาวพชัรณิี  สมผล 
 
 
1. หลกัการและเหตุผล   

จากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดรวดส่งผลให้ สังคมไทยในยุคปัจจุบันเกิดความ
ล้มเหลวของการศึกษาในโรงเรียน  บนพื้นฐานทัง้ที่วัฒนธรรมชุมชนต่างก็ถูกท าลายไปมากแล้ว ท าให้เด็กไทยรุ่นหลังๆ
โดยเฉพาะลูกหลานคนชัน้กลางแทบจะไม่มีที่มาที่ไปทางวัฒนธรรมเหลืออยู่เลย  เพราะพวกเขาขาดแคลนทัง้พุทธปัิญญาและ
ความแขง็แรงทางจิตวิญญาณ  ในขณะที่โลกก าลังหมุนไปสู่ยุคโลกาภวิัตน์อย่างไม่หยุดยัง้ ช่องว่างตรงนี้ท าให้เด็กไทยต่างรับ
เอาข่าวสารขอ้มูลที่หลัง่ไหลเข้ามาอย่างหิวกระหาย โดยปราศจากเครื่องมอืทางความคดิในการกลัน่กรอง  ขาดสตใินการน ามา
ประยุกต์ใช้ เป็นวถิชีวีติที่สบัสนอลหม่าน สุกๆ ดบิๆ ทางด้านรสนิยม  ชวีติเต็มไปด้วยความสุขระยะสัน้และความทุกข์ระยะยาว  
หลกัส าคญัการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐานให้สอดคล้องกบัสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สงัคมและความเจรญิก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์  เป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล  สังคมไทย ผู้เรียนมี
ศกัยภาพ   ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.  2551 ทุกชัน้เรยีน  โดยก าหนดหลักการ
จุดหมาย  โครงสร้างการจดัท าหลกัสูตร  การจดัอตัราเวลาเรยีนและมาตรฐานการเรยีนรู้ฯลฯ 

ดังนัน้  ทางโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จึงได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ร่วมกับคณะกรรมกรสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น วัด หน่วยงานและสถานศึกษาในในเคลือข่าย โดยมีการ
ปรบัปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกบัความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกดิขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้นักเรยีนรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงและ
เขา้ถงึความรู้เทคโนโลยทีี่ทนัสมยัและเหมาะสม 
2.  วตัถปุระสงค์   



 

2.1  เพื่อให้สถานศึกษามกีารบริหารจดัการเกี่ยวกบัการพฒันาหลกัสูตรที่เกี่ยวกบัผู้เรยีนรอบด้าน เชื่อมโยงวถิีชวิติจรงิ 
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒.๒ เพื่อให้สถานศึกษาการบรหิารจดัการเกี่ยวกบักิจกรรมเสรมิหลกัสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้าน เชื่อมโยงวถิี
ชวิติจรงิ และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
3. เป้าหมาย   

3.1 เชิงปริมาณ   
คณะกรรมการสถานศึกษา ขา้ราชการครูและบุคลากรสถานศกึษาจ านวน ๑๐๐คน 

3.2 ด้านคุณภาพ   
      พฒันางานวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษา ร้อยละ 100  

 
4. วิธีด าเนินการ   

ขัน้ตอน 
กิจกรรม/

วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน  
(STP) 
 

1. วเิคราะห์สภาพ
ปัญหา ขอ้บกพร่อง ที่
พบจากการเรยีนการ
สอนตามหลกัสูตร  

๑ ธนัวาคม 256๓ 
– ๑๐ เมษายน 
256๔ 

- นางอารมย์  เทพเกื้อ  
นางสาวพชัรณิี  สมผล 
หวัหน้ากลุ่มสาระฯ 

2. ศกึษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
 

๑ ธนัวาคม 256๓ 
– ๑๐ เมษายน 
256๔ 

- นางอารมย์  เทพเกื้อ  
นางสาวพชัรณิี  สมผล 
 

2. ด าเนินการ 
(SIP) 
  

กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 
1.ประชุมชี้แจง
โครงการ 
 

๑ ธนัวาคม 256๓  - นางอารมย์  เทพเกื้อ  
นางสาวพชัรณิี  สมผล 
 

2. แต่งตัง้
คณะท างาน/วาง
แผนการด าเนินงาน 
 

๑ มกราคม 256๔ - นางอารมย์  เทพเกื้อ  
นางสาวพชัรณิี  สมผล 
 

3. วเิคราะห์สภาพ
ปัญหา ขอ้บกพร่อง ที่
พบจากการเรยีนการ

มกราคม 256๔ - นางอารมย์  เทพเกื้อ  
นางสาวพชัรณิี  สมผล 
หวัหน้ากลุ่มสาระฯ 



 

ขัน้ตอน 
กิจกรรม/

วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

สอนตามหลกัสูตร
(ครัง้ที่2) 
4. อบรมขยายผล กุมภาพนัธ์ 2563 - นางอารมย์  เทพเกื้อ  

นางสาวพชัรณิี  สมผล 
หวัหน้ากลุ่มสาระฯ 

5. ด าเนินการจัดท า
รูปเล่มของหลกัสูตร 8 
กลุ่มสาระ  

 มนีาคม 256๔ - นางอารมย์  เทพเกื้อ  
นางสาวพชัรณิี  สมผล 
และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

3. ตรวจสอบและ
ประเมนิผล 

(SEP) 

1. ประเมนิผล มนีาคม 256๔ - นางอารมย์  เทพเกื้อ  
นางสาวพชัรณิี  สมผล 
และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

4. สรุปและ
รายงานผล 

(SBP) 

1. สรุปและรายงาน
ผลโครงการพัฒนา
หลกัสูตร 

เมษายน 256๔ - นางอารมย์  เทพเกื้อ  
นางสาวพชัรณิี  สมผล 
 

 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ธนัวาคม 256๓ – ๑๐ เมษายน 256๔ 
 
6. สถานท่ีด าเนินการ     
 โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา  
 
7.  งบประมาณท่ีใช้       - 

   เงนิอุดหนุนทัว่ไป 
   เงนิอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีน  
   เงนิอื่นๆ  ระบุ ............................................................................................................. .................. 

    
รายละเอยีดดงันี้ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปรบัปรุงหลักสูตร 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
 -  

รวมเป็นเงินทัง้หมด - 
หมายเหตุ : หากมีกจิกรรมมากกว่านี้สามารถพิมพ์เพิม่ได้ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. การประเมินผล 
 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ร้อยละ ๙๐ ของสถานศกึษามีการ
บรหิารจดัการเกี่ยวกบัการพัฒนา
หลกัสูตรที่เกี่ยวกบัผู้เรยีนรอบ
ด้าน เชื่อมโยงวถิชีวิติจรงิ และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ประเมนิหลกัสูตร แบบประเมนิการใช้หลักสูตร 

ร้อยละ ๙๐ ของสถานศกึษาการ
บรหิารจดัการเกี่ยวกบักจิกรรม
เสรมิหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรยีนรอบด้าน เชื่อมโยงวถิชีิวติ
จรงิ และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

ประเมนิหลกัสูตร แบบประเมนิการใช้หลักสูตร 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั   

๙.1  สถานศกึษามกีารบริหารจดัการเกี่ยวกบัการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกบัผู้เรยีนรอบด้าน เชื่อมโยงวถิชีวิติจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๙.๒ สถานศึกษาการบรหิารจดัการเกี่ยวกบักิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวถิชีวิติจริง 
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

(นางอารมย์  เทพเกื้อ) 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
          (นายจงรกัษ์   บ ารุงวงศ์) 

           ต าแหน่ง  หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
          (นายบรรจง  ภูวเศษรฐาวร) 

           ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา 

 
 
 
    ลงชื่อ           ผู้อนุมตัโิครงการ 
          (นางเพยีงแข     ชติจุ้ย) 

                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทปีราษฎร์พทิยา 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางวิเคราะห์โครงการ  พัฒนาหลักสูตร 
ให้น าโครงการที่เขยีนเสร็จแล้วมาวเิคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง 

คะแนน ๑ หมายถงึ น้อย หรือ ไม่ม ี๒ หมายถงึ ปานกลาง และ ๓ หมายถงึ มาก 
ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 

๑ ๒ ๓ 
๑.ชื่อโครงการ ๑.๑ ความถูกต้อง ชดัเจน 

๑.๒ สอดคล้องกบักิจกรรม 
๑.๓ อ่านเขา้ใจง่าย เร้าใจ 

  ✓  

๒. แผนงาน ถูกต้องตามหลักการจดัสรรงบประมาณ   ✓  
๓. หลักการและ
เหตุผล 

๓.๑ แสดงความเป็นมา 
๓.๒ มขี้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน 
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพฒันา 

  ✓  

 
๔. วตัถุประสงค์ 

๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกดิหลงัด าเนินโครงการ 
๔.๒  มคีวามเป็นไปได้ 
๔.๓ สอดคล้องกบักจิกรรมที่ท า 

  ✓  

๕. เป้าหมาย ๕.๑ แสดงผลงานในเชงิปรมิาณหรอืคุณภาพ 
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะด าเนินงาน 
๕.๓ ระบุจ านวนหรอืวนัเวลาสถานที่ที่จะด าเนินการ 

  ✓  

๖. กจิกรรมและ
ด าเนินงาน 

๖.๑ ล าดบักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๖.๒ กจิกรรมระบุวนัเวลาที่ด าเนินการ 
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบัผดิชอบในแต่ละกจิกรรม 

  ✓  



 

ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 
๑ ๒ ๓ 

๗.รายละเอียด
การใช้
งบประมาณ 

๗.๑ การเขยีนงบประมาณค านึงถงึความประหยดั 
๗.๒ งบประมาณที่ค านวณถูกต้องตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั 
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพยีงพอของงบประมาณ 

  ✓  

๘.การประเมนิผล ๘.๑ ตวัชี้วดัสามารถวดัได้ 
๘.๒ บอกวิธกีารที่จะประเมนิ 
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมนิ 

  ✓  

๙.ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

๙.๑ บอกผลที่ได้รบัว่าจะได้รบัหลงัสิ้นสุดโครงการ 
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบับอกเป็นผลลพัธ์(outcomes) 
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบัสูงกว่าวตัถุประสงค์ 

  ✓  

รวม/เฉลี่ย    ✓  
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน  เป็นโครงการท่ีดี 
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน  เป็นโครงการที่พอใช้ 
คะแนนต ่ากว่า ๕๕  คะแนน เป็นโครงการที่ต้องปรบัปรุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือโครงการ ส่งเสรมิการบรหิารจดัการในชัน้เรยีน 
ลกัษณะโครงการ               ใหม่          ต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย สพฐ.     

 นโยบายที่ 1 จดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บรหิาร  ครู  และบุคลากรทางการศกึษา 
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเขา้ถงึบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มมีาตรฐาน  และ 
                     ลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษา 
 นโยบายที่ 5 เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี     .........๒........เป้าประสงค์ท่ี......๕....มาตรฐานท่ี...๓..ข้อท่ี..๓.๔......  
ผลการปฏิบติัตามโครงการน้ีส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

สถานศกึษาและทุกเป้าหมาย 
  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรยีน                       

        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ  
  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั 

                 ขอ้ที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมนิผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผู้เรยีน 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ  นางอารมย์  เทพเกื้อ, นางสาวพชัรณิี  สมผล 
 
 
1. หลกัการและเหตุผล   
การนิเทศการเรยีนการสอนภายในสถานศึกษา นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาเป็นเครื่องมอืส าคญัในการ
พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุผลตาม
จุดหมายของหลักสูตรได้  ทนัต่อความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ  การเปลี่ยนแปลงของสังคมและท้องถิน่  งานนิเทศการเรียน
การสอนภายในโรงเรยีนจึงมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ต่อการจดัการเรยีนรู้  และการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมาย  ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บรหิารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาจะต้องร่วมมอืร่วมใจกนัด าเนินการพัฒนา
งานทุกด้านในสถานศกึษา   
 ดังนัน้โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาจึงให้ความส าคัญต่อการนิเทศการเรียนการสอน
ภายในโรงเรียนโดยการนิเทศการเรียนการสอนภายในที่น ามาใช้ในโรงเรียนทีปราษฎร์มีรูปแบบคือเพื่อนนิเทศเพื่อน ( Peer 
Coaching)เนื่องจากผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเป็นผู้มีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาซึ่งกันและกันรวมทัง้ร่วมกันเสนอแนวทาง
ปรบัปรุงแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นบนพื้นฐานของความเป็นไปได้  นอกจากนี้ยงัมกีารเปลี่ยนแปลงบทบาทกนัโดยเป็นทัง้ผู้นิเทศและ
ผู้รบัการนิเทศ  การด าเนินการครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา 
 
 
 



 

 
 
2.  วตัถปุระสงค์   

2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชัน้เรียน โดยเน้นการมีปฏสิัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก
เดก็ เดก็รกัที่จะเรยีนรู้ สามารถอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข 
 2.2 เพื่อครูผู้สอนมกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีน โดยเน้นให้เดก็รกัที่จะเรยีนรู้ สามารถอยู่ร่วมกนัอย่าวมคีวามสุข  
 
3. เป้าหมาย   

3.1 เชิงปริมาณ   
3.1.1 ครูโรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยาจ านวน ๑๐๐ คน  ได้เขา้รบัการนิเทศการการเรยีนการสอนภายในโรงเรยีน  

3.2 ด้านคุณภาพ   
3.2.1 ครูมีวธิีการจดักระบวนการเรยีนการสอนโดยยดึผู้เรยีนเป็นส าคญัและมีการใช้สื่อหรือแหล่งเรยีนรู้ที่

หลากหลาย    ร้อยละ ๑๐๐ 
3.2.2 ครูน าผลการนิเทศไปปรบัปรุงและพัฒนากระบวนการจดัการเรยีนรู้เพื่อให้มีการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ได้

เหมาะสม  ร้อยละ ๑๐๐ 
 
4. วิธีด าเนินการ   

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

9. วางแผน  
(STP) 
 

๑.ประชุมหวัหน้ากลุ่ม
สาระการเรยีนรู้ทัง้ ๘ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้เพื่อ
วางแผนการด าเนินการ
นิเทศ 
๒.หวัหน้ากลุ่มสาระ
ประชุมร่วมกบัครูในกลุ่ม
สาระ 
๓.แต่งตัง้กรรมการนิเทศ 

ธนัวาคม 256๓  นางอารมย์ เทพเกื้อ 
นางสาวพชัรณิี สมผล 

10. ด าเนินการ 
(SIP) 
  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1 นิเทศการ
จดัการเรยีนการสอน 
ครัง้ที่  1  (ภาคเรยีนที่ 
๒ ) 
-นิเทศโครงการสอน 

 
 
 

 
ธนัวาคม 256๓ 
ธนัวาคม 256๓ 
มกราคม 25๖๔ 

๑๐,000 นางอารมย์ เทพเกื้อ 
นางสาวพชัรณิี สมผล 



 

-นิเทศแผนการวดัผล
ประเมนิผล 
-นิเทศแผนการสอน 
-นิเทศการสอน 
-สรุปผลการนิเทศ ครัง้ที่ 
1  

กุมภาพนัธ์-
มนีาคม 256๔ 
เมษายน 256๔ 

11. ตรวจสอบ
และ
ประเมนิผล 

(SEP) 
 

- ตรวจโครงการสอน 
- ตรวจแผนการวดัผล
ประเมนิผล 
- ตรวจแผนการสอน 
- สงัเกตการสอนในชัน้
เรยีน 

ธนัวาคม 256๓ ถงึ  
เมษายน  256๔ 

 นางอารมย์ เทพเกื้อ 
นางสาวพชัรณิี สมผล 
 

12. สรุปและ
รายงานผล 

(SBP) 
  

รายงานผลการนิเทศ ๑๐ เมษายน256๔  นางอารมย์ เทพเกื้อ 
นางสาวพชัรณิี สมผล 

 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ธนัวาคม  256๓ ถงึ เมษายน  256๔ 
 
6. สถานท่ีด าเนินการ     
 โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา  
 
7.  งบประมาณท่ีใช้        จ านวน ๑๐,000 บาท   (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

   เงนิอุดหนุนทัว่ไป 
   เงนิอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีน  
   เงนิอื่นๆ  ระบุ ............................................................................................................. ..............  

     
รายละเอยีดดงันี้ 
กิจกรรมท่ี 1 นิเทศการสอน 

 
ท่ี กิจกรรม/รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ รวม 



 

1 ค่าเอกสารในการ
จดัท าสรุปผลและ
รายงานผล 

- - ๔,000 ๔,000 ๔,000 

2 ค่าแฟ้มเก็บเอกสาร
การนิเทศ 

- - ๖,000 ๖,000 ๖,000 

รวมเป็นเงินทัง้หมด ๑๐,000 ๑๐,000    ๑๐,000 
 
 
 
 
 
 
8. การประเมินผล 
 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1.ร้อยละ ๙๐ ของครูผู้สอนมีการ
บรหิารจดัการชัน้เรยีน โดยเน้น
การมปีฏิสมัพนัธ์เชงิบวก ให้เด็ก
รกัครู ครูรกัเด็ก และเดก็รักเดก็ 
เดก็รกัที่จะเรยีนรู้ สามารถอยู่
ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข 
 

-ตรวจแผนการจดัการเรยีนรู้ 
-สงัเกตการสอนในชัน้เรียน 

แบบประเมนิการนิเทศ 

๒. ร้อยละ ๙๐ ของครูผู้สอนมีการ
บริหารจัดการชัน้เรียน โดยเน้น
ให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถอยู่
ร่วมกนัอย่าวมคีวามสุข  

-ตรวจแผนการจดัการเรยีนรู้ 
-สงัเกตการสอนในชัน้เรียน 

แบบประเมนิการนิเทศ 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั   

๙.1 ครูผู้สอนมกีารบรหิารจดัการชัน้เรียน โดยเน้นการมปีฏสิมัพนัธ์เชงิบวก ให้เดก็รกัครู ครูรกัเดก็ และเดก็รกัเดก็ เดก็
รกัที่จะเรยีนรู้ สามารถอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข 
 ๙.2 ครูผู้สอนมกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีน โดยเน้นให้เดก็รกัที่จะเรยีนรู้ สามารถอยู่ร่วมกนัอย่าวมคีวามสุข  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

         (นางอารมย์  เทพเกื้อ) 
                                                               ต าแหน่ง ครู คศ.๒ 
 

ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
          (นายจงรกัษ์   บ ารุงวงศ์) 

           ต าแหน่ง  หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
          (นายบรรจง  ภูวเศษรฐาวร) 

           ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา 

 
 
 
    ลงชื่อ           ผู้อนุมตัโิครงการ 
          (นางเพยีงแข     ชติจุ้ย) 

                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทปีราษฎร์พทิยา 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางวิเคราะห์โครงการ  ส่งเสริมการบริหารจดัการในชัน้เรยีน 

ให้น าโครงการที่เขยีนเสร็จแล้วมาวเิคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง 
คะแนน ๑ หมายถงึ น้อย หรือ ไม่ม ี๒ หมายถงึ ปานกลาง และ ๓ หมายถงึ มาก 

ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 
๑ ๒ ๓ 

๑.ชื่อโครงการ ๑.๑ ความถูกต้อง ชดัเจน 
๑.๒ สอดคล้องกบักิจกรรม 
๑.๓ อ่านเขา้ใจง่าย เร้าใจ 

  ✓  

๒. แผนงาน ถูกต้องตามหลักการจดัสรรงบประมาณ   ✓  
๓. หลักการและ
เหตุผล 

๓.๑ แสดงความเป็นมา 
๓.๒ มขี้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน 
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพฒันา 

  ✓  

๔. วตัถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกดิหลงัด าเนินโครงการ 
๔.๒  มคีวามเป็นไปได้ 
๔.๓ สอดคล้องกบักจิกรรมที่ท า 

  ✓  

๕. เป้าหมาย ๕.๑ แสดงผลงานในเชงิปรมิาณหรอืคุณภาพ 
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะด าเนินงาน 
๕.๓ ระบุจ านวนหรอืวนัเวลาสถานที่ที่จะด าเนินการ 

  ✓  

๖. กจิกรรมและ
ด าเนินงาน 

๖.๑ ล าดบักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๖.๒ กจิกรรมระบุวนัเวลาที่ด าเนินการ 

  ✓  



 

ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 
๑ ๒ ๓ 

๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบัผดิชอบในแต่ละกจิกรรม 
๗.รายละเอียด
การใช้
งบประมาณ 

๗.๑ การเขยีนงบประมาณค านึงถงึความประหยดั 
๗.๒ งบประมาณที่ค านวณถูกต้องตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั 
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพยีงพอของงบประมาณ 

  ✓  

๘.การประเมนิผล ๘.๑ ตวัชี้วดัสามารถวดัได้ 
๘.๒ บอกวิธกีารที่จะประเมนิ 
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมนิ 

  ✓  

๙.ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

๙.๑ บอกผลที่ได้รบัว่าจะได้รบัหลงัสิ้นสุดโครงการ 
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบับอกเป็นผลลพัธ์(outcomes) 
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบัสูงกว่าวตัถุประสงค์ 

  ✓  

รวม/เฉลี่ย    ✓  
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน  เป็นโครงการท่ีดี 
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน  เป็นโครงการที่พอใช้ 
คะแนนต ่ากว่า ๕๕  คะแนน เป็นโครงการที่ต้องปรบัปรุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือโครงการ           วจิยัในชัน้เรยีน  
ลกัษณะโครงการ               ใหม่               ต่อเนื่อง  
สนองนโยบาย สพฐ.     

     นโยบายที่ 1 จดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
✓ นโยบายที่ 2 พฒันาคุณภาพผู้เรยีน 
     นโยบายที่ 3 พฒันาผู้บรหิาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
     นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเขา้ถงึบรกิารการศึกษาที่มีคุณภาพ  มมีาตรฐาน  และ 
                     ลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษา 
 นโยบายที่ 5 เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี     .........๔........เป้าประสงค์ท่ี....๙......มาตรฐานท่ี...๓..ข้อท่ี..๓.๔..... 
ผลการปฏิบติัตามโครงการน้ีส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรยีน                       
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ      

  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั 
                 ขอ้ที่  3.4 ตรวจสอบและประเมนิผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน  
ผู้รบัผิดชอบโครงการ  นางอารมย์  เทพเกื้อ, นางสาวพชัริณี  สมผล 

 
 
1. หลกัการและเหตุผล   

ตามพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2550  ได้ให้ความส าคญักบัการน าวิจยัในชัน้เรียนไปใช้ในกิจกรมการเรียน
การสอน  โดยก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการสนับสนุนให้ผู้สอนจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรยีน และสิง่อ านวยความสะดวก  เพื่อให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้  และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู้ ทัง้นี้
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากสื่อการเรยีนการสอน และแหล่งวิทยาการต่างๆ นอกจากนี้สถานศึกษาควรพัฒนา
กระบวนการเรยีนการสอนให้มปีระสิทธภิาพ  โดยส่งเสรมิให้ผู้สอนสามารถท าวิจยัเพื่ อพัฒนาการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนใน
แต่ละระดบัการศกึษา 

ดังนัน้ ทางโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จึงได้มองเห็นความส าคัญในการวิจัยในชัน้เรียน จากจะท าให้ครูผู้สอนจัดการ
เรยีนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนก่อให้เกดิยังเกดิประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนแล้ว ยงัเป็น
เครื่องมอืที่แสดงถงึคุณภาพของครูตามมาตรฐานวชิาชพีครู ซึ่งถอืเป็นวชิาชพีชัน้สูงด้วย 
 
2.  วตัถปุระสงค์   

2.1  เพื่อให้ครูมีการวดัประเมนิผล เพื่อพฒันาผู้เรยีนโดยใช้เครื่องมอื วิธ๊การวดั และเกณฑ์การประเมนิผลที่เหมาะสม  
๒.๒ เพื่อให้ครูผู้สอนมีการวดัประเมนิผลระหว่างเรยีน หลงัจากการจดัการเรยีนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อน าผลการ

ประเมนิไปใช้ในการตดัสนิผลการเรยีน 



 

๒.๓ เพื่อให้ครูมีการวดัประเมนิผลทุกตวั หลงัจากการจดัการเรยีนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อน าผลไปประเมนิ โดยใช้
เครื่องมือวิธกีารวดัและเกณฑ์การประเมนิผลที่เหมาะสม 

๒.๔ เพื่อให้ครูมีการวดัประเมนิผลการอ่านคดิวเิคราะห์ การอ่าน เขยีน เพื่อน าผลไปพฒันาผู้เรยีน โดยใช้เครื่องมือและ
วธิกีารวดัและเกณฑ์การประเมนิที่เหมาะสม 

๒.๕ เพื่อให้ครูมีการวดัประเมนิผลคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ เพื่อน าผลไปพฒันาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือและวิธกีารวดั
และเกณฑ์การประเมนิที่เหมาะสม 

 
3. เป้าหมาย   

3.1 เชิงปริมาณ   
ขา้ราชการครูและบุคลากรสถานศกึษาจ านวน ๑๐๐ คน 

3.2 ด้านคุณภาพ   
      ครูผู้สอนใช้เครื่องมอืและวิธีการวดั ประเมนิผลที่เหมาะสมกบัเป้าหมายในการจดัการเรยีนรู้ให้ 

ขอ้มูลย้อนกลบัและน าผลมาพฒันาผู้เรยีนร้อยละ ๑๐๐ 
 

4. วิธีด าเนินการ   

ขัน้ตอน 
กิจกรรม/

วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

กิจกกรมวิจยัในชัน้เรียน 
1. วางแผน  

(STP) 
 

1. วเิคราะห์สภาพ
ปัญหา นักเรยีนใน
ห้องเรยีน  

1 ธนัวาคม 256๓ 
– ๑๐ เมษายน 
256๔ 

- นางอารมย์  เทพเกื้อ 
นางสาวพชัรณิี  สมผล 
ครูผู้สอนทุกคน 

2. ศกึษาเอกสารและ
งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
 

1 ธนัวาคม 256๓ 
– ๑๐ เมษายน 
256๔ 

- นางอารมย์  เทพเกื้อ 
นางสาวพชัรณิี  สมผล 
ครูผู้สอนทุกคน 

2. ด าเนินการ 
(SIP) 
  

กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 
1.ประชุมชี้แจง
เกี่ยวกบักระบวนการ
จดัท าวจิยัในชัน้เรยีน 

1ธนัวาคม 256๓  - นางอารมย์  เทพเกื้อ 
นางสาวพชัรณิี  สมผล 
ครูผู้สอนทุกคน 

2. แต่งตัง้
คณะท างาน/วาง
แผนการด าเนินงาน 
 

1 ธนัวาคม256๓ - นางอารมย์  เทพเกื้อ 
นางสาวพชัรณิี  สมผล 
 



 

ขัน้ตอน 
กิจกรรม/

วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

กิจกกรมวิจยัในชัน้เรียน 
3. ขยายผลภายใน
กลุ่มสาระตามเอกสาร
ในการจดัท า 

1 ธนัวาคม256๓ 
- ๓๐ มกราคม 
๒๕๖๔ 

- นางอารมย์  เทพเกื้อ 
นางสาวพชัรณิี  สมผล 
หวัหน้ากลุ่มสาระฯ 

4. ครูผู้สอนวเิคราะห์
สภาพปัญหา นักเรียน
ในห้องเรยีนและตัง้ชื่อ
หวัขอ้การวิจยั 

 1 ธนัวาคม256๓ 
- ๓๐ มกราคม 
๒๕๖๔ 

- นางอารมย์  เทพเกื้อ 
นางสาวพชัรณิี  สมผล 
ครูผู้สอนทุกคน 

5. ด าเนินการจดัท า
รูปเล่มงานวิจยัของ
ครูผู้สอน  

๑ - ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๔ 

๑๐,000 นางอารมย์  เทพเกื้อ 
นางสาวพชัรณิี  สมผล 
ครูผู้สอนทุกคน 

3. ตรวจสอบและ
ประเมนิผล 

(SEP) 

1. ประเมนิผล ๑ - ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๔ 

- นางอารมย์  เทพเกื้อ 
นางสาวพชัรณิี  สมผล 
และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ธนัวาคม 256๓ – ๑๐ เมษายน 256๔  
 
6. สถานท่ีด าเนินการ     
 โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา  
 
7.  งบประมาณท่ีใช้        ๑๐,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) 

   เงนิอุดหนุนทัว่ไป 
   เงนิอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีน  
   เงนิอื่นๆ  ระบุ ............................................................................................................. .......... 

    
รายละเอยีดดงันี้ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปรบัปรุงหลักสูตร 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1. จดัท างานวจิยัของครูผู้สอน  ๑๐,000 

รวมเป็นเงินทัง้หมด ๑๐,000 



 

 
8. การประเมินผล 
 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ร้อยละ ๙0 ครูผู้สอนใช้เครื่องมอื
และวิธีการวดั ประเมนิผลที่
เหมาะสมกบัเป้าหมายในการ
จดัการเรยีนรู้ให้ ข้อมูลย้อนกลบั
และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน 
 

รายงานวจิยัในชัน้เรยีน แบบประเมนิผลการน าวจิยัไป
ใช้ในชัน้เรยีน 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั   
๙.1  ครูมีการวดัประเมนิผล เพื่อพฒันาผู้เรยีนโดยใช้เครื่องมอื วิธ๊การวดั และเกณฑ์การประเมนิผลที่เหมาะสม  
๙.๒ ครูผู้สอนมกีารวดัประเมนิผลระหว่างเรยีน หลังจากการจดัการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อน าผลการประเมนิไปใช้

ในการตดัสนิผลการเรยีน 
๙.๓ ครูมกีารวดัประเมนิผลทุกตวั หลงัจากการจดัการเรยีนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อน าผลไปประเมนิ โดยใช้เครื่องมือ

วธิกีารวดัและเกณฑ์การประเมนิผลที่เหมาะสม 
๙.๔ ครูมีการวดัประเมนิผลการอ่านคดิวเิคราะห์ การอ่าน เขยีน เพื่อน าผลไปพฒันาผู้เรยีน โดยใช้เครื่องมอืและวธิีการ

วดัและเกณฑ์การประเมนิที่เหมาะสม 
๙.๕ ครูมีการวดัประเมนิผลคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ เพื่อน าผลไปพัฒนาผู้เรยีน โดยใช้เครื่องมือและวิธกีารวดัและ

เกณฑ์การประเมนิที่เหมาะสม 
 
 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
(นางอารมย์  เทพเกื้อ) 

 
 

ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
          (นายจงรกัษ์   บ ารุงวงศ์) 

           ต าแหน่ง  หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
          (นายบรรจง  ภูวเศษรฐาวร) 



 

           ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา 

 
 
 
    ลงชื่อ           ผู้อนุมตัโิครงการ 
          (นางเพยีงแข     ชติจุ้ย) 

                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทปีราษฎร์พทิยา 
 

 
 
 

ตารางวิเคราะห์โครงการ  วจิยัในชัน้เรียน  
ให้น าโครงการที่เขยีนเสร็จแล้วมาวเิคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง 

คะแนน ๑ หมายถงึ น้อย หรือ ไม่ม ี๒ หมายถงึ ปานกลาง และ ๓ หมายถงึ มาก 
ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 

๑ ๒ ๓ 
๑.ชื่อโครงการ ๑.๑ ความถูกต้อง ชดัเจน 

๑.๒ สอดคล้องกบักิจกรรม 
๑.๓ อ่านเขา้ใจง่าย เร้าใจ 

  ✓  

๒. แผนงาน ถูกต้องตามหลักการจดัสรรงบประมาณ   ✓  
๓. หลักการและ
เหตุผล 

๓.๑ แสดงความเป็นมา 
๓.๒ มขี้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน 
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพฒันา 

  ✓  

๔. วตัถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกดิหลงัด าเนินโครงการ 
๔.๒  มคีวามเป็นไปได้ 
๔.๓ สอดคล้องกบักจิกรรมที่ท า 

  ✓  

๕. เป้าหมาย ๕.๑ แสดงผลงานในเชงิปรมิาณหรอืคุณภาพ 
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะด าเนินงาน 
๕.๓ ระบุจ านวนหรอืวนัเวลาสถานที่ที่จะด าเนินการ 

  ✓  

๖. กจิกรรมและ
ด าเนินงาน 

๖.๑ ล าดบักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๖.๒ กจิกรรมระบุวนัเวลาที่ด าเนินการ 
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบัผดิชอบในแต่ละกจิกรรม 

  ✓  



 

ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 
๑ ๒ ๓ 

๗.รายละเอียด
การใช้
งบประมาณ 

๗.๑ การเขยีนงบประมาณค านึงถงึความประหยดั 
๗.๒ งบประมาณที่ค านวณถูกต้องตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั 
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพยีงพอของงบประมาณ 

  ✓  

๘.การประเมนิผล ๘.๑ ตวัชี้วดัสามารถวดัได้ 
๘.๒ บอกวิธกีารที่จะประเมนิ 
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมนิ 

  ✓  

๙.ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

๙.๑ บอกผลที่ได้รบัว่าจะได้รบัหลงัสิ้นสุดโครงการ 
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบับอกเป็นผลลพัธ์(outcomes) 
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบัสูงกว่าวตัถุประสงค์ 

  ✓  

รวม/เฉลี่ย    ✓  
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน  เป็นโครงการท่ีดี 
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน  เป็นโครงการที่พอใช้ 
คะแนนต ่ากว่า ๕๕  คะแนน เป็นโครงการที่ต้องปรบัปรุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือโครงการ  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล 

ลักษณะโครงการ   ใหม่         ต่อเน่ือง  

สนองนโยบาย สพฐ. 

 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ 

                   ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี   1 เป้าประสงค์ท่ี      2 มาตรฐานท่ี   3 ข้อท่ี  3.5  

ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

                 มาตรฐานที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนา  

        และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายจงรักษ์   บำรุงวงศ์ นายเจนณรงค์   พันทวี 
 

 

1. หลักการและเหตุผล   

การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาวและเป็นหนทางหน่ึงที่จะช่วยให้ประชาชนในประเทศหลุดพ้นจากกับ

ดักความยากจนได้อย่างถาวร ด้วยเหตุน้ีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับจึงเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้ การเรียนการสอน

ถือเป็นองค์ประกอบหน่ึงของการศึกษาที่มีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างทักษะและ

องค์ความรู้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้ประเทศมีความก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แนวคิดด้านการเรียน

การสอนแบบก้าวหน้า หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ การเรียนรู้สู่อนาคตน้ัน มิได้ให้ความสำคัญกับการท่องจำหรือการเรียนจากตำราเพียง

อย่างเดียว แต่มุ ่งให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากหลายแหล่ง มีทางเลือกที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้สอนเปลี่ยน

บทบาทจากผู้ให้เป็นผู้ส่งเสริมกระบวนการในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนการช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง และเลือกรับข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาการ

เรียนการสอนแบบก้าวหน้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้สอนจึงต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เ รียน เพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

จากความสำคัญดังกล่าวโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล โดยมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยประกอบด้วยกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม



 

นักเรียน กิจกรรมวันวิชาการ (Open House) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ กิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ

นักเรียนห้องโครงการพิเศษ กิจกรรมวันรพี กิจกรรมลูกทีปกรต้นกล้าภาษาไทย ครั้งที่ 1 กิจกรรมรู้รักษ์ภาษาไทย และกิจกรรมคา่ย

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการงานอาชีพ ซึ่งแต่ละกิจกรรมมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเองโดยมีผู้สอนคอยให้คำปรึกษาตลอดทุกๆ กิจกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลสร้างโอกาสให้

ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์   

2.1 เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้การพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 

2.2 เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนำไปใช้การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

3. เป้าหมาย   

3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,777 คน 

  3.1.2 ครูและบุคลากรโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน 

3.2 ด้านคุณภาพ  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ 90 

 

 

 

 

4. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/ 

ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 

(STP) 

1. ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม  

2. เขียนโครงการ/กิจกรรมเสนอขออนุมัติ 

3. กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 

1 กันยายน 

2563 

- นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์ 

นายเจนณรงค์  พันทวี 

2.ดำเนินการ 

(SIP) 

กิจกรรมท่ี 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

1. ประชุมวางแผนการจัดการแข่งขันในงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

2. ฝึกซ้อมกิจกรรม 

1 ตุลาคม 2563 

- 

30 กันยายน 2564 

500,000 นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์ 

นายเจนณรงค์  พันทวี 



 

ข้ันตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/ 

ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3. เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน 

กิจกรรมท่ี 2 วันวิชาการ (Open House) 

1. ประชุมวางแผนการจัดงานวันวิชาการ 

(Open House) 

2. จัดกิจกรรมวันวิชาการ (Open House) 

10 กุมภาพันธ์ 

2564 

- 10 

เมษายน2564 

82,000 นายณฐนน  ก๊งหวั่น 
นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย ์

กิจกรรมท่ี 3 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนห้องเรียน

โครงการพิเศษ 

1. ประชุมวางแผนการจัดงานปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ 

2. จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนห้องเรียน

โครงการพิเศษ 

1 - 31 มีนาคม 2564 140,800 นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง 

นางสาวจตุพร  เฝือชัย 

นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์ 

นางสาวพัชริณี  สมผล 

กิจกรรมท่ี 4 ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน

ห้องโครงการพิเศษ 

1. ประชุมวางแผนการจัดค่ายพัฒนา

บุคลิกภาพนักเรียนห้องโครงการพิเศษ 

2. จัดค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนห้อง

โครงการพิเศษ 

1 - 31 พฤษภาคม  

2564 

79,140 นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์ 

นางสาวพัชริณี  สมผล 

กิจกรรมท่ี 5 วันรพี 

1. ประชุมวางแผนการเข้าร่วมวันรพี 

2. เข้าร่วมตอบปัญหากฎหมายวันรพี 

สิงหาคม 2564 6,150 นางสาวราวีญา  ซอมัด 
นางสาวพรประภา  นิรัตน์ 

กิจกรรมท่ี 6 ลกูทีปกรต้นกล้าภาษาไทย คร้ัง

ท่ี 1 

1. ประชุมวางแผนการเข้าค่ายลูกทีปกรต้น

กล้าภาษาไทย คร้ังที่ 1 

2. จัดกิจกรรมค่ายลูกทีปกรต้นกล้าภาษาไทย 

คร้ังที่ 1 

สิงหาคม 2564 15,100 นายธิรพงษ์  คงด้วง 

นางสาวอัญชรีย์  มีแสง 

กิจกรรมท่ี 7 รู้รักษ์ภาษาไทย  

ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน 

10 กุมภาพันธ์.2564 - 

10  

15,000 นายณฐนน  ก๊งหวั่น 
นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย ์



 

ข้ันตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/ 

ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 

เมษายน 2564 

1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมรู้รักษ์

ภาษาไทย ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แก่ผู้เรียน 

2. จัดกิจกรรมรู้รักษ์ภาษาไทย ส่งเสริม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน 

   

กิจกรรมท่ี 8 ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางด้านทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการงาน

อาชีพ 

1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริม

ความเป็นเลิศทางด้านทักษะอาชีพ กลุ่มสาระ

การงานอาชีพ 

2. จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางด้านทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

พฤษภาคม 2564  - 

30 กันยายน 2564 

165,800 นางสาวปรมาภรณ์ ไชยเขียว 

นายจตุรงค์  ขุนปักษี 

นางสาวอนุสา  ส่งสุริน 
นางสาววิราวรรณ ทิพย์รักษา 

นางสาวดวงกมล  ทองหวาน 

นางสาวนฤมล  สาริขา 

นางสายฝน  ราษีงาม 

กิจกรรมท่ี 9 ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนสภา

ต้นแบบระดับประเทศ 

1. ประชุมวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมทัศน

ศึกษาดูงานโรงเรียนสภาต้นแบบ

ระดับประเทศ 

2. เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานโรงเรียน

สภาต้นแบบระดับประเทศ 

ธันวาคม 2563 – 

กันยายน 2564 

24,120 นายธิรพงษ์  คงด้วง 

ว่าที่ร.ต.หญิงรพีพรรณ จันทร์

คง 

3. ตรวจสอบ

และ

ประเมินผล 

(SEP) 

1. แบบประเมินความพึงพอใจในการจัด

กิจกรรมทุกกิจกรรม 

2. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการจัด

กิจกรรม 

1 ตุลาคม  

2563  

– 30 กันยายน  

2564 

- นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์ 

นายเจนณรงค์  พันทวี 

นายณฐนน  ก๊งหวั่น 
นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย ์

นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง 

นางสาวจตุพร  เฝือชัย 

นางสาวพัชริณี  สมผล 

นางสาวราวีญา ซอมัด 



 

ข้ันตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/ 

ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 

นางสาวพรประภา นิรัตน์ 

นายธิรพงษ์  คงด้วง 

นางสาวอัญชรีย์  มีแสง 
นางสาวปรมาภรณ์ ไชยเขียว 

นายจตุรงค์  ขุนปักษี 

นางสาวอนุสา  ส่งสุริน 
นางสาววิราวรรณ ทิพย์รักษา 

นางสาวดวงกมล  ทองหวาน 

นางสาวนฤมล  สาริขา 

นางสายฝน  ราษีงาม 

ว่าที่ร.ต.หญิงรพีพรรณ จันทร์

คง 

4. สรุปและ

รายงานผล 

(SBP) 

สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 30 กันยายน  

2564 

- นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์ 

นายเจนณรงค์  พันทวี 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

เริ่มต้นโครงการ  1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2564 

 

6. สถานท่ีดำเนินการ     

1. โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. กรุงเทพมหานคร 

 

7.  งบประมาณท่ีใช้  จำนวน  1,003,840  บาท   (หน่ึงล้านสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

   เงินอุดหนุนทั่วไป 

   เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

   เงินอื่นๆ  ระบุ  เงินบำรุงการศึกษา/ห้องเรียนโครงการพิเศษ   

 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดดังน้ี 

กิจกรรมท่ี 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1 ค่าที่พัก จำนวน 98 ห้องๆ ละ 500 บาท จำนวน 1 คืน รวมนักเรียนและครู 320 คน 49,000 บาท 

2 ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 320 คน คนละ 240 บาท จำนวน 2 วัน 153,600 บาท 

3 ค่าโดยสารเรือ นักเรียน 250 คน คนละ 70 บาท/คน (ไป-กลับ) 35,000 บาท 

4 ค่าโดยสารเรือ ครู 70 คน คนละ ราคา 140 บาท/คน (ไป-กลับ) 19,600 บาท 

5 ค่าโดยสารรถประจำทางจากท่าเรือดอนสัก – สุราษฎร์ธานี 100 บาท/คน จำนวน 320 คน 

(ไป-กลับ) 

64,000 บาท 

6 ค่าโดยสารรถประจำทาง ระหว่างโรงเรียน – หน้าทอน (ไป-กลับ) 60 บาท/คน จำนวน 320 

คน 

38,400 บาท 

รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา 359,600 บาท 

ระดับภาคใต้ (ระดับชาติ) 

1 ค่าที่พัก จำนวน 30 ห้องๆ ละ 500 บาท จำนวน 2 คืน รวมนักเรียนและครู 100 คน 30,000 บาท 

2 ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวนนักเรียนและครู 100 คน คนละ 240 บาท จำนวน 3 วัน 72,000 บาท 

3 ค่าโดยสารเรือ นักเรียน 80 คน ราคาคนละ 70 บาท/คน (ไป-กลับ) 11,200 บาท 

4 ค่าโดยสารเรือ ครู 20 คน ราคาคนละ 140 บาท/คน (ไป-กลับ) 5,600 บาท 

5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คันละ 3,200 บาท จำนวน 3 คัน 9,600 บาท 

6 ค่าโดยสารรถประจำทาง ระหว่างโรงเรียน – หน้าทอน (ไป-กลับ) 60 บาท/คน จำนวน 100 

คน 

12,000 บาท 

ระดับภาคใต้ (ระดับชาติ) 140,400 บาท 

รวมเป็นเงินท้ังหมด 500,000 บาท 

 

 

 



 

กิจกรรมท่ี 2 วันวิชาการ (Open House) 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

1 จัดนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระ กลุ่มสาระละ 5,000 บาท 40,000 บาท 

2 กิจกรรมชุมนุม 2,000 บาท 

3 IS ม.ต้นและ ม.ปลาย 10,000 บาท 

4 ค่าเช่าเต็นท์ จำนวน 15 เต็นท์ เต็นท์ละ 1,000 บาท 15,000 บาท 

5 จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ไวนิล 5,000 บาท 

6 จัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสถานที่เวทีกลาง 10,000 บาท 

รวมเป็นเงินท้ังหมด 82,000 บาท 

 

กิจกรรมท่ี 3 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

1 ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 5,000 บาท 

2 ค่าอาหารนักเรียน 197 คน ครู 10 คน รวม 207 คน คนละ 600 บาท 124,200 บาท 

3 ค่าไวนิลขนาด 0.9 x 2.5 เมตร 2 ผืน ผืนละ 800 บาท 1,600 บาท 

4 ค่าอื่นๆ 10,000 บาท 

รวมเป็นเงินท้ังหมด 140,800 บาท 

 

กิจกรรมท่ี 4 ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนห้องโครงการพิเศษ 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

1 ค่าอาหารนักเรียน 197 คน คนละ 60 บาท จำนวน 2 วัน วันละ 1 มื้อ 23,640 บาท 

2 ค่าอาหารว่างนักเรียน 197 คน คนละ 25 บาท จำนวน 2 วัน วันละ 2 มื้อ 19,700 บาท 

3 ค่าวิทยากรจำนวน 3 คน คนละ 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 21,600 บาท 

4 ค่าไวนิลขนาด 0.9 x 2.5 เมตร 1 ผืน ผืนละ 800 บาท 800 บาท 

5 ค่าอาหารครู 20 คน คนละ 60 บาท จำนวน 2 มื้อ 2,400 บาท 

6 ค่าอาหารว่างครู 20 คน คนละ 25 บาท จำนวน 2 วัน วันละ 1 มื้อ 1,000 บาท 

7 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมฐาน 10,000 บาท 

รวมเป็นเงินท้ังหมด 79,140 บาท 

 

กิจกรรมท่ี 5 วันรพี 



 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

1 ค่าหนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย จำนวน 1 เล่มๆ ละ 350 บาท 350 บาท 

2 ค่าหนังสือรพี 62 จำนวน 1 เล่มๆ ละ 190 บาท 190 บาท 

3 ค่าหนังสือประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์จำนวน 1 เล่มๆ 

ละ 540 บาท 

540 บาท 

4 ค่าหนังสือตะลุยโจทย์นิติศาสตร์ จำนวน 1 เล่มๆ ละ 120 บาท 

 

120 บาท 

5 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอำเภอ จำนวนเงิน 240 บาทจำนวน 5 คน 

จำนวน 1 วัน 

1,200 บาท 

6 ค่าเดินทางไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอำเภอ ไปกลับ 2 เที่ยวๆ ละ 60 บาท 

จำนวน 5 คน 

600 บาท 

7 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับจังหวัด จำนวนเงิน 240 บาท จำนวน 5 คน 

จำนวน 1 วัน 

1,200 บาท 

8 ค่าเดินทางไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับจังหวัด ไปกลับ 2 เที่ยวๆ ละ 360 บาท 

จำนวน 5 คน จำนวน 1 วัน 

1,800 บาท 

รวมเป็นเงินท้ังหมด 6,000 บาท 

 

กิจกรรมท่ี 6 ลูกทีปกรต้นกล้าภาษาไทย คร้ังท่ี 1 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน คนละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 3,600 บาท 

2 ค่าอาหารกลางวันจำนวน 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท จำนวน 70 คน 3,500 บาท 

3 ค่าอาหารว่างจำนวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท จำนวน 70 คน 3,500 บาท 

4 ค่าสมุดบันทึกจำนวน 6 โหล โหลละ 120 บาท 720 บาท 

5 แฟ้มโชว์เอกสาร A4 จำนวน 8 แพ็ค แพ็คละ 85 บาท 680 บาท 

6 ค่าปากกา จำนวน 1 โหล โหลละ 150 บาท 150 บาท 

7 ค่ากระดาษบรู๊ฟจำนวน 1 ม้วน ม้วนละ 150 บาท 150 บาท 

8 ค่าปากกาเคมีจำนวน 3 กล่อง กล่องละ 200 บาท 600 บาท 

9 ค่าของรางวัล (สมุดบันทึก จำนวน 10 ชิ้น ชิ้นละ 100 บาท) 1,000 บาท 

10 ค่าไวนิลขนาด 2 x 3 เมตร ตารางเมตรละ 200 บาท 1,200 บาท 

รวมเป็นเงินท้ังหมด 15,100 บาท 

 



 

กิจกรรมท่ี 7 รู้รักษ์ภาษาไทย 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

1 ป้ายไวนิล โครงการ 1,500 บาท 

2 เกียรติบัตรพร้อมปร้ิน 1,500 บาท 

3 ของขวัญ รางวัล 2,000 บาท 

4 ค่าอาหาร 5,000 บาท 

5 ค่าวิทยากร 5,000 บาท 

รวมเป็นเงินท้ังหมด 15,000 บาท 

 

กิจกรรมท่ี 8 ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

1 งานช่าง 30,000 บาท 

2 งานคหกรรม 55,000 บาท 

3 งานเกษตร 20,000 บาท 

4 งานธุรกิจ/งานเคร่ืองหนัง 20,000 บาท 

5 ค่าวิทยากร 10,800 บาท 

6 ค่าอาหาร  30,000 บาท 

รวมเป็นเงินท้ังหมด 165,800 บาท 

 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละ 90 ของครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้การพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ลงทะเบียน 

 

แบบลงทะเบียน 

2. ร้อยละ 90 ของครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนำไปใช้การ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ลงทะเบียน แบบลงทะเบียน 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   



 

9.1 ครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้การพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 

9.2 ครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนำไปใช้การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

           ( นายเจนณรงค์   พันทวี ) 

                    ตำแหน่ง ครู 

 

ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นายจงรักษ์   บำรุงวงศ์) 

           ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นายบรรจง  ภูวเศษรฐาวร) 

           ตำแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 

 

    ลงชื่อ           ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นางเพียงแข     ชิตจุ้ย) 

                         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางวิเคราะห์โครงการ  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล 

ให้นำโครงการที่เขียนเสร็จแล้วมาวิเคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง 

คะแนน ๑ หมายถึง น้อย หรือ ไม่มี ๒ หมายถึง ปานกลาง และ ๓ หมายถึง มาก 

ประเด็นโครงการ ประเด็นการวิเคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 

๑ ๒ ๓ 

๑.ชื่อโครงการ ๑.๑ ความถูกต้อง ชัดเจน 

๑.๒ สอดคล้องกับกิจกรรม 

๑.๓ อ่านเข้าใจง่าย เร้าใจ 

  ✓  

๒. แผนงาน ถูกต้องตามหลักการจัดสรรงบประมาณ   ✓  

๓. หลักการและ

เหตุผล 

๓.๑ แสดงความเป็นมา 

๓.๒ มีข้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน 

๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 

  ✓  

๔. วัตถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังดำเนินโครงการ 

๔.๒  มีความเป็นไปได้ 

  ✓  



 

ประเด็นโครงการ ประเด็นการวิเคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 

๑ ๒ ๓ 

๔.๓ สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทำ 

๕. เป้าหมาย ๕.๑ แสดงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ 

๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะดำเนินงาน 

๕.๓ ระบุจำนวนหรือวันเวลาสถานที่ที่จะดำเนินการ 

  ✓  

๖. กิจกรรมและ

ดำเนินงาน 

๖.๑ ลำดับกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

๖.๒ กิจกรรมระบุวันเวลาที่ดำเนินการ 

๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 

  ✓  

๗.รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

๗.๑ การเขียนงบประมาณคำนึงถึงความประหยัด 

๗.๒ งบประมาณที่คำนวณถูกต้องตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง 

๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ 

  ✓  

๘.การประเมินผล ๘.๑ ตัวชี้วัดสามารถวัดได้ 

๘.๒ บอกวิธีการที่จะประเมิน 

๘.๓ บอกเคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 

  ✓  

๙.ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

๙.๑ บอกผลที่ได้รับว่าจะได้รับหลังสิ้นสุดโครงการ 

๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับบอกเป็นผลลัพธ์(outcomes) 

๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับสูงกว่าวัตถุประสงค์ 

  ✓  

รวม/เฉลี่ย    ✓  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน  เป็นโครงการท่ีดี 

คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน  เป็นโครงการที่พอใช้ 

คะแนนต่ำกว่า ๕๕  คะแนน เป็นโครงการที่ต้องปรับปรุง 

 
 

 

 

 

 



 

ช่ือโครงการ แนะแนวเพื่อการศึกษา อาชพี และการด าเนินชวีติ 
ลกัษณะโครงการ                  ใหม่        ต่อเนื่อง  
สนองนโยบาย สพฐ.     

 นโยบายที่ 1 จดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บรหิาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเขา้ถงึบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มมีาตรฐาน  และ 
                     ลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษา 
 นโยบายที่ 5 เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี     .........๑........เป้าประสงค์ท่ี......๓....มาตรฐานท่ี...๑..ข้อท่ี..๑.๑.๖.....  
ผลการปฏิบติัตามโครงการน้ีส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน                      
             มาตรฐานที่  1.1.6 มคีวามรู้ ทกัษะพื้นฐานและเจตคตทิี่ดตี่อการงานอาชพี 
        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ      

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ  น.ส.จนัทร์จีรา บุญปต,ิน.ส.กรกมล กุลทอง,น.ส.เกศวรา ศรีพบิูลย์ 
 
 
1. หลกัการและเหตุผล   

เนื่องจากสถานศกึษาจดัให้มีการเรียนการสอนในกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีนในส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรยีน ซึ่ง
เป็นกจิกรรมที่เน้นผู้เรียนให้ได้รบัประสบการณ์ พฒันาตนเองในด้านการอยู่ร่วมกนักับผู้อื่น ความสามัคค ีความรบัผดิชอบสูงขึ้น 
มุ่งพฒันาคุณภาพผู้เรยีนให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการ ส่งเสรมิผู้เรยีนให้มีทักษะพสิยั คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ และ จติ
พสิยัสมบูรณ์ สถานศึกษาได้เน้นการจดักระบวนการการเรยีนรู้หลากหลายและเล็งเห็นความส าคญัในการจดักระบวนการเรยีนรู้
เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญัที่สุด ดงันัน้สถานศึกษาจงึจดัโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา อาชพี และการด าเนินชวีติ ซึ่งเป็นกจิกรรมที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัิให้คดิเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และผู้เรียนเกดิการเรยีนรู้ มี
ความรู้จากแหล่งการเรยีนรู้และแหล่งวิทยากรภายนอก จากความส าคญัและความจ าเป็นดงักล่าวช่วยส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรยีน
ให้ตรงตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรยีน 
 
2.  วตัถปุระสงค์   

2.1  เพื่อให้ผู้เรยีนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดบัชัน้ที่สูงขึ้น  
๒.๒ เพื่อให้ผู้เรยีนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการท างานหรืองานอาชพี  
๒.๓ เพื่อให้ผู้เรยีนมเีจตคติที่ด ีในการท างานหรอืงานอาชพี 

 
3. เป้าหมาย   

3.1 เชิงปริมาณ   



 

3.1.1 นักเรยีนโรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา  จ านวน 1,๗๐๐ คน 
 

3.2 ด้านคุณภาพ   
3.2.1 นักเรยีนค้นพบความถนัด ความสามารถ และความสนใจของตนเอง 

 
4. วิธีด าเนินการ   

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

๑.
วางแผน  

(STP) 
 

10. ประชุมวางแผน
โครงการ 

11. เขยีนโครงการเสนอ
ขออนุมตัิ 

1. ก าหนดหน้าที่
รบัผดิชอบ 

15-20 ม.ีค. 63 1.กจิกรรมสารสนเทศ ขอ
งบประมาณ ๓๘,๓๐๐ บาท 
2.กจิกรรมบรกิารให้
ค าปรึกษา(เพื่อนที่ปรึกษา 
YC)ของบประมาณ ๕๐,๐๐๐ 
บาท 
3.กจิกรรมจดัวางตวับุคคล
ได้รบังบประมาณ 
๑,๑๕๕,๐๐๐บาท 
4.กจิกรรมตดิตามผลทาง
การศกึษา ของบประมาณ – 
บาท 
5.กจิกรรมประชาสมัพนัธ์
การรับนักเรยีนใหม่ 39,525 
บาท 

ครูจนัทร์จรีา บุญปติ 
ครูกรกมล   กุลทอง 
ครูเกศวรา  ศรี
พบิูลย์ 

 

๒.
ด าเนินกา
ร 

(SIP) 
  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม
สารสนเทศ 
มีขัน้ตอนด าเนินการ
ดงัน้ี 
-จดัท าป้ายนิเทศ
ประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร
ต่างๆ ใช้งบประมาณใน
การตกแต่งบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์  

 
1 ต.ค.63. 

– 
ก.ย. 64 

 

๓๘,๓๐๐  
 
 
 
 
 

 

ครูกรกมล   กุลทอง 
ครูจนัทร์จรีา บุญปติ 
ครูเกศวรา  ศรี
พบิูลย์ 



 

 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม
บริการให้ค าปรึกษา
(เพื่อนท่ีปรึกษา YC) 
มีขัน้ตอนด าเนินการ
ดงัน้ี 
1.จดัโครงการค่ายเพื่อนที่
ปรกึษา (YC) 

1 เม.ย. – 30 
ก.ย. 63 

 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

ครูกรกมล   กุลทอง 
ครูจนัทร์จรีา บุญปติ 
ครูเกศวรา  ศรี
พบิูลย์ 
 
 
 

 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมจดั
วางตวับุคคล 
มีขัน้ตอนด าเนินการ
ดงัน้ี 
- ด าเนินการเกี่ยวกบัการ 

1 ต.ค.63 – 30 
ก.ย. 64 
 
 

๑,๑๕๕,๐๐๐ 
(งบปัจจยัพื้นฐาน)   

 
 

ครูจนัทร์จรีา บุญปติ 
ครูเกศวรา  ศรี
พบิูลย์ 
ครูกรกมล  กุลทอง 
 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

 

มอบทุนการศกึษาทัง้จาก
ภายในและภายนอก 
-ด าเนินการกองทุน กยศ. 
-ด าเนินการเกี่ยวกับทุน
ปัจจยัพื้นฐาน ได้รบัการ
จดัสรรเป็นเงนิ  
๑,๑๕๕,๐๐๐ บาท 
-ด าเนินการเกี่ยวกับทุน
ปัจจยัพื้นฐาน (ยากจน
พเิศษ)  
-ด าเนินการประสานงาน
จากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกเพื่อ
จดัหานักเรียนเขา้ท างาน
เพื่อหารายได้ระหว่างเรยีน 
ในสถานประกอบการ
ต่างๆ 
 

   



 

 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม
ติดตามผลทาง
การศึกษา 
มีขัน้ตอนด าเนินการ
ดงัน้ี 
ด าเนินการตดิตามผล
การศกึษาต่อของนักเรยีน
ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 
๓ และ ๖ 

1 ต.ค.63 – 30 
ก.ย. 64 
 
 
 
 

 
 
- 

 
ครูเกศวรา  ศรี
พบิูลย์ 
ครูกรกมล  กุลทอง 
ครูจนัทร์จรีา บุญปติ 

 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์การรบั
นักเรียนใหม่ 
มีขัน้ตอนด าเนินการ
ดงัน้ี 
-ค่าด าเนินการออก
ประชาสมัพนัธ์โรงเรยีนใน
เขตพื้นที่บรกิาร 
-ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการรบั
สมคัรและเอกสาร 
การรับสมัคร 
 

1 ต.ค.63 – 30 
ก.ย. 64 
 
 
 
 

39,525 
 

ครูกรกมล  กุลทอง 
ครูจนัทร์จรีา บุญปติ 
ครูเกศวรา  ศรี
พบิูลย์ 

 
 

ขัน้
ตอ
น 

กิจกรรม/
วิธีด าเนินการ 

ระยะเวลา 
(วนั/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

๓.
ตรวจสอบ
และ
ประเมนิผ
ล(SEP) 

- ประเมนิความพงึพอใจ
ของผู้เขา้ ร่วมกิจกรรม   

- วเิคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกดิจาก       
การด าเนินงา 

หลงัด าเนิน
กจิกรรมเสร็จ
เรยีบร้อย 

 ผู้รบัผดิชอบแต่ละ
กจิกรรม 

๔.สรุป
และ
รายงาน
ผล 

(SBP) 

- รวบรวมขอ้มูลและผล
การด าเนินงานที่
สอดคล้องกบั
เป้าหมายและระดบั
ความส าเรจ็ของ

หลงัด าเนิน
กจิกรรมเสร็จ
เรยีบร้อย 

 ผู้รบัผดิชอบแต่ละ
กจิกรรม 



 

  โครงการและสรุปผล
การประเมนิโครงการ 

- จดัท าแบบรายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ 

- เสนอแนะแนวทาง
ปรบัปรุงแก้ไขส าหรบั
การจดัท าโครงการครัง้
ต่อไปให้มีคุณภาพ
มากยิง่ขึ้น  

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ธนัวาคม 63 – 30 กนัยายน 64 

๗. สถานท่ีด าเนินการ     
 โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา,โรงเรยีนในเขตพื้นที่บรกิาร  
 
๘.  งบประมาณท่ีใช้     จ านวน  ๕๙๑,๘๘๐  บาท   (ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพนัแปดร้อยแปดสบิบาทถ้วน)  

   เงนิอุดหนุนทัว่ไป 
   เงนิอื่นๆ ระบุ งบปัจจยัพื้นฐาน,ปัจจยัพื้นฐาน (ยากจนพเิศษ) 

    
 
 
 
 
 
รายละเอยีดดงันี้ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมสารสนเทศ 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1 จดัท าป้ายนิเทศประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่างๆ ใช้งบประมาณใน

การตกแต่งบอร์ดประชาสมัพนัธ์,ค่ายเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้
มหาวทิยาลยั,จดัอบรมการท าแฟ้มสะสมผลงาน 

๓8,300   

รวมเป็นเงินทัง้หมด (สามหมม่ืนแปดพนัสามร้อยบาทถ้วน) ๓8,300  
 
กิจกรรมท่ี 2 บริการให้ค าปรึกษา(เพื่อนท่ีปรึกษา YC) 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 



 

1 จดัโครงการค่ายกิจกรรมบริการให้ค าปรึกษา(เพื่อนที่ปรึกษา YC) ๕๐,๐๐๐ 
รวมเป็นเงินทัง้หมด (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) ๕๐,๐๐๐ 

 
กิจกรรมท่ี 3 จดัวางตวับุคคล 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1 ด าเนินการเกี่ยวกบัการมอบทุนการศกึษาทัง้จากภายในและ

ภายนอก 
- 

2 ด าเนินการกองทุน กยศ. - 
3 ด าเนินการเกี่ยวกบัทุนปัจจัยพื้นฐาน ได้รบัการจดัสรรเป็นเงนิ 

๑,๑๕๕,๐๐๐บาท 
๑,๑๕๕,๐00  

(งบปัจจยัพื้นฐาน) 
4 ด าเนินการเกี่ยวกบัทุนปัจจัยพื้นฐาน (ยากจนพเิศษ) - 
5 ด าเนินการประสานงานจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน

ภายนอกเพื่อจดัหานักเรยีนเขา้ท างานเพื่อหารายได้ระหว่างเรยีน 
ในสถานประกอบการต่างๆ 

- 

1 ด าเนินการเกี่ยวกบัการมอบทุนการศกึษาทัง้จากภายในและ
ภายนอก 

- 

รวมเป็นเงินทัง้หมด (หน่ึงล้านหน่ึงแสนห้าหม่ืนห้าพนับาทถ้วน) ๑,๑๕๕,๐00  
 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมจดัวางตวับุคคล 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1 ด าเนินการตดิตามผลการศกึษาต่อของนักเรยีนระดบัชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 3 และ 6 
- 

รวมเป็นเงินทัง้หมด  - 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมติดตามผลทางการศึกษา 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1  ด าเนินการออกประชาสมัพนัธ์โรงเรยีนในเขตพื้นที่บริการ  

วสัดุอุปกรณ์ในการรบัสมคัรและเอกสาร 
39,525  



 

การรับสมัคร 
รวมเป็นเงินทัง้หมด (สามหม่ืนเก้าพนัห้าร้อยย่ีสิบห้าบาทถ้วน) 39,525 

 
 
8. การประเมินผล 
 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรยีนมีความรู้ 
ทกัษะพื้นฐาน พร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดบัชัน้ที่สูงขึ้น 

 แบบสอบถาม  
 

แบบประเมนิแบบสอบถาม   
 

ร้อยละ ๙๐ ของ ผู้เรยีนมีความรู้ 
ทกัษะพื้นฐานในการท างานหรือ
งานอาชพี 

 แบบสอบถาม   
 

แบบประเมนิแบบสอบถาม   
 

ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรยีนมเีจตคติที่
ด ีในการท างานหรืองานอาชพี 

 แบบสอบถาม   
 

แบบประเมนิแบบสอบถาม   
 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั   

๙.1  ผู้เรยีนมคีวามรู้ ทักษะพื้นฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดบัชัน้ที่สูงขึ้น 
๙.๒ ผู้เรยีนมคีวามรู้ ทกัษะพื้นฐานในการท างานหรืองานอาชพี 
๙.๓ ผู้เรยีนมเีจตคตทิี่ด ีในการท างานหรืองานอาชพี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 



 

(นางสาวเกศวรา  ศรพีบิูลย์) 
 
 
 
    ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 

(นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์) 
ต าแหน่ง  หวัหน้ากลุ่มบรหิารวชิาการ 

    
 
 

ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
(นางจนัทร์นิพา  ขวยไพบูลย์) 

ต าแหน่ง  หวัหน้ากลุ่มบรหิารทัว่ไป 
 
 
 
    ลงชื่อ     ผู้อนุมตัโิครงการ 
          (นางเพยีงแข     ชติจุ้ย) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ตารางวิเคราะห์โครงการ  แนะแนวเพื่อการศึกษา อาชพี และการด าเนินชวีติ 
ให้น าโครงการที่เขยีนเสร็จแล้วมาวเิคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง 

คะแนน ๑ หมายถงึ น้อย หรือ ไม่ม ี๒ หมายถงึ ปานกลาง และ ๓ หมายถงึ มาก 
ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 

๑ ๒ ๓ 
๑.ชื่อโครงการ ๑.๑ ความถูกต้อง ชดัเจน 

๑.๒ สอดคล้องกบักิจกรรม 
๑.๓ อ่านเขา้ใจง่าย เร้าใจ 

  ✓  

๒. แผนงาน ถูกต้องตามหลักการจดัสรรงบประมาณ   ✓  
๓. หลักการและ
เหตุผล 

๓.๑ แสดงความเป็นมา 
๓.๒ มขี้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน 
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพฒันา 

  ✓  

๔. วตัถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกดิหลงัด าเนินโครงการ 
๔.๒  มคีวามเป็นไปได้ 
๔.๓ สอดคล้องกบักจิกรรมที่ท า 

  ✓  

๕. เป้าหมาย ๕.๑ แสดงผลงานในเชงิปรมิาณหรอืคุณภาพ 
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะด าเนินงาน 
๕.๓ ระบุจ านวนหรอืวนัเวลาสถานที่ที่จะด าเนินการ 

  ✓  

๖. กจิกรรมและ
ด าเนินงาน 

๖.๑ ล าดบักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๖.๒ กจิกรรมระบุวนัเวลาที่ด าเนินการ 
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบัผดิชอบในแต่ละกจิกรรม 

  ✓  

๗.รายละเอียด
การใช้
งบประมาณ 

๗.๑ การเขยีนงบประมาณค านึงถงึความประหยดั 
๗.๒ งบประมาณที่ค านวณถูกต้องตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั 
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพยีงพอของงบประมาณ 

  ✓  

๘.การประเมนิผล ๘.๑ ตวัชี้วดัสามารถวดัได้ 
๘.๒ บอกวิธกีารที่จะประเมนิ 
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมนิ 

  ✓  

๙.ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

๙.๑ บอกผลที่ได้รบัว่าจะได้รบัหลงัสิ้นสุดโครงการ 
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบับอกเป็นผลลพัธ์(outcomes) 
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบัสูงกว่าวตัถุประสงค์ 

  ✓  

รวม/เฉลี่ย    ✓  
เกณฑ์การให้คะแนน 



 

คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน  เป็นโครงการท่ีดี 
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน  เป็นโครงการที่พอใช้ 
คะแนนต ่ากว่า ๕๕  คะแนน เป็นโครงการที่ต้องปรบัปรุง 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

โครงการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรพัย์ ปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 



 

โครงการตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรพัย์ 

โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล

ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อ

ที่ 

 

รายละเอียดกิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ  
ระยะเวลา 

 

เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี บ.ก.ศ. เทศบา

ล 

สวสัดิ 

การ 

น

อ

ก

ง
บ 

พฒันา
กลุ่มงาน
เพื่อ
ส่งเสรมิ
ให้
สถานศกึ
ษาพฒันา
เต็ม
ศกัยภาพ 

1.กิจกรรม
พฒันากลุ่ม
งาน 

สนองนโยบาย
ที่ 2 กลยุทธ์ที ่
4 มาตรฐานที ่2 
ขอ้ที่ 2.5 

 
 

อ.ชกาภฎั  
อ.นฤมล   
อ.อรวรรณ   

1 ต.ค 63 
- 

30 ก.ย.6๔ 

3๐๐,๐๐0  ๒๙๐,๕๐0   9,500   

1.จดัซ้ือวสัดุครุภณัฑ์
กลุ่มงานสารบรรณ 
 

อ.อมรทพิย์  1๕ ต.ค 63 ๒๐,000 ๒๐,000      

2.จดัซ้ือวสัดุครุภณัฑ์
กลุ่มงานบุคลากร 

อ.ชนกพร  1๕ ต.ค 63 ๒๐,000 ๒๐,000      

3.จดัซ้ือวสัดุครุภณัฑ์
กลุ่มงานไอซีที 

อ.จริาพร  1๕ ต.ค 63 ๕๐,000 ๕๐,000      

4.จดัซ้ือวสัดุครุภณัฑ์
กลุ่มงานสนิทรพัย์ 

อ.ชกาภฎั  
อ.นฤมล 

1๕ ต.ค 63 50,000 40,500   9,500   

   5.จดัซ้ือวสัดุครุภณัฑ์
กลุ่มงานบรหิารทัว่ไป 

อ. วนัวสิา 1๕ ต.ค 63 ๓๐,000 ๓๐,000      



 

โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล

ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อ

ที่ 

 

รายละเอียดกิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ  
ระยะเวลา 

 

เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี บ.ก.ศ. เทศบา
ล 

สวสัดิ 

การ 

น
อ

ก

ง
บ 

6.จดัซ้ือวสัดุครุภณัฑ์
กลุ่มงานบรหิารวชิาการ 

อ.จริาภรณ์  1๕ ต.ค 63 ๓๐,000 ๓๐,000      

7.จดัซ้ือวสัดุครุภณัฑ์
กลุ่มงานกิจการนักเรยีน 

อ.นฤมล  1๕ ต.ค 63 5๐,000 5๐,000      

8.จดัซ้ือวสัดุครุภณัฑ์
กลุ่มงานพฒันาผู้เรยีน 

อ.ศรสุีวรรณ  1๕ ต.ค 63 ๓๐,000 ๓๐,000      

9.จดัซ้ือวสัดุครุภณัฑ์
กลุ่มงานแนะแนว 

อ. จนัทร์จรีา 
อ. กรกมล 
อ. เกศวรา  

1๕ ต.ค 63 ๒๐,๐00 ๒๐,๐00  
 
 
 
 

    

 2.สา
ธารณูป 
โภค 

  อ.ชกาภฎั   
อ.นฤมล   
อ.อรวรรณ   

 ๒,๖๔๓,๐00 ๘๐๐,000   ๑,๘๔๓,๐00 
 

   

1. ค่าน ้า อ.ปรมาภรณ์  
อ.นันทรตัน์ 

 1๕,๐00   1๕,๐00    

2. ค่าไฟฟ้า อ.ปรมาภรณ์  
อ.นันทรตัน์ 

 ๑,2๐0,000   ๑,2๐0,000    

3. ค่าโทรศพัท์                อ.นฤมล   1๒,000   1๒,000    



 

โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล

ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อ

ที่ 

 

รายละเอียดกิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ  
ระยะเวลา 

 

เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี บ.ก.ศ. เทศบา
ล 

สวสัดิ 

การ 

น
อ

ก

ง
บ 

อ.นันทรตัน์ 
4. ค่าธรรมเนียม/

ค่าขนส่ง/ค่า
ไปรษณีย ์

อ.อรวรรณ  
อ.สายฝน  

 ๕,000   ๕,000    

5. ค่าถ่ายเอกสาร 
งานทัว่ไป 

อ.ชกาภฎั  
อ.ทฆิมัพร  

 1๒๐,000   1๒๐,000    

6. ค่าถ่ายเอกสาร 
งานวชิาการ 

อ.ชกาภฎั  
อ.ทฆิมัพร 

 ๘๐๐,000 ๘๐๐,000      

7. ค่าบ ารุงรถตู ้ อ.อรวรรณ  
อ.นฤมล   

 ๑๐๕,000   ๑๐๕,000    
 

8. ค่าอินเตอร์เน็ต 
 

อ.จริาพร  
อ.นันทรตัน์ 

 ๑๘๖,000   ๑๘๖,000    

   9. ค่าตดิตัง้แอร์/
อื่นๆ 

อ.อรวรรณ  
อ.นฤมล   

 ๒๐๐,๐๐๐   ๒๐๐,๐๐๐    

พัฒนา
สื่อและ
อุปกรณ์
การเรียน
เพื่อ

1.กิจกรรม
จัดซื้อสื่อ 
วัสดุ 
อุปกรณ์
ของกลุ่ม

สนองนโยบาย
ที่  2 กลยุทธ์ที ่
1 มาตรฐาน 1 
ข้อที่ 1.1.5 

 
 
 
 
 
 

อ.ชกาภฎั  
อ.นฤมล   
อ.อรวรรณ   

1 ต.ค 63 
- 

30 ก.ย.6๔ 

๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐      



 

โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล

ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อ

ที่ 

 

รายละเอียดกิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ  
ระยะเวลา 

 

เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี บ.ก.ศ. เทศบา
ล 

สวสัดิ 

การ 

น
อ

ก

ง
บ 

ส่งเสริม
ให้ผู้เรียน
พัฒนา
เต็ม
ศักยภาพ 

สาระการ
เรียนรู้ 

1.กิจกรรมจดัซ้ือสื่อ วสัดุ 
อุปกรณ์ของกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย 
 

อ. จ าเรยีง 1๕ ต.ค 63 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐      

2.กิจกรรมจดัซ้ือสื่อ วสัดุ 
อุปกรณ์ของกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ศลิปะ 

อ. จุฑามาส 1 ต.ค 63 
- 

30 ก.ย.6๔ 

100,000 100,000      

3.กิจกรรมจดัซ้ือสื่อ วสัดุ 
อุปกรณ์ของกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สุขศกึษา 

อ. สุวยัดา   
อ. อรวรรณ   

1๕ ต.ค 63 30,000 30,000      

4.กิจกรรมจดัซ้ือสื่อ วสัดุ 
อุปกรณ์ของกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้วทิยาศาสตร ์

อ.ชนกพร 
อ.พชัรณีิ 

1๕ ต.ค 63 100,000 100,000      

5. กิจกรรมจดัซ้ือสื่อ 
วสัดุ อุปกรณ์ของกลุ่ม
สาระการเรยีนรู้การงาน
อาชพี 

อ.ปรมาภรณ์ 1๕ ต.ค 63 ๓0,000 ๓0,000      

6. กิจกรรมจดัซ้ือสื่อ 
วสัดุ อุปกรณ์ของกลุ่ม
สาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ 

อ.อารมย์   
อ.กุลธดิา   

1๕ ต.ค 63 ๓0,000 ๓0,000      



 

โครงการ กิจกรรม สอดคล้องกล

ยุทธ์, 

เป้าประสงค์, 
มาตรฐาน,ข้อ

ที่ 

 

รายละเอียดกิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ  
ระยะเวลา 

 

เงินงบประมาณ 

เสนอ อุดหนุน เรียนฟรี บ.ก.ศ. เทศบา
ล 

สวสัดิ 

การ 

น
อ

ก

ง
บ 

7. กิจกรรมจดัซ้ือสื่อ 
วสัดุ อุปกรณ์ของกลุ่ม
สาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

อ.ปัทมา  
 

1๕ ต.ค 63 ๓0,000 ๓0,000      

8. กิจกรรมจดัซ้ือสื่อ 
วสัดุ อุปกรณ์ของกลุ่ม
สาระการเรยีนรู้สงัคม
ศกึษา 
 
 
 
 

อ.ศรีสุวรรณ 
อ.สาลีรัตน์ 
อ.ปาลินี   
อ.กรธิดา 

1๕ ต.ค 63 ๓0,000 ๓0,000      

โครงการ
เรยีนฟร ี
15 ปี 
อย่างมี
คุณภาพ 

1.เรยีนฟร ี
15 ปี 

สนองนโยบายที่ 
4 กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐานที่ 2 
ข้อ 2.2 

1.ค่าหนังสอื  อ.อรวรรณ  
อ.นฤมล 
อ. ชกาภฎั  

1๕ ต.ค 63 ๑,๖๗๗,๖0
๖.๙๒ 

 ๑,๖๖๗,๖0๖.๙๒     

2.ค่าอุปกรณ์การเรยีน อ.ปรมาภรณ์ 
อ.นันทรตัน์ 
อ. สายฝน 

1๕ ต.ค 63 ๘๘๔,๕๘๗
.0๒ 
 

 ๘๘๔,๕๘๗.0๒ 
 

    

3.ค่าเครื่องแบบนักเรยีน อ.นฤมล  
อ.ปรมาภรณ์ 
อ. ทฆิมัพร  

1๕ ต.ค 63 ๗๔๓,0๔๗  ๗๔๓,0๔๗     

รวม ๖,๖๒๘,๒๔๑ ๑,๔๗๐,๕๐๐ 3,๒๙๕,2๔๐.๙๔ ๑,๘๔๓,๐00 9,500 - - 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

ช่ือโครงการ    พัฒนากลุ่มงานเพื่อส่งเสรมิให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศักยภาพ 
ลกัษณะโครงการ                   ใหม่       ✓  ต่อเนื่อง  
สนองนโยบาย สพฐ.     

 นโยบายที่ 1 จดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บรหิาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเขา้ถงึบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มมีาตรฐาน  และ 
                     ลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษา 
 นโยบายที่ 5 เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 4 สร้างองค์กรแห่งการเรยีนรู้   
ผลการปฏิบติัตามโครงการน้ีส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ                       
       มาตรฐานที่ 2.5 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอื้อต่อการจดัการเรยีนรู้

อย่างมี 
คุณภาพ 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ  1. นางอรวรรณ วชัรถาวรศกัดิ ์2. นางนฤมล ทพิย์พนิิจ  3. นางสาวชกาภฎั  
ทศิคงทอง 
 
 
1. หลกัการและเหตุผล   
 การพฒันาการท างานของส านักงานต่างๆ จ าเป็นจะต้องจดัหาวสัดุครุภัณฑ์ให้เพยีงพอเหมาะสม
ต่อการใช้งานทัง้ต่อผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงการจัดสรรสาธารณูปโภคให้
เพียงพอเหมาะสมกับการบริหารงานและความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอน อาทิ เช่น 
สาธารณูปโภคด้านน ้าส าหรบัอุปโภคบริโภค ไฟฟ้า อนิเตอร์เน็ต เป็นต้น สอดคล้องกบันโยบายการศึกษา
ที่กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ทัง้นี้
จากการส ารวจความต้องการวสัดุครุภัณฑ์ของกลุ่มงานต่างๆ ท าให้ทราบประวัตกิารใช้งานมานานและมี
การเสื่อมสภาพช ารุดตามกาลเวลา จงึเหน็ควรจดัหาวสัดุครุภณัฑ์ตามแผนปีงบประมาณ 2562 
 โรงเรยีนทีปราษฎร์พิทยาเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวจึงจดัโครงการพัฒนากลุ่มงานเพื่อส่งเสริม
ให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศักยภาพขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานและส่งเสริมประสิทธิภาพ
ประสทิธผิลในการท างาน 
 
2.  วตัถปุระสงค์   

2.1 เพื่อให้ส านักงานมวีัสดุครุภณัฑ์ใช้อย่างเพยีงพอในการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ  



 

2.2 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และนักเรยีนมีสาธารณูปโภคใช้อย่างเพยีงพอตามความ
ต้องการ 
 
3. เป้าหมาย   

3.5 เชิงปริมาณ   
3.5.1 บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีวสัดุครุภณัฑ์ส านักงานใช้อย่างเพยีงพอ 
3.5.2 บุคลากรทางการศึกษาและนักเรยีน ร้อยละ 100 มีสาธารณูปโภคใช้อย่างเพยีงพอ 

3.6 ด้านคุณภาพ   
3.6.1 ส านักงานมวีัสดุครุภณัฑ์ใช้อย่างเพยีงพอในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
3.6.2 บุคลากรทางการศึกษา และนักเรยีนมีสาธารณูปโภคใช้อย่างเพยีงพอตามความ

ต้องการ 
 
4. วิธีด าเนินการ   
 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
8. วางแผน  

(STP) 
 

1.  ประชุมวางแผน
ร่วมกบังานแผนงาน 
2.  เสนอโครงการ 

24 ก.ย. 63 - เจ้าหน้าที่พสัดุ 
หวัหน้ากลุ่มสาระ 
เลขาแต่ละฝ่าย 

9. ด าเนินการ 
(SIP) 
  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนากลุ่ม
งาน 
7. ประชุมจดัสรร

งบประมาณ 
8. ส ารวจความต้องการ

ซื้อของแต่ละกลุ่มงาน 
9. จดัซื้อจดัจ้างตาม

ความต้อง 
10. ส่งหลกัฐานตัง้เบิก 
 

 
1 ต.ค. 63 

 – 
 30 ก.ย. 6๔ 

 
 
 

 
๒,๐๐๙,๖๕๔ 

 
อ.ชกาภฎั 
อ.นฤมล 
อ.อรวรรณ 

 
 
 
 



 

กิจกรรมท่ี 2 
สาธารณูปโภค 
1. ประชุมจดัสรร
งบประมาณ 
2. ส ารวจความต้องการใช้ 
3. ด าเนินการตามแผน 
4. ส่งหลกัฐานตัง้เบิก 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

๑,๗๗๖,๑๓๖.๗๖ อ.ชกาภฎั 
อ.นฤมล 
อ.อรวรรณ 

10. ตรวจสอบ
และ
ประเมนิผล 
(SEP) 
 

1.  ตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐาน 
2.  ส่งเอกสารให้ฝ่ายพัสดุ
เพื่อตัง้เบกิ/เคลียร์ยมื 
3. วเิคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกดิจากการ
ด าเนินงาน 
4. ประเมนิผลการด าเนิน
โครงการ โดยใช้แบบ
ประเมนิความพงึพอใจ
ของผู้เขา้ร่วมกิจกรรม   

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 

- อ.ชกาภฎั 
อ.นฤมล 
อ.อรวรรณ 
อ.นันทรตัน์ 

 
 
 
 
 

 
 

11. สรุปและ
รายงานผล 
(SBP) 
  

1.  สรุปและรายงานผล
กจิกรรม 
2.  สรุปและรายงานผล
โครงการ 

20 ก.ย. 6๔ - อ.ชกาภฎั 
อ.นฤมล 
อ.อรวรรณ 
อ.ทฆิัมพร 

 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัง้แต่วนัที่ 1 ต.ค. 63  ถงึ  30 ก.ย. 6๔ 
 

6. สถานท่ีด าเนินการ     
 โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา  
 
7.  งบประมาณท่ีใช้      จ านวน  3,785,790.76บาท   (สามล้านเจด็แสนแปดหมื่นห้าพนัเจด็ร้อยเก้า
สบิบาทเจด็สบิหกสตางค์) 

  เงนิอุดหนุนทัว่ไป 
  เงนิอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีน  
  เงนิอื่นๆ  งบเทศบาล เงนิบ ารุงการศกึษา 



 

    รายละเอยีดดงันี้ 
 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนากลุ่มงาน 
 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
3.  จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่มงานสารบรรณ ๒๐,๐๐๐ 
4.  จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่มงานบุคลากร ๒๐,๐๐๐ 
5.  จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่มงานสนิทรพัย์ 50,000 
6.  จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่มงานบรหิารทัว่ไป และไอซีที ๕0,000 
7.  จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่มงานบรหิารวชิาการ พัฒนาผู้เรยีน และแนะแนว ๕0,000 
8.  จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่มงานกิจการนักเรยีน สภานักเรยีน และทูบนีัมเบอร์

วนั 
๔๐,000 

9.  ค่าตดิตัง้แอร์/อื่นๆ ๒๐๐,๐๐๐ 
10.  ค่าถ่ายเอกสารงานทัว่ไป 1๒๐,000 
11.  ค่าถ่ายเอกสารงานวชิาการ ๘๐๐,000 
12.  เงนิประกนัสญัญา (คนื) ๖๕๙,๖๕๔ 

รวมเป็นเงินทัง้หมด ๒,๐๐๙,๖๕๔ 
 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสาธารณูปโภค 

 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1.  ค่าน ้า ๗๒,๖00 
2.  ค่าไฟฟ้าทัว่ไป และโครงการพเิศษ ๑,๓๖๒,๔๓๖.๗๖ 
3.  ค่าโทรศพัท์  1๒,000 
4.  ค่าธรรมเนียม/ค่าขนส่ง/ค่าไปรษณีย์ ๕,000 
5.  ค่าบ ารุงยานพาหนะ ๑๓๘,๑00 
6.  ค่าเช่าอนิเตอร์เน็ต ๑๘๖,000 

รวมเป็นเงินทัง้หมด ๑,๗๗๖,๑๓๖.๗๖ 
 

8. การประเมินผล 
 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 
100 มวีสัดุครุภณัฑ์ส านักงานใช้
อย่างเพยีงพอ 

1. การประเมนิความพงึพอใจ   
 

2. แบบประเมนิความพึงพอใจ  
 



 

บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรยีน ร้อยละ 100 มี
สาธารณูปโภคใช้อย่างเพยีงพอ 

1. การประเมนิความพงึพอใจ   
 

3. แบบประเมนิความพึงพอใจ  
 

 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  
 9.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษามวีัสดุครุภัณฑ์ส่ านักงานใช้อย่างเพยีงพอในการด าเนินงาน
ต่าง ๆ 
 9.2  ครู นักเรยีน และบุคลากรทางการศึกษา มีสาธารณูปโภคใช้อย่างสะดวกและเพียงพอแก่
ความต้องการ เช่น น ้า ไฟ โทรศพัท์ อนิเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 
 

 
    ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
                                                        (นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ)์ 
 

 
    ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                     ( นางวานีดา ทองปัสโนว์ ) 
                                     ต าแหน่ง  หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานงบประมาณและสนิทรพัย์  
    

  
ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 

               (นายบรรจง  ภูวเศษรฐาวร) 
               ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา 
 

 
    ลงชื่อ     ผู้อนุมตัโิครงการ 
          ( นางเพยีงแข   ชติจุ้ย ) 
                                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา 
 

ตารางวิเคราะห์โครงการ  พัฒนากลุ่มงานเพื่อส่งเสรมิให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศักยภาพ 
ให้น าโครงการที่เขยีนเสร็จแล้วมาวเิคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง 

คะแนน ๑ หมายถงึ น้อย หรือ ไม่ม ี๒ หมายถงึ ปานกลาง และ ๓ หมายถงึ มาก 



 

ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 
๑ ๒ ๓ 

๑.ชื่อโครงการ ๑.๑ ความถูกต้อง ชดัเจน 
๑.๒ สอดคล้องกบักิจกรรม 
๑.๓ อ่านเขา้ใจง่าย เร้าใจ 

   ๓ 
 ๓ 
 ๓ 

 
 ๙ 
 

๒. แผนงาน ถูกต้องตามหลักการจดัสรรงบประมาณ    ๓ ๓ 
๓. หลักการและ
เหตุผล 

๓.๑ แสดงความเป็นมา 
๓.๒ มขี้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน 
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพฒันา 

 ๒ 
๒ 
๒ 

  
๖ 

๔. วตัถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกดิหลงัด าเนินโครงการ 
๔.๒  มคีวามเป็นไปได้ 
๔.๓ สอดคล้องกบักจิกรรมที่ท า 

 ๒ 
๒ 
 

 
 
 ๓ 

 
๗ 

๕. เป้าหมาย ๕.๑ แสดงผลงานในเชงิปรมิาณหรอืคุณภาพ 
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะด าเนินงาน 
๕.๓ ระบุจ านวนหรอืวนัเวลาสถานที่ที่จะด าเนินการ 

   ๓ 
 ๓ 
 ๓ 

 
๙ 

๖. กจิกรรมและ
ด าเนินงาน 

๖.๑ ล าดบักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๖.๒ กจิกรรมระบุวนัเวลาที่ด าเนินการ 
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบัผดิชอบในแต่ละกจิกรรม 

   ๓ 
 ๓ 
 ๓ 

 
๙ 

๗.รายละเอียด
การใช้
งบประมาณ 

๗.๑ การเขยีนงบประมาณค านึงถงึความประหยดั 
๗.๒ งบประมาณที่ค านวณถูกต้องตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั 
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพยีงพอของงบประมาณ 

   ๓ 
 ๓ 
 
 ๓ 

 
๙ 

๘.การประเมนิผล ๘.๑ ตวัชี้วดัสามารถวดัได้ 
๘.๒ บอกวิธกีารที่จะประเมนิ 
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมนิ 

   ๓ 
 ๓ 
 ๓ 

 
๙ 

๙.ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

๙.๑ บอกผลที่ได้รบัว่าจะได้รบัหลงัสิ้นสุดโครงการ 
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบับอกเป็นผลลพัธ์(outcomes) 
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบัสูงกว่าวตัถุประสงค์ 

   ๓ 
 ๓ 
 ๓ 

 
๙ 

รวม/เฉลี่ย   ๐ ๑๐ ๖๐ ๗๐ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน  เป็นโครงการท่ีดี 
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน  เป็นโครงการที่พอใช้ 
คะแนนต ่ากว่า ๕๕  คะแนน เป็นโครงการที่ต้องปรบัปรุง 
 
 



 

ช่ือโครงการ    พัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรยีนเพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 
ลกัษณะโครงการ                   ใหม่       ✓  ต่อเนื่อง  
สนองนโยบาย สพฐ.     

 นโยบายที่ 1 จดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บรหิาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเขา้ถงึบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มมีาตรฐาน  และ 
                     ลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษา 
 นโยบายที่ 5 เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1  พฒันาคุณภาพของผู้เรยีน 
ผลการปฏิบติัตามโครงการน้ีส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรยีน                  
       มาตรฐานที่ 1.1.5 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ  1. นางอรวรรณ วชัรถาวรศกัดิ ์2. นางนฤมล ทพิย์พนิิจ  3. นางสาวชกาภฎั  
ทศิคงทอง 
 
 
1. หลกัการและเหตุผล   
 นโยบายการศกึษาได้กล่าวถึงการพฒันาคุณภาพผู้เรียนไว้ว่า การพฒันาคุณภาพผู้เรยีน มุ่งเน้น
พฒันาประชากรวยัเรยีนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรยีนมคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาต ิ ยดึ
มัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
ทกัษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มคีวามเป็นเลิศทางวิชาการ มทีกัษะวชิาชพี ทัง้นี้การที่จะพัฒนาผู้เรียน
ให้ไปสู่เป้าหมายที่ตัง้ไว้ ควรจะมีการพัฒนาทางด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับประกอบการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละสาขาวชิาที่ผู้เรยีนสนใจในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้  
 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเห็นถึงความส าคัญดงักล่าวจึงจัดโครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การ
เรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานและส่งเสริม
ประสทิธภิาพประสทิธผิลในการจดัการเรยีนการสอน 
 
2.  วตัถปุระสงค์   

2.1 เพื่อให้มีสื่อและอุปกรณ์การเรยีนเพยีงพอต่อความต้องการในการจดัการเรยีนการสอน  
 
3. เป้าหมาย   

3.7 เชิงปริมาณ   
3.7.1 นักเรยีน ร้อยละ 100 มีสื่อและอุปกรณ์การเรยีนเพยีงพอต่อความต้องการ 



 

3.8 ด้านคุณภาพ   
3.8.1 นักเรยีนมีสื่อและอุปกรณ์เพยีงพอต่อความต้องการในการจดัการเรยีนการสอน  

 
 
4. วิธีด าเนินการ   
 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
12. วางแผน  

(STP) 
 

1.  ประชุมวางแผนร่วมกบั
งานแผนงาน 
2.  เสนอโครงการ 

24 ม.ีค. 63 - เจ้าหน้าที่พสัดุ 
หวัหน้ากลุ่มสาระ 
เลขาแต่ละฝ่าย 

13. ด าเนินการ 
(SIP) 
  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1 จดัซื้อส่ือ
วสัดุอุปกรณ์ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
11. ประชุมจดัสรร

งบประมาณ 
12. ส ารวจความต้องการซื้อ

ของแต่ละกลุ่มสาระ 
13. จดัซื้อจดัจ้างตามความ

ต้อง 
14. ส่งหลกัฐานตัง้เบิก 
 

 
1 ต.ค. 63 

 – 
 30 ก.ย. 6๔ 

 
 
 
 

 
๓๘๐,๐๐๐ 

 

 
อ.ชกาภฎั 
อ.นฤมล 
อ.อรวรรณ 

หวัหน้ากลุ่มสาระ 
 
 
 
 

14. ตรวจสอบ
และ
ประเมนิผล 
(SEP) 
 

1.  ตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐาน 
2.  ส่งเอกสารให้ฝ่ายพัสดุ
เพื่อตัง้เบกิ/เคลียร์ยมื 
3. วเิคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกดิจากการ
ด าเนินงาน 
4. ประเมนิผลการด าเนิน
โครงการ โดยใช้แบบ
ประเมนิความพงึพอใจของ
ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม   

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

- อ.ชกาภฎั 
อ.นฤมล 
อ.อรวรรณ 
อ.นันทรตัน์ 



 

15. สรุปและ
รายงานผล 
(SBP) 
  

1.  สรุปและรายงานผล
กจิกรรม 
2.  สรุปและรายงานผล
โครงการ 

20 ก.ย. 6๔ - อ.ชกาภฎั 
อ.นฤมล 
อ.อรวรรณ 
อ.ฑฆิมัพร 

 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัง้แต่วนัที่ 1 ต.ค. 63  ถงึ  30 ก.ย. 6๔ 
 

6. สถานท่ีด าเนินการ     
 โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา  
 
 
7.  งบประมาณท่ีใช้      จ านวน  ๓๑๐,๐๐๐ บาท   (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

  เงนิอุดหนุนทัว่ไป 
  เงนิอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีน  
  เงนิอื่นๆ 

    รายละเอยีดดงันี้ 
 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมจดัซื้อส่ือวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
13.  จดัซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ๓๐,๐๐๐ 
14.  จดัซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ ๓๐,๐๐๐ 
15.  จดัซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษา 30,000 
16.  จดัซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ 100,000 
17.  จดัซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพี  ๓0,000 
18.  จดัซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ๓0,000 
19.  จดัซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ ๓๐,000 
20.  จดัซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ๓๐,000 

รวมเป็นเงินทัง้หมด ๓๑๐,๐๐๐ 
 
 

8. การประเมินผล 
 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 



 

นักเรยีน ร้อยละ 100 มีสื่อและ
อุปกรณ์การเรยีนเพยีงพอต่อ
ความต้องการ 

1. การประเมนิความพงึพอใจ   
 

4. แบบประเมนิความพึงพอใจ  
 

 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  
 9.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษามวีัสดุสื่ออุปกรณ์ใช้อย่างเพยีงพอในการจดัการเรียนการสอน  

9.2  นักเรยีนมีสื่อและอุปกรณ์การเรยีนเพยีงพอต่อความต้องการในด้านการพัฒนาการเรยีน  
 

 
    ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
                                                        (นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ)์ 
 

 
    ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                     ( นางวานีดา ทองปัสโนว์) 
                                     ต าแหน่ง  หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานงบประมาณและสนิทรพัย์  
                                      

  
ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
          (นายบรรจง  ภูวเศษรฐาวร) 

           ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา 

 
 
    ลงชื่อ           ผู้อนุมตัโิครงการ 
          (นางเพยีงแข     ชติจุ้ย) 

                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทปีราษฎร์พทิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางวิเคราะห์โครงการ  พัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรยีนพฒันาเต็มศกัยภาพ  

ให้น าโครงการที่เขยีนเสร็จแล้วมาวเิคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง 
คะแนน ๑ หมายถงึ น้อย หรือ ไม่ม ี๒ หมายถงึ ปานกลาง และ ๓ หมายถงึ มาก 

ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 
๑ ๒ ๓ 

๑.ชื่อโครงการ ๑.๑ ความถูกต้อง ชดัเจน 
๑.๒ สอดคล้องกบักิจกรรม 
๑.๓ อ่านเขา้ใจง่าย เร้าใจ 

   ๓ 
 ๓ 
 ๓ 

 
 ๙ 
 

๒. แผนงาน ถูกต้องตามหลักการจดัสรรงบประมาณ    ๓ ๓ 
๓. หลักการและ
เหตุผล 

๓.๑ แสดงความเป็นมา 
๓.๒ มขี้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน 
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพฒันา 

  
๒ 
๒ 

 ๓  
๗ 

๔. วตัถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกดิหลงัด าเนินโครงการ 
๔.๒  มคีวามเป็นไปได้ 

 ๒ 
๒ 

 
 

 
๗ 



 

ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 
๑ ๒ ๓ 

๔.๓ สอดคล้องกบักจิกรรมที่ท า   ๓ 
๕. เป้าหมาย ๕.๑ แสดงผลงานในเชงิปรมิาณหรอืคุณภาพ 

๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะด าเนินงาน 
๕.๓ ระบุจ านวนหรอืวนัเวลาสถานที่ที่จะด าเนินการ 

   ๓ 
 ๓ 
 ๓ 

 
๙ 

๖. กจิกรรมและ
ด าเนินงาน 

๖.๑ ล าดบักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๖.๒ กจิกรรมระบุวนัเวลาที่ด าเนินการ 
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบัผดิชอบในแต่ละกจิกรรม 

   ๓ 
 ๓ 
 ๓ 

 
๙ 

๗.รายละเอียด
การใช้
งบประมาณ 

๗.๑ การเขยีนงบประมาณค านึงถงึความประหยดั 
๗.๒ งบประมาณที่ค านวณถูกต้องตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั 
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพยีงพอของงบประมาณ 

   ๓ 
 ๓ 
 
 ๓ 

 
๙ 

๘.การประเมนิผล ๘.๑ ตวัชี้วดัสามารถวดัได้ 
๘.๒ บอกวิธกีารที่จะประเมนิ 
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมนิ 

   ๓ 
 ๓ 
 ๓ 

 
๙ 

๙.ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

๙.๑ บอกผลที่ได้รบัว่าจะได้รบัหลงัสิ้นสุดโครงการ 
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบับอกเป็นผลลพัธ์(outcomes) 
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบัสูงกว่าวตัถุประสงค์ 

   ๓ 
 ๓ 
 ๓ 

 
๙ 

รวม/เฉลี่ย   ๐ ๘ ๖๓ ๗๑ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน  เป็นโครงการท่ีดี 
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน  เป็นโครงการที่พอใช้ 
คะแนนต ่ากว่า ๕๕  คะแนน เป็นโครงการที่ต้องปรบัปรุง 
 
 
ช่ือโครงการ      โครงการเรยีนฟร ี15 ปี อย่างมคุีณภาพ 
ลกัษณะโครงการ               ใหม่         ต่อเนื่อง  
สนองนโยบาย สพฐ.     

 นโยบายที่ 1 จดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บรหิาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเขา้ถงึบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มมีาตรฐาน  และ 
                     ลดความเหลื่อมส ้าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการ 



 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี      ขอ้ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน เป้าประสงค์ที่ 1 มาตรฐานที่ 2  ขอ้ที่ 2.2 
ผลการปฏิบติัตามโครงการน้ีส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน                      
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ      

                 มาตรฐานที่   2.2  มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ  นางปรมาภรณ์  ไชยเขยีว    นางสาวนฤมล  บุญรอด   
 
 
1. หลกัการและเหตุผล   
 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ได้บญัญตัไิว้ในมาตรา 54 ว่า “รฐัต้องด าเนินการ
ให้เดก็ทุกคนได้รบัการศึกษาเป็นเวลาสบิสองปี ตัง้แต่ก่อนวยัเรียนจนจบการศึกษาภาคบงัคบัอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ ที่28/2559 เรื่องให้จดั
การศกึษาขัน้พื้นฐาน 15 ปี ให้มมีาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พื้นฐานได้จดัสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน
จบการศึกษาขัน้พื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดอืดร้อนของผู้ปกครองเพื่อสร้าง
โอกาสและขยายโอกาสทางการศกึษาแก่เดก็ เยาวชน และประชาชนอย่างทัว่ถึง มคุีณภาพและเป็นธรรม  
 โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยาจงึได้จดักจิกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรฐับาล โดยจดัท ากจิกรรม
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตัง้แต่อนุบาลจนถงึการศึกษาขัน้พื้นฐาน โดย
ประกอบด้วยค่าหนังสือเรยีน ค่าอุปกรณ์การเรยีน และค่าเครื่องแบบนักเรยีน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรยีน
ได้รบัการศกึษาอย่างทัว่ถงึ 
 
2.  วตัถปุระสงค์   

เพื่อให้สถานศึกษามรีะบบบริหารการจดัการคุณภาพที่ชดัเจน มปีระสทิธภิาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. เป้าหมาย   

2 เชิงปริมาณ   
 นักเรยีนจ านวน 1,๘00 คน เขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 

3 ด้านคุณภาพ   
  นักเรยีนเขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ มคีวามพงึพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ80  
4. วิธีด าเนินการ   
 



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
1. วางแผน  

(STP) 
 

1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
มอบหมายงาน 
2. แต่งตัง้คณะกรรมการ
รบัผดิชอบ 

24 ก.ย. 63  กลุ่มบรหิารงาน
งบประมาณและ

สนิทรพัย์ 

2. ด าเนินการ 
(SIP) 
  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1 ค่าหนังสือเรยีน 
1. ส ารวจหนังสือ8กลุ่มสาระที่
ขาดช ารุดจากปีที่แล้ว 
2. ส ารวจหนังสือใหม่ที่จดัให้
สอดคล้องกบัหลักสูตร 
3. สัง่ซื้อหนังสอืกบัส านักพมิพ์ 
4. 8 กลุ่มสาระรบัหนังสือ มอบ
ให้นักเรยีน 
 
กิจกรรมท่ี 2 ค่าอุปกรณ์การ
เรยีน 
1. ส ารวจยอดเงนิที่ได้รบั
จดัสรรจากหน่วยงานต้นสงักดั 
จากหนังสือรบัและสมุดบญัชี
ธนาคาร ภาคเรยีน1/62 
2. จดัท าเอกสารการจ่ายเงนิ
ค่าอุปกรณ์การเรยีน ภาคเรยีน
1/63 
3. ครูที่ปรึกษาด าเนินการจ่าย
อุปกรณ์การเรยีน ภาคเรยีน
1/63 
4. ส ารวจยอดเงนิที่ได้รบั
จดัสรรจากหน่วยงานต้นสงักดั 
จากหนังสือรบัและสมุดบญัชี
ธนาคาร  
กิจกรรมท่ี 3 ค่าเครื่องแบบ
นักเรยีน 

 
 

1 พ.ย. 63 
 – 

 30 ต.ค. 6๔ 
 
 
 
 
 
 
 

1 พ.ย. 63 
 – 

 30 ต.ค. 6๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 พ.ย. 63 

 – 

 
 

 
๑,๖๗๗,๖0๖.๙๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๘๔,๕๘๗.0๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. นางอรวรรณ 
วชัรถาวรศักดิ ์
2. นางนฤมล        
ทพิย์พนิิจ 
3. นางสาวชกา
ภฎั   ทศิคงทอง 
 
 
 
1. นางปรมาภรณ์  
ไชยเขยีว 
2. นางสายฝน   
ราษีงาม 
3. นางสาว
นันทรตัน์  อนุกูล 
 

 
 
 
 

 
1. นางสาวนฤมล  
บุญรอด 
2. นางสาว
ทฆิมัพร  ออมสนิ 
3. นางปรมาภรณ์  
ไชยเขยีว  



 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วนั/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรพัยากร 

ผู้รบัผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
1. ส ารวจยอดเงนิที่ได้รบั
จดัสรรจากหน่วยงานต้นสงักดั 
จากหนังสือรบัและสมุดบญัชี
ธนาคาร 
2. จดัท าเอกสารการจ่ายเงนิ
ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 
3. ครูที่ปรึกษาด าเนินการ
จ่ายเงนิค่าเครื่องแบบนักเรยีน 

 30 ต.ค. 6๔ 
 
 

๗๔๓,0๔๗ 

3. ตรวจสอบ
และ
ประเมนิผล 
(SEP) 

1. PLC กลุ่มงานเพื่อตดิตาม
ผลว่านักเรยีนได้รบัหนังสือ
เรยีน อุปกรณ์การเรยีน และ
เครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน 

ภาคเรยีนที่ ๒ 
๑ ธนัวาคม 2563  

 กลุ่มบรหิารงาน
งบประมาณและ

สนิทรพัย์ 

4. สรุปและ
รายงานผล 
(SBP) 
  

สรุปผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

30 กนัยายน 256๔  นางปรมาภรณ์ 
ไชยเขยีว   

 
 

 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัง้แต่วนัที่ 1 ต.ค. 63  ถงึ  30 ก.ย. 6๔ 
 
6. สถานท่ีด าเนินการ     
 โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา     
7.  งบประมาณท่ีใช้ จ านวน  3,๓๐๕,2๔๐.๙๔ บาท   (สามล้านสามแสนห้าพนัสองร้อยสีส่บิบาทเก้า
สบิสี่สตางค์) 

   เงนิอุดหนุนทัว่ไป 
   เงนิอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีน  
   เงนิอื่นๆ  ระบุ 
............................................................................................................................... 

       รายละเอยีดดงันี้ 
 

กิจกรรมท่ี 1 ค่าหนังสือเรียน 
 



 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1. ค่าหนังสอืเรยีน ๑,๖๗๗,๖0๖.๙๒ 

รวมเป็นเงินทัง้หมด ๑,๖๗๗,๖0๖.๙๒ 
 
 

กิจกรรมท่ี 2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1. ค่าอุปกรณ์การเรยีน ภาคเรยีนที่ 1/2563 ๘๘๔,๕๘๗.0๒ 

รวมเป็นเงินทัง้หมด ๘๘๔,๕๘๗.0๒ 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 3 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1. ค่าเครื่องแบบนักเรยีน ๗๔๓,0๔๗ 

รวมเป็นเงินทัง้หมด ๗๔๓,0๔๗ 
 

 
8. การประเมินผล 
 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
๑. นักเรยีนได้รบัหนังสือเรียนฟรตีลอดปี
การศกึษา จ านวน 1,๘00 คน 

การลงทะเบยีน แบบรบัหนังสือ 

๒. นักเรียนทุกคนได้รบัเงนิอุปกรณ์การ
เรยีน 1 ครัง้/ภาคเรยีน จ านวน 1,๘00 คน 

การลงทะเบยีน แบบรบัอุปกรณ์การเรยีน 

๓. นักเรยีนทุกคนได้รบัเงนิค่าเครื่องแบบ
นักเรยีน ๑ ครัง้/ปีการศึกษา  
จ านวน 1,๘00 คน 

การลงทะเบยีน แบบรบัเงนิ 

๔. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมโีอกาสได้รบั
การศกึษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ส าหรบัค่า
หนังสือเรยีน ค่าอุปกรณ์การเรยีน และค่า
เครื่องแบบนักเรียน ร้อยละ 80 

การสอบถาม 
แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 

 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั   



 

9.1 นักเรยีนทุกคนมโีอกาสได้รบัการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ส าหรบัค่าหนังสือเรยีน ร้อยละ 
80 

9.2 นักเรยีนทุกคนมโีอกาสได้รบัการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ส าหรบัค่าอุปกรณ์การเรียน ร้อยละ 
80 

9.3 นักเรยีนทุกคนมโีอกาสได้รบัการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ส าหรบัค่าเครื่องแบบนักเรยีนร้อยละ 
80 
 
 

 
    ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
                                                      (นางปรมาภรณ์  ไชยเขยีว) 
 
 
    ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
                                                       (นางสาวนฤมล  บุญรอด) 
 
 
 
 

 
    ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                     ( นางวานีดา ทองปัสโนว์) 
                                     ต าแหน่ง  หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานงบประมาณและสนิทรพัย์  
                                      
  
 

ลงชื่อ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 
               (นายบรรจง  ภูวเศษรฐาวร) 
               ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา 
 
 
 
    ลงชื่อ           ผู้อนุมตัโิครงการ 
          (นางเพยีงแข     ชติจุ้ย) 
                           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางวิเคราะห์โครงการ  โครงการเรยีนฟร ี15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
ให้น าโครงการที่เขยีนเสร็จแล้วมาวเิคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง 

คะแนน ๑ หมายถงึ น้อย หรือ ไม่ม ี๒ หมายถงึ ปานกลาง และ ๓ หมายถงึ มาก 
ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 

๑ ๒ ๓ 
๑.ชื่อโครงการ ๑.๑ ความถูกต้อง ชดัเจน 

๑.๒ สอดคล้องกบักิจกรรม 
๑.๓ อ่านเขา้ใจง่าย เร้าใจ 

   ๓ 
 ๓ 
 ๓ 

 
 ๙ 
 

๒. แผนงาน ถูกต้องตามหลักการจดัสรรงบประมาณ    ๓ ๓ 
๓. หลักการและ
เหตุผล 

๓.๑ แสดงความเป็นมา 
๓.๒ มขี้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน 
๓.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพฒันา 

  
 
 

 ๓ 
 ๓ 
 ๓ 

 
๙ 

๔. วตัถุประสงค์ ๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกดิหลงัด าเนินโครงการ  ๒   



 

ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห์ ค่าคะแนนที่ได้ รวม 
๑ ๒ ๓ 

๔.๒  มคีวามเป็นไปได้ 
๔.๓ สอดคล้องกบักจิกรรมที่ท า 

๒ 
 

 
 ๓ 

๗ 

๕. เป้าหมาย ๕.๑ แสดงผลงานในเชงิปรมิาณหรอืคุณภาพ 
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะด าเนินงาน 
๕.๓ ระบุจ านวนหรอืวนัเวลาสถานที่ที่จะด าเนินการ 

   ๓ 
 ๓ 
 ๓ 

 
๙ 

๖. กจิกรรมและ
ด าเนินงาน 

๖.๑ ล าดบักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๖.๒ กจิกรรมระบุวนัเวลาที่ด าเนินการ 
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รบัผดิชอบในแต่ละกจิกรรม 

   ๓ 
 ๓ 
 ๓ 

 
๙ 

๗.รายละเอียด
การใช้
งบประมาณ 

๗.๑ การเขยีนงบประมาณค านึงถงึความประหยดั 
๗.๒ งบประมาณที่ค านวณถูกต้องตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั 
๗.๓ ความคุ้มค่าเหมาะสมเพยีงพอของงบประมาณ 

   ๓ 
 ๓ 
 
 ๓ 

 
๙ 

๘.การประเมนิผล ๘.๑ ตวัชี้วดัสามารถวดัได้ 
๘.๒ บอกวิธกีารที่จะประเมนิ 
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมนิ 

   ๓ 
 ๓ 
 ๓ 

 
๙ 

๙.ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั 

๙.๑ บอกผลที่ได้รบัว่าจะได้รบัหลงัสิ้นสุดโครงการ 
๙.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบับอกเป็นผลลพัธ์(outcomes) 
๙.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบัสูงกว่าวตัถุประสงค์ 

   ๓ 
 ๓ 
 ๓ 

 
๙ 

รวม/เฉลี่ย   ๐ ๔ ๖๙ ๗๓ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน ๖๖-๗๕ คะแนน  เป็นโครงการท่ีดี 
คะแนน ๕๖-๖๕ คะแนน  เป็นโครงการที่พอใช้ 
คะแนนต ่ากว่า ๕๕  คะแนน เป็นโครงการที่ต้องปรบัปรุง



 

 

 

แบบเสนอโครงการพัฒนากลุ่มงานเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศักยภาพ 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรพัย ์ปีงบประมาณ 2563 
(1 ตุลาคม 256๓ – 30 กนัยายน 256๔) 

 

 

 

 

 

 



 

แบบเสนอโครงการพัฒนากลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศกัยภาพ 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 

สาธารณูปโภค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 2   กลยุทธ์ที่ 
4มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 
 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 2   กลยุทธ์ที่ 
4มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 
 

 

 

 

 
นโยบายที่ 2   กลยุทธ์ที่ 
4มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

 

 
 

ค่าน ้า 
 (งบบ ารุงการศึกษา) 
๗๒,๖00 บาท 
 

 

 

 
 

ค่าไฟฟ้า 
(งบบ ารุงการศึกษา) 
๑,๒๔2,๔๓๖.๗๖ บาท 
(ห้องโครงการ) 
๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 

ค่าโทรศพัท์ 
 (งบบ ารุงการศึกษา) 
๑๒,000 บาท 

 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 

 

 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

 

 

 

 

 

 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

 

 

อ.ปรมาภรณ์  
อ.นันทรตัน์ 
 

 

 

 

 

 

อ.ปรมาภรณ์  
อ.นันทรตัน์ 
 

อ.พชัรณิี 
อ.กุลธดิา 
 

 

 

 

 

อ.นฤมล  
อ.นันทรตัน์ 
 

 

 

 



 

  

แบบเสนอโครงการพัฒนากลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศกัยภาพ 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 



 

สาธารณูปโภค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 2   กลยุทธ์ที่ 
4มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

 

 

 

 

นโยบายที่ 2   กลยุทธ์ที่ 
4มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 2   กลยุทธ์ที่ 
4มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 
 

 

 

 
 

ค่าธรรมเนียม/ค่าขนส่ง/ค่าไปรษณีย์ 
 (งบบ ารุงการศึกษา) 
๕,000 บาท 
 
 
ค่าบ ารุงรถตู้ ค่าน ้ามนั ค่าประกนั 
 (งบบ ารุงการศึกษา) 
๑๓๘,๑๐๐ บาท 
 

 

 

 

ค่าอนิเตอร์เน็ต 
 (งบบ ารุงการศึกษา) 
๑๘๖,000บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

 

 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

นางอรวรรณ วชัรถาวรศกัดิ ์
นางสายฝน ราษีงาม 
 

 

 

 

นางอรวรรณ วชัรถาวรศกัดิ ์
นางนฤมล ทพิย์พนิิจ 
 
 
 
 

 

นางสาวจิราพร บุญเหลอื 
นางสาวนันทรตัน์ อนุกูล 
 

 

 

 

รวมเงนิทัง้สิ้น ๑,๗๗๖,๑๓๖.๗๖ บาท 
แบบเสนอโครงการพัฒนากลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศกัยภาพ 



 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กลยุทธ์/

มาตรฐาน/ ข้อท่ี 
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์กลุ่มงาน 
สารบรรณ 

สนองนโยบายที่ 2  
กลยุทธ์ที่ 4 มาตรฐานที่ 
2 ขอ้ที่ 2.5 

1. กระดาษ เอ 4 (แพนกวนิ) จ านวน  50 ชุด                    

เป็นเงนิ 4,250 บาท 

2. ทะเบยีนหนังสือส่ง A4จ านวน  10ชุด                       

เป็นเงนิ 890 บาท 

3. สมุดเบอร์ 2จ านวน  5ชุด เป็นเงนิ 445 บาท 

4. น ้าหมกึสดี า ชนิดเตมิ (EPSON) จ านวน  10 

ชุด เป็นเงนิ 2,700 บาท 

5. น ้าหมกึสนี ้าเงนิ ชนิดเตมิ (EPSON)                       

จ านวน  5 ชุด เป็นเงนิ 1,350 บาท 

6. น ้าหมกึสเีหลือง ชนิดเตมิ (EPSON)                    

จ านวน  5 ชุด เป็นเงนิ 1,350 บาท 

7. น ้าหมกึสแีดง ชนิดเตมิ (EPSON)                   

จ านวน  5 ชุด เป็นเงนิ 1,350 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 

นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์กลุ่มงาน 
สารบรรณ 

สนองนโยบายที่ 2  
กลยุทธ์ที่ 4 มาตรฐานที่ 
2 ขอ้ที่ 2.5 

8. เครื่องเยบ็เล่มรุ่น HD-2066 ตราช้าง จ านวน 
1 ชิ้น เป็นเงนิ 870 บาท 
 

9.  ดนิสอด า 2B รุ่น QP910+920 (กระบอก) 
ควอนตัม้ จ านวน 2 แพค็ เป็นเงนิ 290 บาท 
 

10. กระดาษกลอสซี่อิงค์เจท็A4 180แกรม 100
แผ่น HI-JET NP184-100 จ านวน 4 แพ็ค 
เป็นเงนิ 1,220 บาท 
 

11. ลวดเสยีบ กลม 10กล่อง/แพ็ค ตราม้า No.1 
จ านวน 5 กล่อง เป็นเงนิ 550 บาท 
 

12.  คลปิด าเบอร์ 110 ขนาด 32 มม. (12 ตวั/
กล่อง) จ านวน 10 กล่อง เป็นเงนิ 100 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 

นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รวมเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท 



 

แบบเสนอโครงการพัฒนากลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศกัยภาพ 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กลยุทธ์/

มาตรฐาน/ ข้อท่ี 
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์กลุ่มงาน 
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กระดาษ A4 80 แกรมจ านวน  45  ชุด เป็น
เงนิ 4,085 บาท 

2.  ซองน ้าตาล (ขนาด A4) 50 ซอง/มดั ขยาย
ขา้ง จ านวน  4 ชุด เป็นเงนิ 280 บาท 

3.  ซองขาวครุฑ DL 50 ซอง/มดั จ านวน  3 ชุด    
เป็นเงนิ 150 บาท 

4.  กระดาษถ่ายเอกสารส ีA4 80 แกรม (เหลอืง 
1 ฟ้า 4) จ านวน 5 ชุด  เป็นเงนิ 700  บาท 

5.  กระดาษการ์ดสขีาว 150 แกรม จ านวน  2 
ชุด เป็นเงนิ 400 บาท 

6.  กระดาษโฟโต้ 150 แกรม จ านวน  3 ชุด เป็น
เงนิ 510 บาท 

7.  ซองถนอมเอกสาร 11 รู A4 ตราช้าง              
จ านวน  10 ชุด เป็นเงนิ 290 บาท 

8.  เทปใส 1/2 นิ้ว แกน 1 นิ้ว จ านวน  3 ชุด 
เป็นเงนิ 120 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กลยุทธ์/

มาตรฐาน/ ข้อท่ี 
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์กลุ่มงาน 
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.   เทปกาวผ้า หน้ากว้าง 2 นิ้ว (ฟ้า เหลอืง 
แดง)จ านวน  10 ชุด  เป็นเงนิ 380 บาท 

10.   เทปเยื่อกาว 2 หน้า 12mm Scotch 3M
จ านวน  15 ชุด เป็นเงนิ 495 บาท 

11.  กระดาษโน๊ตกาวในตวั โพสต์-อิท เพจมาร์ก
เกอร์ (1.5x5 ซม. 5 ส)ี จ านวน  5 ชุด                        
เป็นเงนิ /50 บาท 

กระดาษโน๊ตกาวในตวั โพสต์-อิท โน้ต (3x3 นิ้ว 
คละส)ี จ านวน  5 ชุด เป็นเงนิ 250 บาท 

12.  น ้าหมกึเตมิแทง็ค์ Epson Bk C M Y รุ่น 
L3150 (ด า 10 แดง 3 น ้าเงนิ 3 เหลอืง 3) 
จ านวน 19 ชุด เป็นเงนิ 3,420 บาท 

13.  เคสคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 ชุด เป็นเงนิ 
2,000บาท 

14.  สนัแฟ้ม สฟ้ีา ขนาด 15 มลิลเิมตร  จ านวน 
3 ชุด 450 บาท 

15.  กล่องใส่ปากกาจ านวน 1 ชุด เป็นเงนิ 90 
บาท  

 
 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กลยุทธ์/

มาตรฐาน/ ข้อท่ี 
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์กลุ่มงาน 
บุคลากร 

 
 
 
 
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

16.  แฟ้มสนักว้าง A4 สนั 3 นิ้ว สดี า (แพค็6
เล่ม) 

จ านวน 3 ชุด เป็นเงนิ 1,080 บาท  

 

17.   ป้ายชื่อรองผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล จ านวน 
1 ชุด เป็นเงนิ  1,000 บาท 

18.  โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 จ านวน  1 ชุด เป็นเงนิ  
2,500 บาท 

19.  กระดาษเกียรตบิตัร จ านวน  3 ชุด เป็นเงนิ 
450 บาท 

20.  ตรายางหมึกในตวั จ านวน 2 ชุด เป็น
จ านวนเงนิ 700 บาท 

21.  หมุดปักบอร์ด จ านวน 2 กล่อง เป็นเงนิ 
100 บาท 

22.   คลปิด า 35 มม.  จ านวน 2 กล่อง เป็นเงนิ 
46 บาท 

 
 
 
 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

 
 

นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รวมเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท 



 

แบบเสนอโครงการพัฒนากลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศกัยภาพ 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 
งบประมาณและสนิทรพัย์ 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

1. กระดาษ A4 จ านวน 40 ลงั   เป็นเงนิ 20,000 
บาท 
 

2. หมกึปริ้น EPSON จ านวน 4 ชุด เป็นเงนิ 
4,000 บาท 
 

3. แฟ้ม 3 นิ้ว จ านวน 2 โหล เป็นเงนิ 1,560  
บาท 
 

4.ใส้แฟ้ม จ านวน 2 ลัง เป็นเงนิ 240 บาท 
 

5.ซองน ้าตาล A4 จ านวน 3 แพ็ค   เป็นเงนิ 525 
บาท    
                  
6.ซองน ้าตาลA4แบบขยายขา้งจ านวน 3 แพค็ 
เป็นเงนิ 705 บาท 
 

7.ซองน ้าตาล F4แบบขยายขา้ง จ านวน 1แพ็ค 
เป็นเงนิ 230 บาท 
 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักด์ิ 
นางนฤมล ทิพย์พินิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.ตวัหนีบเบอร์ 108 จ านวน 2กล่องใหญ่    เป็น
เงนิ 338 บาท 
 

 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 
งบประมาณและสนิทรพัย์ 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

9.ตวัหนีบเบอร์ 111 จ านวน 2กล่องใหญ่    เป็น
เงนิ 278บาท 
 

10.ตวัหนีบเบอร์ 112 จ านวน 2กล่องใหญ่     
เป็นเงนิ 330 บาท 
 

11.ลวดหนีบกระดาษ จ านวน 5 กล่อง เป็นเงนิ 
750 บาท  
 

12. ลูกแม็คเบอร์ 10 จ านวน 5 กล่องใหญ่     
เป็นเงนิ 390 บาท 
 

13. กาว 2 หน้า(บาง)จ านวน2โหล เป็นเงนิ
600บาท  
 

14. กาว 2 หน้า(หนา) จ านวน 3 ม้วน เป็น
เงนิ105บาท 
 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักด์ิ 
นางนฤมล ทิพย์พินิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15. กาวแท่ง UHU จ านวน 1 โหล   เป็นเงนิ 
828 บาท 
 

16. กระดาษโฟโต้ 150 แกรม จ านวน 6 
แพค็  เป็นเงนิ 1200บาท 
 

 
 
 
 
 

 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 
งบประมาณและสนิทรพัย์ 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

17. ถุงร้อน (4*6)  จ านวน 6 แพ็ค      เป็น
เงนิ 300 บาท 
 

18. ถุงหิ้ว 12*26 จ านวน 5 โหล เป็นเงนิ   
4500 บาท 
 

19. โพสต์อิท ขนาดเล็ก คละส ีจ านวน 2 
โหล เป็นเงนิ 800บาท 
 

20. โพสต์อิท ขนาดใหญ่คละส ีจ านวน 2 
โหล เป็นเงนิ 1,152บาท 
 

21. ซองขาว  จ านวน  2 กล่อง เป็นเงนิ 600  
บาท 
 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักด์ิ 
นางนฤมล ทิพย์พินิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22. เทปใส จ านวน 1 โหล เป็นเงนิ 149  
บาท 
 

23. ดนิสอ 2B  จ านวน 2 กล่อง เป็นเงนิ 
300  บาท 
 

24. ปากกาน ้าเงนิ/แดง จ านวน 4 กล่อง  
เป็นเงนิ 400  บาท 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 
งบประมาณและสนิทรพัย์ 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

25. ที่เจาะกระดาษ ขนาดใหญ่ จ านวน 1 ตวั  
เป็นเงนิ 1000  บาท 
 

26. น ้ายาลบค าผดิ จ านวน 2 โหลเป็นเงนิ 
460บาท 
 

27. ตวัแมค็ no.10 จ านวน 3 ตวั เป็นเงนิ 
281 บาท 
 

28. ตวัแมค็ no.35 จ านวน 3 ตวั เป็นเงนิ 
450 บาท 
 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักด์ิ 
นางนฤมล ทิพย์พินิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29. กรรไกร 8 นิ้ว 3 อนั เป็นเงนิ 300 บาท 
 

30. กล่องส าหรบัใส่เอกสาร จ านวน 40 
กล่องเป็นเงนิ 6,000 บาท 
 

31. หมุดลิ้นแฟ้ม2 นิ้ว จ านวน 100 กล่อง  
เป็นเงนิ 9000 บาท 
 

32. กระดาษการ์ด A4 (คละส)ีจ านวน 6 
แพค็ เป็นเงนิ1200บาท 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 
งบประมาณและสนิทรพัย์ 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

33. กระดาษสีA470 แกรม(ฟ้า-เหลอืง) 
จ านวน 4 แพค็ เป็นเงนิ 720บาท 
 

34. สนัรูด (คละขนาด) จ านวน 3 โหล เป็น
เงนิ  500 บาท 
 

35. สมุดเบอร์ 2 จ านวน 1 โหล เป็นเงนิ 480 
บาท 
 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักด์ิ 
นางนฤมล ทิพย์พินิจ 
 
 
 
 
 
 



 

36. ยางวงใหญ่ จ านวน 2 ถุง เป็นเงนิ  300 
บาท 
 

37. ยางวงเล็ก  จ านวน 1 ถุง เป็นเงนิ 150 
บาท 
 

38. แมค็ จ านวน 2 ตวั เป็นเงนิ 1,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมเงนิทัง้สิ้น 50,000 บาท 
แบบเสนอโครงการพัฒนากลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศกัยภาพ  

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 
บรหิารทัว่ไป และไอซีที 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

บรหิารทัว่ไป 

1. โพสต์อิท15mm*50mm คละส ี                           

จ านวน   6  แพค็ เป็นเงนิ  330 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

นางสาววันวิสาข์  สืบ 
 
 

 



 

2. Post-it Notes ขนาด 12x50 มม. ตราช้าง 

คละส ี  แพ็คละ 45 บาท จ านวน 6 แพ็ค                  

เป็นเงนิ 270บาท 

3. กระดาษA4 DoubleA ขนาด 80 แกรมสขีาว

ลงัละ 570 บาท จ านวน  15 ลัง เป็นเงนิ 

17,100 บาท 

4. เทปโฟม Armstrong WF-4015 24 มม.×3 

ม.จ านวน  20 อนั เป็นเงนิ 740 บาท 

5. กระดาษท าเกยีรตบิตัร  แพค็ละ 50 แผ่น    

แพค็ละ 200 บาท  จ านวน   6 แพ็ค                       

เป็นเงนิ 1,200  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผดิชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 
บรหิารทัว่ไป และไอซีที 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

  6. เครื่องเจาะกระดาษ ตราช้าง DP-540  

ชิ้นละ 150 บาท จ านวน  2 ตวั   เป็นเงนิ 300 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

นางสาววันวิสาข์  สืบ 
 
 

 



 

บาทหมึกSVMSUNG ML-D2850A                              

จ านวน 1 หลอด  เป็นเงนิ 3,490 บาท 

7. เทปผ้ากาวสปาโก้  2นิ้ว x8 หลา (คละส)ี  

ม้วนละ   45 บ.  จ านวน 100 ม้วน   เป็นเงนิ 

4,500 บาท 

8. กระดาษปกA4 80 แกรม (คละส)ี  แพ็

คละ 220 บาท จ านวน 6 แพ็ค เป็นเงนิ 1,320

บาท 

9. กระดาษโฟโต้ ขนาด270แกรม   แพค็ละ

670 บาท     จ านวน 2 แพค็ เป็นเงนิ 1,340 

บาท 

10. เยื่อกาวบาง  ขนาด18 มม. ม้วนละ 60

บาท   จ านวน 10 ม้วน  เป็นเงนิ 600 บาท       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผดิชอบ 



 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 

บรหิารทัว่ไปและไอซีที 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

11. หมกึ EPSON รุ่น L3110   

ส ีBK 8 หลอด เป็นเงนิ 1600  

ส ีY 4 หลอด เป็นเงนิ 800 

ส ีM 4 หลอด เป็นเงนิ 800 

ส ีC 4 หลอด  เป็นเงนิ 800                   

  เป็นเงนิ 4,000 บาท 

12. ซองน ้าตาล ขนาด 9×12 แพค็ละ 180 

บาท จ านวน 2 แพค็ เป็นเงนิ 360บาท  

13. ซองน ้าตาล (ขยายขา้ง)ขนาด 9×12 แพ็

คละ 190 บาท เป็นเงนิ 380 บาท  

14. แฟ้มใส่เอกสาร A4 สนั 3" ด า ตราช้าง 

แฟ้มละ 150 จ านวน 10 แฟ้ม เป็นเงนิ 1,500 

บาท 

15. เครื่องเยบ็กระดาษ Max HD-10 No. 10 

ชิ้นละ 60 จ านวน 3อนั       เป็นเงนิ 180 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

นางสาววันวิสาข์  สืบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผดิชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 

บรหิารทัว่ไปและไอซีที 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

16. Max ลวดเยบ็กระดาษแม็กซ์ เบอร์ 10

กล่อง ละ 160 บาท  จ านวน 5 แพ็ค 

17. เป็นเงนิ 800 บาทแท่นประทบัน ้าหมึก 

ตราม้า จ านวน  3 กล่อง/กล่องละ 45 บาท เป็น

เงนิ 135 บาท 

18.  แฟ้มเสนอเซ็น A4 สนี ้าเงนิ ชิ้นละ 200 

บาท จ านวน 2 ชิ้น เป็นเงนิ 400 บาท 

19. ตู้เก็บแฟ้ม 48 ช่อง จ านวน   1 ตู้                           

เป็นเงนิ 3,350 บาท 

20. เขม็หมุดหวัมุก ยาว 1 นิ้วครึ่ง กล่อง

ใหญ่ 400 ตวั คละส ีกล่องละ 79 บาท 20 กล่อง 

เป็นเงนิ 1,580 บาท 

21. ผ้าต่วนซาตนิ เนื้อมนัเงา ผ้าซบัใน ผ้า

ผูกรัว้ ผ้าท าฉาก ผ้าตกแต่งโต๊ะ ซุ้มงานพธิ ีผ้า

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

นางสาววันวิสาข์  สืบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

อเนกประสงค์ ราคาม้วนละ 1,300 บาท จ านวน 

10 ม้วน เป็นเงนิ 13,000 บาท 

กิจกรรม สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 

บรหิารทัว่ไปและไอซีที 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

22. เตารดีไอน ้าPhilips EasySpeed Plus 

GC2142/40  ราคาตวัละ 890 บาท จ านวน 2 ตวั 

เป็นเงนิ 1,780 บาท 

23. ถุงขยะด า ขนาด 30×40 นิ้ว (แพค็ 1 

กก.) 50 แพ็ค ราคา 60 บาท เป็นเงนิ 3,000 

บาท 

24. MAX เครื่องยงิบอร์ด TG-A 1 อนั เป็น

เงนิ 1,439 บาท 

25. ถุงขยะด า ขนาด 90×100 นิ้ว 100 แพค็ 

ราคา 290 บาท เป็นเงนิ 29,000บาท 

26. ไม้กวาดก้านมะพร้าวยาว 20 อนั อนัละ 

120 บาท เป็นเงนิ 2,400 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

นางสาววันวิสาข์  สืบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27. ไม้กวาดน ้าไนล่อน 6 อนั อนัละ 120 

บาท เป็นเงนิ 720 บาท 

28. แปรงขดัห้องน ้า 50 อนั อนัละ 30 บาท 

เป็นเงนิ 1,500 บาท 

 
 

 

กิจกรรม สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 

บรหิารทัว่ไปและไอซีที 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

29. น ้ายาล้างห้องน ้า น ้ายาขจดัคราบ 3500 

มล. สมี่วง เป็ด แกลลออน 232 บาท 60 

แกลลอน เป็นเงนิ 13,920 บาท 

30. น ้ายาถูพื้น มสัเซิลเกลดฟลอรลั 5200 

มล. สชีมพู มสิเตอร์มัสเซิล แกลลอนละ 219 

บาท 70 แกลลอน เป็นเงนิ 15,330 บาท 

31. น ้ายาล้างจาน ซนัไล 20 ลติร แกลลอน

ละ 1,055 บาท 2 แกลลอน เป็นเงนิ 2,110 บาท 

32. ผงซกัฟอก โปร สูตรซกัมอื 3000กรมั 

ราคา ถุงละ 119 บาท จ านวน 13 ถุง เป็นเงนิ 

1,547 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

นางสาววันวิสาข์  สืบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33. สก๊อตช์-ไบรต์® แผ่นใยขดั ขนาด 6x9 

นิ้ว แพค็ประหยดั 4 ชิ้น ราคา 76 บาท จ านวน 

12 แพค็ เป็นเงนิ 912 บาท 

34.  Kamphu ผ้าเชด็หน้า ผ้าขนหนู ผ้าเชด็

เอนกประสงค์ ซบัน ้าด ีขนาด 12x12 นิ้ว. แพค็ 

12 ผนื 255 บาท 5 แพค็ เป็นเงนิ 1,275 บาท 

 
 
 
 
 

 

กิจกรรม สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 

บรหิารทัว่ไปและไอซีที 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

35. เกลดสเปรย์ขจดักลิน่และปรบัอากาศ

กลิน่โอเชี่ยนเอสเคป 320มล. ขวดละ 108 บาท 

จ านวน 36 ขวด เป็นเงนิ 3,888 บาท 

36. เกลดเซ็นท์เต็ดเจลลาเวนเดอร์ 180กรมั 

ชิ้นละ 92 บาท จ านวน 30 ชิ้น 2,760 บาท 

37. ซิลค์คอตตอนกระดาษช าระ 24ม้วน 

ราคา 122 บาท จ านวน 10 ถุง เป็นเงนิ 1,220 

บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

นางสาววันวิสาข์  สืบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38. ไม้ม๊อบ สแตนเลส 25 นิ้ว ขนาดใหญ่ 65 

cm ไม้ถูพื้น ม๊อบดนัฝุ่น ไม้ม๊อบดนัฝุ่น อนัละ 

355 บาท จ านวน 6 อนั เป็นเงนิ 5,940 บาท 

39.  ซองเอกสารขนาด A4    2 ห่อ 

ห่อละ 175  เป็นเงนิ  350 บาท 

40.  ซองเอกสารขนาด A3  1 ห่อ 

ห่อละ 159 เป็นเงนิ 159 บาท 

41. เก้าอี้ครู 1 ตวั ตวัละ  1,590 เป็นเงนิ 

1,590 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
กิจกรรม สนองนโยบายท่ี/กล

ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 

บรหิารทัว่ไปและไอซีที 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

42. เครื่องพมิพ์  1  เป็นเงนิ 3,800 บาท 

43. กระดาษ A4 ปกแข็ง  3 ห่อ  ห่อละ 120 

เป็นเงนิ 360 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

นางสาววันวิสาข์  สืบ 
 
 

 
 
 
 



 

44.  Post-it (Notes) 10 อนั อนัละ 29 บาท 

เป็นเงนิ 290 บาท 

45.  กระดาษ โฟโต้  5 ห่อ ห่อละ 159 เป็น

เงนิ 795 บาท 

46. ลวดเยบ็กระดาษเล็ก No.10-1m แพ็คละ 

192 3 แพค็ เป็นเงนิ 576 บาท   

47.  กระดาษการ์ดหอมขาว 5 ห่อ ห่อละ 

120 บาท  5 ห่อ เป็นเงนิ  600 บาท 

48.    กาว UHU 2 แพค็ แพ็คละ 299 เป็น

เงนิ 590 บาท   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวมเงินทั้งสิ้น                                                            ๓๐,๐๐๐ บาท 

กิจกรรม สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 

บรหิารทัว่ไปและไอซีที 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

ไอซีท ี

1. โพสต์อิท15mm*50mm คละส ี                           

จ านวน   6  แพค็ เป็นเงนิ  330 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 

นางลักขณา  นาคสมวงษ์กุล 
 



 

2. Post-it Notes ขนาด 12x50 มม. ตรา

ช้าง คละส ี  แพ็คละ 45 บาท จ านวน 6 

แพค็                  เป็นเงนิ 270บาท 

3. กระดาษA4 DoubleA ขนาด 80 แกรมสี

ขาวลงัละ 570 บาท จ านวน  15 ลัง เป็นเงนิ 

8,550 บาท 

4. เทปโฟม Armstrong WF-4015 24 

มม.×3 ม.จ านวน  10 อนั เป็นเงนิ 370 บาท 

5. กระดาษท าเกยีรตบิตัรขอบทอง 1 แพ็ค 

50 แผ่น แพค็ละ 200 บาท  จ านวน   2 

แพค็  เป็นเงนิ 400  บาท  

 

 

 

กิจกรรม สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 

บรหิารทัว่ไปและไอซีที 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

ไอซีท ี

6. กระดาษท าเกยีรตบิตัรสขีาว 120 แกรม 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

นางลักขณา  นาคสมวงษ์กุล 
 



 

แพค็ละ 200 บาท  จ านวน   2 แพ็คเป็นเงนิ 

400  บาท         

7. กระดาษปกA4 80 แกรม (คละส)ี  แพ็

คละ 220 บาท จ านวน 6 แพ็ค เป็นเงนิ 

1,320 บาท 

8. กระดาษโฟโต้ ขนาด270แกรม   แพค็ละ

670 บาท     จ านวน 2 แพค็ เป็นเงนิ 1,340 

บาท 

9. เยื่อกาวบาง  ขนาด18 มม. ม้วนละ 60

บาทจ านวน 10 ม้วน  เป็นเงนิ 600 บาท 

10. หมกึปริ้น Epson รุ่น L805(T6735LC)  

หลอดละ 300 บาท จ านวน 4 หลอด เป็นเงนิ 

1,200 บาท                

กจิกรรม สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ขอ้ที่ 

รายละเอยีดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 

บรหิารทัว่ไปและไอซีที 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

ไอซีท ี

11. หมกึปริ้น Epson รุ่น L360 

(T6641Black)  

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

นางลักขณา  นาคสมวงษ์กุล 
 



 

หลอดละ 290 บาท จ านวน 6 หลอด เป็นเงนิ 

1,740 บาท 

12. Max ลวดเยบ็กระดาษแม็กซ์ เบอร์ 10

กล่อง  

กล่องละ 160 บาท  จ านวน 1 แพ็ค 

เป็นเงนิ 160 บาท 

13. แท่นประทบัน ้าหมึก ตราม้า จ านวน 1 

กล่องกล่องละ 45 บาท เป็นเงนิ 45 บาท 

  

รวมเงินทั้งสิ้น                                                            ๕๐,๐๐๐ บาท 
 

 

แบบเสนอโครงการพัฒนากลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศกัยภาพ  

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

วชิาการ 

1. กระดาษการ์ดปกคละส ีขนาด  A4  

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ 
 
 



 

บรหิารวชิาการ พฒันา
ผู้เรยีน,แนะแนว 
 

180 แกรม ราคา 120 บ. จ านวน 5 แพ็ค  

120 * 5 = 600 บาท 

2. กระดาษท าเกยีรตบิตัร ของทอง  ขนาด  

A4 ราคา 235 บ. จ านวน  5 แพค็  

235 * 5 = 1,175 บาท 

3. ซองขาว เบอร์ 9/100  

แบบไม่มคีรุฑ ราคา 310 บ. จ านวน  1 กล่อง 

310 * 1 = 310 บาท 

4.  แสตมป์ไปรษณีย์ไทย ราคา 120 บ.  

จ านวน  5 แผ่น 120 * 5 = 600 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

 1 ต.ค. 63 
 – 

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ 
 



 

บรหิารวชิาการ พฒันา
ผู้เรยีน,แนะแนว 

4. คลบิด า Double Clip Tex  ราคา 150 

บาท 

 ขนาด 15 มม. จ านวน  1 กล่อง 

 ขนาด 19 มม. จ านวน  1 กล่อง 

 ขนาด 41 มม. จ านวน  1 กล่อง 

 ขนาด 51 มม. จ านวน  1 กล่อง 

150 * 4 = 600 บาท 

5. ลวดเสยีบกระดาษหวักลม 200 กรมั     

ราคา 80 บาท จ านวน 5 กล่อง 

80 * 5 = 400 บาท 

6. กระดาษโฟโต้ A4 150 แกรม (hi-jet) 

ราคา 200 บาท จ านวน 2 แพค็ 400 บาท 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 



 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 
บรหิารวชิาการ พฒันา
ผู้เรยีน,แนะแนว 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

7. กระดาษการ์ดสขีาว SQ A4 180 แกรม  

ราคา 150 บาท จ านวน 4 แพค็  

150 * 4 = 600 บาท 

8. กาวแท่ง ตราช้าง 22 กรมั ราคา 390 

บาท จ านวน 1 แพค็  

390 * 1 = 390 บาท 

9. กระดาษโน้ตกาว 1*3 นิ้ว สนีีออน ตรา

ช้าง ราคา 26 บาท จ านวน 6 แพ็ค  

26 * 6 = 156 บาท 

10. ซองเอกสารส าน ้าตาล 9*12 นิ้ว  

ราคา 175 บาท จ านวน 3 แพค็  

175 * 3 = 525 บาท 

11. เทปเยื่อกาวสองหน้า poly 3/4” x20Y  

ราคา 162 บาท จ านวน 4 แพค็ 648 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 
บรหิารวชิาการ พฒันา
ผู้เรยีน,แนะแนว 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

12. เทปโฟมกาวสองหน้า ขนาด 21 * 5 มม.     

ราคา 108 บาท จ านวน 4 แพค็  

108 * 4 = 432 บาท 

13. กาวลาเท็ก 32 ออนซ์ TOA จ านวน 2 

ขวดราคา 75 บาท  

75 * 2 = 150 บาท 

14. ดนิสอ 2B (แพ็ค 50 ด้าม) ควอนตัม้   

จ านวน 2 แพค ราคา 143 บาท  

143 * 2 = 286 บาท 

15. ปากกาแลนเซอร์ 0.5 มม. น ้าเงนิ/แดง  

อย่างละ 1 แพค็ ราคา 195 บาท  

195 * 2 = 390 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 
บรหิารวชิาการ พฒันา
ผู้เรยีน,แนะแนว 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

16. ปากกาหมกึเจล ปลอก GP – 212 สดี า 

ราคา 60 บ. จ านวน 2 แพ็ค  

60 * 2 = 120 บาท 

17. ปากกาลบค าผดิ 7 มล. เพนเทล Zl62-

wbp3 ราคา 40 บ. จ านวน  15  ชิ้น 

40* 15 = 600 บาท 

18. เทปผ้ากาว SPARCO  

สนี ้าเงนิ 20 ม้วน 

สเีหลือง 20 ม้วน 

คละส ี10 ม้วน 

ราคา 30 บ. จ านวน  50 ม้วน 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 * 50 = 1,500 บาท  

 

 

 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 
บรหิารวชิาการ พฒันา
ผู้เรยีน,แนะแนว 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

19. ปากกา Wytebord Marker  

(หวักลม/หวัตดั) อย่างละ 10 ราคา 260 บาท  

จ านวน  20 กล่อง 260 * 20 = 5,200 บาท 

20. กรรไกร 8 นิ้ว สก๊อตซ์  

multi purpose 1428 ราคา 96 บาท  

จ านวน  3 ชิ้น 96 * 3 = 288 บาท 

21. ลวดเยบ็กระดาษ T3-10MB  

ราคา 85 บาท จ านวน 5 แพค  

85 * 5 = 425 บาท 

22. เครื่องเยบ็กระดาษ ตราช้าง No.10  

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ราคา 60 บ. จ านวน  5 เครื่อง  

60 * 5 = 300 บาท 

 

 
 

 

 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 
บรหิารวชิาการ พฒันา
ผู้เรยีน,แนะแนว 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

24  .เครื่องเยบ็กระดาษ ตราช้าง HD-10 D  

ราคา 210 บ. จ านวน  2 เครื่อง  

210 * 2 = 420 บาท 

23. กระดาษการ์ดขาว A4 copler paper       

( 120 G / 250 P)  

ราคา 195 บาท จ านวน 5 แพค็ 

195 * 5 = 975 บาท 

24. กระดาษสติ้กเกอร์ A4 90 แกรม  

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ราคา 200 บาท จ านวน 4 แพค็  

200 * 4 = 800 บาท 

25. แฟ้มสนักว้าง รุ่น 112F สดี าตราช้าง  

ราคา 56 บาท จ านวน 20 ชิ้น 1,120 บาท 

 
 
 
 

 

 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 
บรหิารวชิาการ พฒันา
ผู้เรยีน,แนะแนว 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

26. แฟ้มสนักว้าง รุ่น 112F สดี าตราช้าง  

ราคา 56 บาท จ านวน 20 ชิ้น  

56 * 20 = 1,120 บาท 

27. เครื่องเหลาดนิสอ ตราม้า H-620       

ราคา 263 บาท จ านวน 1 เครื่อง  

263 * 1 = 263 บาท 

28. คลปิบอร์ดพลาสตกิ SQ ขนาด A4      

ราคา 52 บาท จ านวน 4 อนั 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

52 * 4 = 208 บาท 

29. เครื่องยงิบอร์ด สนี ้าตาล แม็กซ์ TG-D  

ราคา 1,620 บาท จ านวน 1 เครื่อง 

1,620 * 1 = 1,620 บาท 

31. ลวดยงิบอร์ด แม็กซ์ T3-10 MB 

ราคา 39 บาท จ านวน 10 กล่อง 390 บาท 

 
 
 
 
 
 

 

 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 
บรหิารวชิาการ พฒันา
ผู้เรยีน,แนะแนว 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

30.  เครื่องคดิเลข 12 หลัก สเีงนิ CASIO    

ราคา 465 บาท จ านวน 1 เครื่อง  

465 * 1 = 465 บาท 

31. ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชกั สเีทาสลบั รุ่นเฟอร์รา

เดค of - 515  จ านวน 1 ตวั ราคา 

4,750 บาท  

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4,750 * 1 = 4,750  บาท 

32. ชัน้เก็บแฟ้มเอกสาร S-366 ขนาด

91.4*30.5*94 ซม. ราคา 2,500 บาท  

2,500 * 1 = 2,500  บาท 

33. กล่องพลาสตกิเอนกประสงค์ 75 ลติร 

ขนาด46*68*39 ซม. ราคา 200 บาท  

200 * 2 = 400 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 
บรหิารวชิาการ พฒันา
ผู้เรยีน,แนะแนว 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

พฒันาผู้เรยีน 

1. แมก็ซ์เยบ็กระดาษ HD-10  ราคา 149 บาท  

จ านวน  3 อนั 

2. กาวลาเท็กอเนกประสงค์  LA-22S ทโีอเอ 

1 กระป๋อง  ราคา 65 บาท       

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 

นางสาวปาลินี  เพชรทอง 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. กระดาษโฟโต้  A4  จ านวน 2 แพ็ค 

 ราคา 260   บาท 

4. กระกาษเคลอืบ 2 แพ็ค ราคา 300 บาท 

5.  ใส้ในแฟ้ม A4 จ านวน   5 แพค็ 

ราคา 210 บาท      

6.  แฟ้มใส่เอกสาร   A4  จ านวน 5 แฟ้ม 550 บ. 

7.  คลปิหนีบด าขนาด 25 มม.จ านวน1กล่อง

ราคา 30 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 
บรหิารวชิาการ พฒันา
ผู้เรยีน,แนะแนว 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

พฒันาผู้เรยีน 

8. คลปิหนีบด า ขนาด 50 มม. จ านวน 1 กล่อง 

ราคา 50 บาท 

9. คลปิลวดหนีบกระดาษ  จ านวน 5 กล่อง ราคา

150 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 

นางสาวปาลินี  เพชรทอง 
 
 
 
 
 
 



 

10.  ลคิวดิ จ านวน 3 แท่ง ราคา 315 บาท 

11.  กรรไกร จ านวน 3 อนั ราคา 180 บาท 

12.  กาวแท่ง จ านวน 3 ชิ้น ราคา 90 บาท   

13.  โพสอสิ  จ านวน 3 ชิ้น รารา 60 บาท 

14.  กระดาษโน็ต จ านวน 3 ชิ้น 75 บาท                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งาน 
บรหิารวชิาการ พฒันา

ผู้เรยีน,แนะแนว 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 

มาตรฐาน 2 ขอ้ 2.5 

แนะแนว 

1. ไสแ้ฟ้ม A4 จ านวน 20 แพค็ เป็นเงนิ 

600บาท 

2. ลวด,คลบิหนีบกระดาษ  

จ านวน 20 กล่อง เป็นเงนิ 200 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

ครูจนัทร์จรีา บุญปติ 

ครูกรกมล นาคบงัเกดิ 

ครูเกศวรา  ศรพีบิูลย์ 

 



 

3. กาวลาเท็กซ์ TOA 3 ขวดเล็ก เป็นเงนิ 

48 บาท 

4. กระดาษ A4 คละส ีจ านวน  5 รีม 

เป็นเงนิ 750 บาท 

      6. กระดาษโฟโต A4 จ านวน 1 แพ็ค เป็น

เงนิ 250 บาท 

     7.เทปเยื่อกาว 2 หน้า จ านวน 20 ม้วน เป็น

เงนิ 400บาท 

     8.ซองจดหมายขาวยาว 9 นิ้ว  จ านวน 10ลงั 

ลงัละ 500 ใบ  เป็นเงนิ 2,500 บาท  

กิจกรรม สนองนโยบายท่ี/กล

ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งานแนะแนว 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 

มาตรฐาน 2 ขอ้ 2.5 

แนะแนว 

     9. กระดาษ A4 สขีาว จ านวน 10 เป็นเงนิ 

1,200 บาท 

    10. ลวดเยบ็กระดาษ เบอร์ 10 24 กล่อง/

แพค็ 

ราคา 200 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

ครูจนัทร์จรีา บุญปติ 

ครูกรกมล นาคบงัเกดิ 

ครูเกศวรา  ศรพีบิูลย์ 

 

รวมเงนิทัง้สิ้น ๕๐,๐00 บาท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเสนอโครงการพัฒนากลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาเต็มศักยภาพ 
 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งานกจิการนักเรยีน  
สภานักเรยีน 
ทูบนีัมเบอร์วนั 
 

 

 

 

 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐานที่ 2 ขอ้ที่ 2.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ที่เจาะรูกระดาษ ตราช้าง DP-540 จ านวน 1 
อนั   
   ราคา 600 บาท 

2. กระดาษโน้ตกาว จ านวน 10 ชุด ชุดละ 25 
บาท 
   เป็นเงนิ 250 บาท 

3. แมค็ยิง 1 อนั ราคา 1,500 บาท 

4.แมค็ขนาดกลาง จ านวน 5 อนั อนัละ 200 บาท   

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 
 

นางสาวกุลธดิา  ฉิมคล้าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัซื้อวสัดุครุภัณฑ์กลุ่ม
งานกจิการนักเรยีน  
สภานักเรยีน 
ทูบนีัมเบอร์วนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐานที่ 2 ขอ้ที่ 2.5 

   เป็นเงนิ 1,000 บาท 

5. แมค็ตวัเล็ก จ านวน 10 อนั อนัละ 70 บาท   
   เป็นเงนิ 700 บาท 

6. แท่นตดักระดาษ จ านวน 1 อนั ราคา 950 
บาท 

7.กรรไกรขนาด 8.5 นิ้ว จ านวน 15 อนั  
   อนัละ 80 บาท เป็นเงนิ 1,200 บาท 

8. มดีคดัเตอร์ขนาดใหญ่ จ านวน 5 อนั  
   อนัละ 100 บาท เป็นเงนิ 500 บาท 

9. มดีคดัเตอร์ขนาดเล็ก จ านวน 15 อนั  
อนัละ 50 บาท เป็นเงนิ 750 บาท 
 
 

10. แผ่นลองตดักระดาษขนาด 90*60 ซม.  
จ านวน 1 อนั ราคา 500 บาท 

11. กล่องเอกสาร 3 ช่อง จ านวน 4 อนั อนัละ 
250  บาท เป็นเงนิ 1,000 บาท 
12. เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 ตวั  
     เป็นเงนิ 1,500 บาท 

13. พริ้นเตอร์ EPSON รุ่น L 4160 จ านวน 1  
     เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกุลธดิา  ฉิมคล้าย 



 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

14. ตู้ใส่เอกสารไม้ 3 ชัน้ คละส ีจ านวน 4 อนั  
     อนัละ 300 บาท รวมเป็นเงนิ 1,200 บาท 

15. ตู้ใส่เอกสารไม้ 6 ล็อก คละส ีจ านวน 2 อนั  
     อนัละ 600 บาท รวมเป็นเงนิ 1,200 บาท 

16. แผ่นซบัหมึก EPSON รุ่น L 360 จ านวน 2 
อนั อนัละ 150 บาท เป็นเงนิ 300 บาท 
สภานักเรียน 
๑๗. อุปกรณ์คอมพวิเตอร์จ านวน 1 เครื่อง 
     ราคา 25,000 บาท 
18. เครื่องพมิพ์จ านวน 1 เครื่องราคา5,000 บาท 
19. ตู้เก็บเอกสารจ านวน 1 ตู้ ราคา 3,000 บาท 
20. เสื้อกาวน์ ปักตราสภานักเรยีน จ านวน 5 ตวั 
     ตวัละ 400 บาท เป็นเงนิ 2,000 บาท 
 

รวมเงนิทัง้สิ้น ๔๐,000 บาท 
แบบเสนอโครงการพัฒนากลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็มศกัยภาพ 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 



 

กจิกรรมพัฒนากลุ่มงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 2   กลยุทธ์ที่ 
4มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 
 

 

 

 

 

นโยบายที่ 2   กลยุทธ์ที่ 
4มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 
 

 

 
นโยบายที่ 2   กลยุทธ์ที่ 
4มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

 

 

 

 
นโยบายที่ 2   กลยุทธ์ที่ 
4มาตรฐาน 2 ขอ้ที่ 2.5 

 
 

ค่าตดิตัง้แอร์ / อื่นๆ 
  (งบอุดหนุน) 
๒๐๐,000บาท 
 

 

 
 

ค่าถ่ายเอกสารงานทัว่ไป 
 (งบอุดหนุน) 
1๒๐,000 บาท 
 
 
 

ค่าถ่ายเอกสารงานวชิาการ 
 (งบอุดหนุน) 
๘๐๐,000 บาท 

 

 

 
เงนิประกนัสญัญา 
(งบบ ารุงการศึกษา) 
(คนื๖๕๙,๖๕๔ บาท) 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 

 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

 

 

นางอรวรรณ วชัรถาวรศกัดิ ์
นางสายฝน ราษีงาม 

 

 

 

 

 

นางสาวชกาภฎั ทิศคงทอง 
นางสาวทิฆมัพร ออมสนิ 

 

 

 

นางสาวชกาภฎั ทิศคงทอง 
นางสาวทิฆมัพร ออมสนิ 

 

 

 
 
 
นางอรวรรณ วชัรถาวรศกัดิ
นางสาวนันทรตัน์ อนุกูล 



 

 

 

แบบเสนอโครงการ 

พฒันาส่ือและอปุกรณ์การเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเตม็ศกัยภาพกลุ่ม

บริหารงานงบประมาณและสินทรพัย ์ปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 256๓ – 30 กนัยายน 256๔) 
 
 
 
 
 



 

 
 

แบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อ และอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

กิจกรรม สนองนโยบายท่ี/กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 1.1.5 

งานช่าง (10,450 บาท) 

- หินขนาด  3/4  จ านวน 2 ควิ 2,000บาท 

- ทรายหยาบ จ านวน 2 ควิ 2,000 บาท 

- อฐิมอญ 4 รู 200 ก้อน 1,000 บาท 

- ปูนขาวโรยสนาม  20 ถุง 1,000 บาท 

- เกรยีงใบโพธิ ์20 อนั 1,000 บาท 

- เหล็กกล่อง 1*1 นิ้ว 6 เสน้  1,800 บาท 

- เหล็กเสน้กลม 9 มลิ 5 เสน้  200 บาท 

- ลวดเชื่อม                       200 บาท 

- เหล็กฉาก  6 เสน้              750 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

นางปรมาภรณ์ ไชย
เขยีว 
นายจตุรงค์ ขุนปักษี 

 
 
 
 
 

 



 

กิจกรรม สนองนโยบายท่ี/กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- กระดาษ A3 80 แกรม 2 รมี 500 บาท 

 

กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 1.1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานคหกรรม (4,578 บาท) 

- ซอสหอยนางรม 3  ขวด      156 บาท 

- น ้าปลาทพิรส    3  ขวด      150 บาท  

- ซีอิ้วขาว          3  ขวด      132 บาท    

- ซีอิ้วด า            3  ขวด       81 บาท 

- เกลอื              3  ถุงใหญ่    51 บาท 

- น ้าตาล ถุงละโล 24 ถุง        600  บาท 

- น ้ามนัพชื ขวดลติร 2 โหล  1,008 บาท 

- น ้ายาล้างจาน 2 แกลลอน    500 บาท 

- น ้ายาถูพื้น  1 แกลลอน       500 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางปรมาภรณ์ ไชย
เขยีว 
นายจตุรงค์ ขุนปักษี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรม สนองนโยบายท่ี/กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 1.1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สก็อตไบรท์ แผ่น 10 แผ่น    200 บาท 

- ฟองน ้าล้างจาน 10 อนั       200 บาท 

- แก๊ส หุงต้ม 2 ถัง             1,000 บาท 

งานเกษตร (7,500) 
- ขุยมะพร้าว                       500  บาท 

- ปุ๋ ยเคม ี                            200 บาท 

- ปุ๋ ยคอกมูลววั                      500 บาท 

- เมล็ดพนัธ์ุผกั                       200 บาท 

- ช้อนปลูก 10 อนั                  400 บาท 

- ซ้อมพรวน 10 อนั                 400 บาท 

- คราด 5 อนั                        750 บาท 

- กระบะเพาะต้นกล้าแบบแบน ขนาด 

30*60*3.5  10 ชิ้น              300 บาท    

 
 
 
 
 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
นางปรมาภรณ์ ไชย
เขยีว 
นายจตุรงค์ ขุนปักษี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรม สนองนโยบายท่ี/กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 1.1.5 

- ดนิปลูก 16 ถุง                    800 บาท                          

- ฟองน ้าเพาะต้นกล้า 50 แผ่น     750 บาท             

- ไม้ไผ่                               1,000 บาท 

- กระดาษ A3  1 รีม                 250 บาท 

- ปากกาสเีมจิก 9 กล่อง             765 บาท 

- กรรไกร  8 นิ้ว 9 อนั                495 บาท 

- กาวลาเท็กซ์ ขวดเล็ก 9 ขวด       190 

บาท 

 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางปรมาภรณ์ ไชย
เขยีว 
นายจตุรงค์ ขุนปักษี 
 
 

กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 
 
 
 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 1.1.5 
 
 
 
 

งานธุรกิจ (7,472 บาท) 
 - ฟิวเจอร์บอร์ด 10 แผ่น                   550 บาท                                 

 - กระดาษขาวเทา 20 แผ่น               400 บาท 

 - กระดาษโฟโต้ 3 แพ็ค                    540 บาท 
 - กระดาษโปสเตอร์สหีน้าเดยีว             50บาท 

         คละส ี50 แผ่น   

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 

นางปรมาภรณ์ ไชย
เขยีว 
นายจตุรงค์ ขุนปักษี 
 
 
 



 

กิจกรรม สนองนโยบายท่ี/กลยุทธ์/
มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 1.1.5 

 - สก็อตเทปใส 5 ม้วน                      150 บาท 
 - เยื่อกาวบาง 1/2 นิ้ว 20 ม้วน           600 บาท 
 - สตกิเกอร์พีวใีส 2 แพ็ค                   520 
บาท 
 - กระดาษร้อยปอนด์ A4 3  แพ็ค        540 บาท 
 - กาวทโีอเอ 9  ขวดเล็ก                   190 บาท 
 - กระดาษA4    3  ลงั                   1,350 บาท  
 - สเีมจิก 5 ชุด                              425 บาท 
 - สไีม้                                         179 บาท 
 - ปากกาเคม ีคละส ี20 แท่ง              300 บาท 
 - ปืนกาว 5 อนั                              450 บาท 
 - แท่งกาว 36 แท่ง                          108 บาท 
 - มดีแกะสลกั  3  โหล                     720 บาท 
 - เขม็ร้อยมาลยั 40 เล่ม                    400 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางปรมาภรณ์ ไชย
เขยีว 
นายจตุรงค์ ขุนปักษี 
 
 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 30,000 บาท 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบเสนอโครงการพฒันาส่ือ และอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศกัยภาพ       

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

จัดซื้อสื่อการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ 1 
มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 1.1.5 

1. แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ ส าหรบัสอน
เสรมินักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1-6     

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

นางอารมย์  เทพเกื้อ 
นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย 



 

รวมเงนิทัง้สิ้น ๓0,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบเสนอโครงการพฒันาส่ือ และอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศกัยภาพ 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อสื่อการเรยีนการรู้
สาระภาษาต่างประเทศ 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 1.1.5 

ภาษาองักฤษ 

1. กระดาษ A4 80 แกรม จ านวน 20 รีม  

1 ต.ค. 63 
 – 

นางสาวปัทมา  ใจชื่น 



 

เป็นเงนิ 2,180 บาท 

2. กระดาษส ีA4 80 แกรม จ านวน 50 แพ็ค  

เป็นเงนิ 2,750 บาท 

3. กระดาษบรูฟ A0 จ านวน 500 แผ่น  

เป็นเงนิ 1,029 บาท 

4. แลคซีลส ีขนาด 2 นิ้ว จ านวน 20 ม้วน  

เป็นเงนิ 400 บาท 

5. กาวลาเท็กซ์ TOA ขนาด 32 ออนซ์ จ านวน 

10 กระปุก เป็นเงนิ 500 บาท 

6. กาวแท่ง UHU ขนาด 40 กรมั จ านวน 20 

แท่ง เป็นเงนิ 1,600 บาท 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 

นางสาววภิาวรรณ วิชยั
ดษิฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 



 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อสื่อการเรยีนการรู้
สาระภาษาต่างประเทศ 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 1.1.5 

7. กาวแท่ง UHU ขนาด 21 กรมั จ านวน 10 

แท่ง เป็นเงนิ 600 บาท 

8. คตัเตอร์ตราช้าง ขนาด 9 มม. จ านวน 10 

ด้าม  

เป็นเงนิ 300 บาท 

9. กรรไกรตราช้าง ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 10 ด้าม  

เป็นเงนิ 500 บาท 

10. สไีม้คอลลนีแบบ 24 ส ีจ านวน 10 กล่อง  

เป็นเงนิ 1,300 บาท 

11. บงิโก 3 ภาษา สอนศพัท์ภาษา จ านวน 4 ชุด  

เป็นเงนิ 1,600 บาท 

12. พจนานุกรม 3 ภาษา ไทย-องักฤษ-จนี 

จ านวน 5 เล่ม เป็นเงนิ 1,125 

13. Crossword ครอสเวร์ิดกระดาษ จ านวน 4 

กระดานกระดาษ เป็นเงนิ 720 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 

นางสาวปัทมา  ใจชื่น 
นางสาววภิาวรรณ วิชยั
ดษิฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จดัซื้อสื่อการเรยีนการรู้
สาระภาษาต่างประเทศ 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 1.1.5 

ภาษาจนี 

1. ชุดพนิอนิ จ านวน 4 ชุด ชุดละ 350 บาท 

 เป็นเงนิ 1,400 บาท 

2. หน้ากากขาวงิ้ว จ านวน 200 ใบ ใบละ 25 

บาท เป็นเงนิ 5,000 บาท  

3. สนี ้า 11 ส ีชุดละ 100 บาท เป็นเงนิ 400 

บาท  

4. พู่กนักลม 4 ชุด ชุดละ 200 บาท เป็นเงนิ 

800 บาท 

5. เชอืก 12 ชุด ชุดละ 200 บาท เป็นเงนิ 2,400 

บาท 

 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 

นางสาวทิฆมัพร  ออมสนิ 
นางสาวนฤมล  บุญรอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรม สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อสื่อการเรยีนการรู้
สาระภาษาต่างประเทศ 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 1.1.5 

ภาษาญี่ปุ่น 

1. ชุดกโิมโน 2 ชุด 990 บาท เป็นเงนิ 1,980 

บาท  

2. กระดาษ a4 5 ส ีจ านวน 5 ดรมี เป็นเงนิ 500 

บาท  (ใช้ในกจิกรรมวนัทานาบะตะ)  

3. กระดาษส ีจ านวน 50 แผ่น เป็นเงนิ 500 

บาท  

(ใช้ในกจิกรรมโอรกิาม ิการพบักระดาษของคนญี่ปุ่น) 

4. อุปกรณ์เขยีนอกัษรภาษาญี่ปุ่น (พู่กนั น ้า

หมกึ ) เป็นเงนิ 500 บาท  

5. วสัดุในการจดังาน วนัทานาบาตะ (ของขวญั

ผลงาน ,ตอบค าถามวนัทานาบาตะ) เป็นเงนิ 1,500 

บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 

นางนฤมล  ทพิย์พนิิจ 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทัง้สิ้น                              ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

 
 



 

แบบเสนอโครงการพฒันาส่ือ และอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศกัยภาพ 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 

จดัซื้อสื่อการเรยีนการรู้
ภาษาไทย 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 1.1.5 

1. กระดาษร้อยปอนด์ A4 แพค็ละ 50 แผ่น 

แพค็ละ 200 บาท จ านวน 50 แพค็ เป็นเงนิ 10,000 

บาท 

2. กระดาษร้อยปอนด์ A3 แพค็ละ 50 แผ่น 

แพค็ละ 300 บาท จ านวน 30 แพค็ เป็นเงนิ 9,000 

บาท 

3. กระดาษ(คละส)ีA4 120 แกรม แพค็ละ 180 

แผ่น แพค็ละ 150 บาท จ านวน 8 แพค็ เป็นเงนิ 

1,200 บาท  

4. ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 65x122 หนา 3 มม. 

(คละส)ี จ านวน 50 แผ่น แผ่นละ 75 บาท เป็นเงนิ 

3,800 บาท 

5. X-Stand ขนาด 60x180 จ านวน 10 อนั อนั
ละ 600 บาท รวม 6,000 บาท 
 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 
 
 

นางสาวอัญชรีย์ มีแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทัง้สิ้น                              ๓๐,๐๐๐บาท 



 

 
 

แบบเสนอโครงการพฒันาส่ือและอุปกรณ์การเรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศกัยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ 

กจิกรรม 
สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ขอ้ที่ 

รายละเอยีดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผดิชอบ 

จดัซื้อสื่อกลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 
1 มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 

1.1.5 
 

สาขาชีววิทยา 
1.เตาไฟฟ้าพื้นกลมสดี าขนาด 8 นิ้ว code 
3019551 ตวัละ 6600 จ านวน 1 ตวั รวม 6,600 
บาท 
2.ใบมดีโกน Code 4016265 ชุดละ 45 บาท 
จ านวน 20 ชุด รวม 900 บาท 
3.น ้ากลัน่บริสุทธิ ์1000 CC. Code 3092020 
ขวดละ 25 บาท จ านวน 10 ขวด รวม 250 บาท 
4.บกีเกอร์ ขนาด 50 ml ใบละ 35 บาท จ านวน 
20 ใบ รวม 700 บาท 
5.บกีเกอร์ ขนาด 100 ml ใบละ 40 บาทจ านวน 
20 ใบ รวม 800 บาท 
6.บกีเกอร์ ขนาด 250 ml ใบละ 55 บาท 
จ านวน 20 ใบ รวม 1100 บาท 
7.จานเพาะเชื้อแก้ว 100*20 มม. ใบละ 75 บาท 
จ านวน 20 ใบ รวม 1500 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

ครูชนกพร  ทองปาน 
ครูพัชรณิี  สมผล 



 

8.แท่งแก้วคนสาร 20 ซม. อนัละ 25 บาท 
จ านวน 20 อนั รวม 500 บาท 

รวมเงินทัง้ส้ิน 17,850.00 บาท 
แบบเสนอโครงการพฒันาส่ือและอุปกรณ์การเรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศกัยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ 

กจิกรรม 
สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ขอ้ที่ 

รายละเอยีดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผดิชอบ 

จดัซื้อสื่อกลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 
1 มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 

1.1.5 

สาขาเคมี  
1.บกีเกอร์ขนาด 600 ml. ใบละ 210 บาท 
จ านวน 5 ใบ รวม 1,050 บาท 
2.ขวดรูปชมพู่ขนาด 125 ml ใบละ 180  
จ านวน 5 ใบ รวม 900 บาท 
3.กรวยแก้ว Ø 75 mm. อนัละ 65 บาท 
จ านวน 15 อนั รวม 975 บาท 
4.ช้อนพลาสตกิเบอร์ 1-2  ชุดละ 50 บาท 
จ านวน 4 ชุด รวม 200 บาท 
5.กระบอกตวงขนาด 50 ml อนัละ 430 บาท 
จ านวน 2 อนั รวม 860 บาท 
6.กระบอกตวงขนาด 10 ml อนัละ 240 บาท 
จ านวน 5 อนั รวม 1,200 บาท 
7.กระดาษชัง่สาร (Weighing Paper) ขนาด 
10x10 cm ชุดละ 335 บาท จ านวน 1 ชุด 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 

นางองัคณา จงรักวทิย์ 
นางสาวจตุพร เฝือชัย 



 

รวม 335 บาท 
8.ลอดแก้วน าก๊าซ ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 
 1 cm. ยาว 30 cm อนัละ 70 บาท  
จ านวน 5 อนั รวม 350 บาท 

 

แบบเสนอโครงการพฒันาส่ือและอุปกรณ์การเรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศกัยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ 

กจิกรรม 
สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ขอ้ที่ 

รายละเอยีดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผดิชอบ 

จดัซื้อสื่อกลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 
1 มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 

1.1.5 

สาขาเคมี (ต่อ) 
9.โกร่งบดยา 100 mm. อนัละ 85 บาท  
จ านวน 4 อนั รวม 340 บาท 
10.Mg แมกนีเซียม (ขดใหญ่) 25 g.ชุดละ 420
บาทจ านวน 1 ชุด รวม 420 บาท 
11.จานหลุมโลหะ C-201 (Spot Plate) 
อนัละ 22 บาท จ านวน 10 อนั รวม 220 บาท 
12.ชุดแยกน ้าด้วยไฟฟ้า C-215 (Electrolysis 
Process) ราคา 220 บาท จ านวน 2 ชุด  
รวม 440 บาท 
13.แผ่นทองแดง KSE-019 (Copper foil) 
ชุดละ 190 บาท จ านวน 1 ชุด รวม 190 บาท 
14.แผ่นสงักะส ี(Zinc Plate) ชุดละ 160 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 

นางองัคณา จงรักวทิย์ 
นางสาวจตุพร เฝือชัย 



 

จ านวน 1 ชุด รวม 160 บาท 
15.กระดาษโครมาโตกราฟฟี #1 ชุดละ 95 บาท 
จ านวน 3 ชุด 285 บาท 
16.กระดาษกรอง 93 Whatman กล่องละ 200 
บาท จ านวน 1 กล่อง รวม 200 บาท 

 

 

 

แบบเสนอโครงการพฒันาส่ือและอุปกรณ์การเรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศกัยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ 

กจิกรรม 
สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ขอ้ที่ 

รายละเอยีดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผดิชอบ 

จดัซื้อสื่อกลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 
1 มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 

1.1.5 

สาขาเคมี (ต่อ) 
17.กระดาษเซลโลเฟน (กระกาษแก้วใส) 
(Cellophane) กล่องละ 13 บาท  
จ านวน 10 กล่อง รวม 130 บาท 
18.กระดาษลติมัสสแีดง กล่องละ 90 บาท 
จ านวน 1 กล่อง รวม 90 บาท 
19.กระดาษลติมัสสนี ้าเงนิ กล่องละ 90 บาท 
จ านวน 1 กล่อง  รวม 90 บาท 
20.โซเดยีมไบคาร์บอเนต (NaHCO3)  350 g 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 

นางองัคณา จงรักวทิย์ 
นางสาวจตุพร เฝือชัย 



 

ราคา 54 บาทต จ านวน 3 ชุด รวม 162 บาท 
21.กรดไฮโดรคลอริก (HCl) 450 cc.  
เจอืจาง 6 Mol. ราคา 70 บาท จ านวน 5  ชุด 
รวม 350 บาท 
22.สารละลายแอมโมเนีย(NH3) 27% 450 cc 
ราคา 80 บาท จ านวน 2 ชุด รวม 160 บาท 
23.แคลเซียมคาร์บอเนต CaCO3 (เมด็) 450 g. 
ชุดละ 65 บาท จ านวน 2 ชุด รวม 450บาท 
24.เอทิลแอลกอฮอล์ (เอทานอล) 5 Lt.  
แกลลอนละ 800 บาท จ านวน 1 แกลลอน 

แบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรยีนพฒันาเต็มศักยภาพ กลุ่มบรหิารงาน/กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์  

กจิกรรม 
สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ขอ้ที่ 

รายละเอยีดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผดิชอบ 

จดัซื้อสื่อกลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 
1 มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 

1.1.5 

สาขาเคมี (ต่อ) 
25.โพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI) 100 g.  
ชุด  670 บาท จ านวน 1 ชุด 
26.ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) 12% 450 
cc 
ราคา 85 บาท จ านวน 1 ขวด. รวม 85 บาท 
27.สารละลายไอออน (III) ไนเตรต 450 cc. 
ขวดละ 115 บาท จ านวน 1 ขวด  

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 

นางองัคณา จงรักวทิย์ 
นางสาวจตุพร เฝือชัย 



 

รวม115 บาท 
28.แอมโมเนียมไอร์ออน (II) ซลัเฟต) 
((NH4)2Fe(SO4)2) ขนาด 500 g  
ราคา 725 บาท จ านวน 1 ขวด  
รวม 725 บาท 
29.สารละลายไอโอดนี ขนาด 100 cc  ขวดละ 
52 บาท จ านวน 2 ขวด รวม 104 บาท 
30.สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์ ขนาด 400 
cc. (เขม้ขน้) ขวดละ 75 บาท จ านวน 4 ขวด 
รวม 300 บาท 
31.น ้ากลัน่บริสุทธิ ์(H2O) 1000 cc. 
ขวดละ 25 บาท จ านวน 20 ขวด รวม 500 บาท 

 

แบบเสนอโครงการพฒันาส่ือและอุปกรณ์การเรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศกัยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ 

กจิกรรม 
สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ขอ้ที่ 

รายละเอยีดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผดิชอบ 

จดัซื้อสื่อกลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 
1 มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 

1.1.5 

สาขาเคมี (ต่อ) 
32.C6H5COONa โซเดยีมเบนโซเอต 450 g. 
ชุดละ 130 บาท   จ านวน 1ชุด รวม 130บาท 
33.กรดซลัฟิวริก 6 M 450 cc ชุดละ 55 บาท 
จ านวน 3 ชุด รวม 165 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 

นางองัคณา จงรักวทิย์ 
นางสาวจตุพร เฝือชัย 



 

34.กรดไนตริก 7 M 450 cc  ชุดละ 65 บาท 
จ านวน 3 ชุด รวม 195 บาท 
35.กระดาษทรายเบอร์ 0 (6 แผ่น) 2ชุด 138
บาท 

รวมเงินทัง้ส้ิน 13,484.00 บาท 
แบบเสนอโครงการพฒันาส่ือและอุปกรณ์การเรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศกัยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ 

กจิกรรม 
สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ขอ้ที่ 

รายละเอยีดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผดิชอบ 

จดัซื้อสื่อกลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 
1 มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 

1.1.5 

สาขาฟิสิกส์ 
1.หม้อแปลงโวลต์ต ่า ACต่อ DC ชุดละ 2,500 
บาท จ านวน 2 ชุด ราคา 5,000 บาท 
2.สายไฟ 50 ซม. พร้อมแจ๊คเสยีบคู่ (Banana 
plugs อย่างด)ี จ านวน 10 ชุด ราคา 100 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 

ครูกรธดิา  กมิาคม 
ครูวุฒนิันท์  จนัทร์นพรตัน์ 

ครูสุรศกัดิ ์ ศรขีวญั 

รวมเงินทัง้ส้ิน 6,000.00 บาท 
 

แบบเสนอโครงการพฒันาส่ือและอุปกรณ์การเรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศกัยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ 

กจิกรรม 
สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ขอ้ที่ 

รายละเอยีดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผดิชอบ 



 

จดัซื้อสื่อกลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 
1 มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 

1.1.5 

สาขาเทคโนโลยี 
1.บอร์ดไมโครบติ 20 อนั อนัละ 1,000 บาท 
รวม 20,000 บาท 
2.สายยูเอสบีส าหรบัใช้งานบอร์ด  
อนัละ 100บาท จ านวน 20 อนั รวม 2,000 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 

ครูจริาพร  บุญเหลอื 
 
 
 

รวมเงินทัง้ส้ิน 22,000.00 บาท 
แบบเสนอโครงการพฒันาส่ือและอุปกรณ์การเรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศกัยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ 

กจิกรรม 
สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ขอ้ที่ 

รายละเอยีดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผดิชอบ 

จดัซื้อสื่อกลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 
1 มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 

1.1.5 

สาขาวิทยาศาสตรท์ัว่ไป 
1.กระดาษเซลโลเฟน (กว้าง 15 cm x ยาว 15 
cm) 95 บาท 
2.หลอดไฟ 2.5 โวลต์ 95 บาท 
3.แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 2 ชุด ชุดละ 570 ราคา 
1,140 บาท 
4.เครื่องแยกน ้าด้วยไฟฟ้า 1 ชุด 585 บาท 
5.นาฬิกาจบัเวลา 3 เครื่อง เครื่องละ 98 บาท 
ราคา 294 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 

ครูเดชศร ี สุวริตัน์ 
ครูจนัธิรตัน์  หมาน

จติร 
ครูนวยีา  ปักษิณ 

แบบเสนอโครงการพฒันาส่ือและอุปกรณ์การเรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศกัยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ 



 

กจิกรรม 
สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ขอ้ที่ 

รายละเอยีดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผดิชอบ 

จดัซื้อสื่อกลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 
1 มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 

1.1.5 

สาขาเทคโนโลยีทัว่ไป (ต่อ) 
6.เทอร์โมมเิตอร์ แอลกอฮอล์  5ชุด 620บาท 
7.กระจกป ดสไลด 18x18มม.100แผ น10
ชุด360บาท 
8.กระจกสไลด  (72 แผ นต อกล อง)  3
ชุด 354บาท 
9.กระจกสไลด  2 หลุม (5 แผ น/ชุด)  4ชุด 
320บาท 
10.กระดาษช าระ 2 ชุด รวม 120บาท 
11.ปรซิึมสีเ่หลี่ยม ขนาด 75 x 20 x 50 มม. 3 
ชุดชุดละ 170 บาท รวม 510 บาท 
12.หม้อแปลงโวลท์ต ่า 2 ระบบ ACต่อDC รวม 
4,500 บาท 
13.โซเดยีมดฮโดรเจนคาร์บอเนต (ผงฟู) 450g  
2 ชุด รวม 130 บาท 
14.จุนส ี(คอปเปอร์ II ซลัเฟต) 450 g 2 ชุด 
รวม 260 บาท 
15.ช้อนตักสารเบอร์ 1 10อนั/1ชุด 35 บาท 
16.เอทานอล (เอทลิแอลกอฮอร์) 70% 450 cc 
2 ชุด รวม 160 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 

ครูเดชศร ี สุวริตัน์ 
ครูจนัธิรตัน์  หมานจติร 

ครูนวยีา  ปักษิณ 
 
 



 

 

แบบเสนอโครงการพฒันาส่ือและอุปกรณ์การเรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศกัยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ 

กจิกรรม 
สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ขอ้ที่ 

รายละเอยีดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผดิชอบ 

จดัซื้อสื่อกลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 
1 มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 

1.1.5 

สาขาวิทยาศาสตรท์ัว่ไป (ต่อ) 
17.เครื่องชัง่สปริง 5 ชุด รวม 1,175 บาท 
18.แม่เหล็กแท่งเหลี่ยมคู่ 100×14×9 มม. 5ชุด 
รวม 1,100 บาท 
19.วงแหวนขนาดเล็ก 10 อนั 100 บาท 
20.ไม้เมตร 3 อนั 600 บาท 
21.ชุดตะเกียงแอลกอฮอร์ 5 อนั 525 บาท 
22.ขวดบบัน ้ากลัน่ 250 cc 5 ชุด 275 บาท 
23.หลอดฉีดยาพลาสตกิ 10 cc 10 อนั/1ชุด 130 
บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 

ครูเดชศร ี สุวริตัน์ 
ครูจนัธิรตัน์  หมาน

จติร 
ครูนวยีา  ปักษิณ 

รวมเงินทัง้ส้ิน 13,483.00 บาท 
แบบเสนอโครงการพฒันาส่ือและอุปกรณ์การเรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศกัยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ 

กจิกรรม 
สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ขอ้ที่ 

รายละเอยีดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผดิชอบ 

จดัซื้อสื่อกลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 1.1.5 

สาขาดาราศาสตร์ 
กล้องดูดาวรุ่น F1000X114EQIII 

1 ต.ค. 63 
 – 

นางสาวชนกพร  ทองปาน 



 

(แบบสะท้อน) ตวัละ 9,000 บาท  
จ านวน 1 ตวั รวม 9,000 บาท 

 30 ก.ย. 6๔ 

รวมเงินทัง้ส้ิน 9,000.00 บาท 
 

แบบเสนอโครงการพฒันาส่ือและอุปกรณ์การเรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศกัยภาพ กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ 

กจิกรรม 
สนองนโยบายที่/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ขอ้ที่ 

รายละเอยีดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผดิชอบ 

จดัซื้อสื่อกลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 
1 มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 

1.1.5 

แข่งขนัทกัษะวิชาการ 
1.โฟมบอร์ดโครงงาน   
2.อุปกรณ์ในการท าโครงงานทดลอง 
3.อุปกรณ์ในการท าโครงงานสิง่ประดษิฐ์ 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 

คณะครูกลุ่มสาระการ
เรยีนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

รวมเงินทัง้ส้ิน 18,183.00 บาท 
 
สรุปงบประมาณรายกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
1.  สาขาชวีวิทยา 17,850.00 

2.  สาขาเคม ี   13,484.00 

3.  สาขาฟิสิกส์   6,000.00 

4.  สาขาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป   13,483.00 

5.  สาขาดาราศาสตร์   9,000.00 



 

6.  สาขาเทคโนโลยี 22,000.00 

7.  แข่งขนัทักษะวิชาการ 18,183.00 

รวม 100,000.00 
 

แบบเสนอโครงการพฒันาส่ือ และอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศกัยภาพ สาระศิลปะ 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 

กจิกรรมจดัซื้อสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ของกลุ่มสาระการ
เรยีนรู้ศิลปะ 

นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 1.1.5 

13. กระดาษ A 4 จ านวน 4 ลัง ลงัละ 550 เป็นเงนิ 

บาท 2,200  บาท  

14. กระดาษPhoto จ านวน 3 แพ็ค 300 แผ่น  แพ็

คละ 120 บาท เป็นเงนิ  360 บาท 

15. กระดาษปกรายงานสขีาว A4 ขนาด 120 แกรม 

จ านวน 2 แพค็ แพ็คละ100 บาท  เป็นเงนิ 200 

บาท  

16. ซองถนอมเอกสาร 11 รู A4 (100 ซอง/แพ็ค) 

จ านวน 1 แพค็ แพ็คละ 89 บาท  เป็นเงนิ 89  

บาท 

1 ตุลาคม 2563 – 
 30 กนัยายน 2564 

 
 
 
 

กลุ่มสาระศลิปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17. เทปกาว2หน้า 18MM.x20Y/White Pack4 

เดลต้า จ านวน 10 แพค็ แพ็คละ 110 บาท เป็น

เงนิ 1,100 บาท 

รวมเป็นเงิน 3,849 บาท 
 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 

กจิกรรมทัศนศิลป์ นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 1.1.5 
 

๑.แท่นปั้นดนิเหนียว จ านวน 2 อนั เป็นเงนิ  2,700 

๒.เครื่องมอืแกะสลกัเสลามิกดนิน ้ามนั จ านวน 2 ชุด 

652 บาท                                                                      

๓. ชุดเครื่องมอืงานปั้น 30 ชิ้น ปั้นดนิเหนียว  

เครื่องปั้นดนิเผา โมเดลดนิน ้ามนั แกะสลักไม้399

บาท๔.เกรยีงสเตนเลส XOmic 3 นิ้ว จ านวน 2 อนั 

เป็นเงนิ 380 บาท                                                             

๕.สโีปสเตอร์ 6 ขวดใหญ่ เป็นเงนิราคา 948 บาท                    

๖.พู่กนักลมไทยแหลมทองอย่างดเีบอร์ 6 จ านวน 5 

อนั เป็นเงนิ 85 บาท  รวมเป็นเงิน 5,164 บาท 

1 ตุลาคม 2563 – 
 30 กนัยายน 2564 

 

จุฑามาส ซุ่นห้วน 
วนัวสิาข์ สบื 

 



 

กจิกรรมดนตรไีทย นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 1.1.5 

1. กระดานไวท์บอร์ดเคลื่อนที่  จ านวน 1 แผ่น 
ราคา 4,600บาท 
2. ฉิ่ง 1 คู่ ราคา 400 บาท 
3. ฉาบเล็ก 2 คู่ คู่ละ 400 บาท เป็นเงนิ 800 บาท 
4. ฉาบใหญ่ 1 คู่ 1,600 บาท  
5. กรบั 2 คู่ คู่ละ 400 บาท เป็นเงนิ 800 บาท 
6. ตะกัว่ 1 กโิลกรมั 500 บาท  
7. เชอืกร้อยผนืระนาด  6 เสน้ เสน้ละ 50 บาทเป็น
เงนิ 300 บาท  
         รวมเป็นเงิน 9,000 บาท  

1 ตุลาคม 2563 – 
 30 กนัยายน 2564 

 

นายวรีภทัร อนิทร์เนื่อง 
นางสาวอาภาภร์   บุษบง 

 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล
ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รบัผิดชอบ 

กจิกรรมดนตรีสากล นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 1.1.5 

1. ขอบกลองสแนร์ จ านวน 2 วง ราคา วงละ 

4,500 บาท รวมเป็นเงนิ 9,000 บาท 

    รวมเป็นเงิน  9,000 บาท 

1 ตุลาคม 2563 – 
 30 กนัยายน 2564 

 

นายชวลติ กรดัภริมย์ 
นายชนกนัต์ ชูข า 

กจิกรรมนาฏศิลป์ นโยบายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐาน 1 ขอ้ที่ 1.1.5 

1. ขอ้เท้าหัวบวั จ านวน 8 คู่ เป็นเงนิ  2,800บาท 
  
    รวมเป็นเงิน  2,800 บาท  

1 ตุลาคม 2563 – 
 30 กนัยายน 2564 

 

นางสาวพมิพ์พร ทมิข า 
นางสาวพชัรวีรรณ อนิท
สุรัช 

รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 99,985 
 



 

สรุปงบประมาณรายกิจกรรม 
ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
1.  สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มสาระศลิปะ 3,849  

2.  กจิกรรมทัศนศิลป์ 5,164 

3.  กจิกรรมดนตรไีทย 9,000 

4.  กจิกรรมดนตรีสากล 9,000  

5.  กจิกรรมนาฏศิลป์ 2,800 

รวม 29,813 
แบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อ และอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล

ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดซื้อสื่อการเรียน
การรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

นโยบายที่ 2  
กลยุทธ์ที่ 1  
มาตรฐาน 1  
ขอ้ที่ 1.1.5 

1. ลูกวอลเล่ย์บอล จ านวน20 ลูกๆละ 800 บาท เป็นเงนิ 

16,000 บาท 

2. หมกึปริ้น จ านวน 2 ชุดเป็นเงนิ 2000 บาท 

3. ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดกลาง จ านวน 10 แผ่น เป็นเงนิ 500 

บาท 

4. กระดาษปก(คละส)ีจ านวน 2 แพ็ค เป็นเงนิ 400 บาท 

5. กระดาษโฟโต้ 150 g จ านวน 2 แพ็ค เป็นเงนิ 400 บาท 

6. กระดาษแข็งขาวเทา จ านวน 2 โหล เป็นเงนิ 360 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 

 
 
 
 

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว 
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักด์ิ 

 



 

7. กระดาษบรูฟ จ านวน  3 โหล เป็นเงนิ 360 บาท 

8. กระดาษ a4 จ านวน 10 รมี เป็นเงนิ 900 บาท 

9. สเีมจิก จ านวน 6 กล่อง เป็นเงนิ  900 บาท 

10. สไีม้  จ านวน 10 กล่อง เป็นเงนิ 800 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล

ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดซื้อสื่อการเรียน
การรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

นโยบายที่ 2  
กลยุทธ์ที่ 1  
มาตรฐาน 1  
ขอ้ที่ 1.1.5 

11. แมก็ยิงใหญ่ จ านวน 1 ตวั เป็นเงนิ 1500 บาท 

12. สายวดั 50 เมตร จ านวน 1 อนั เป็นเงนิ1000 บาท 

13. สื่อการสอนพลศึกษาอื่น ๆ จ านวน 10 รายการ เป็นเงนิ 

2,000 บาท 

14. เทปผ้าสปาโก้ จ านวน 50 ม้วน  2,500 บาท 

15. ตาข่ายต่าง ๆ  จ านวน 6 อนั  400 บาท 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว 
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักด์ิ 

 

รวมเงินทั้งสิ้น 30,0๐0 บาท 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบเสนอโครงการพัฒนาสื่อ และอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

กิจกรรม 
สนองนโยบายท่ี/กล

ยุทธ์/มาตรฐาน/ ข้อท่ี 
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดซื้อสื่อการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

นโยบายที่ 2  
กลยุทธ์ที่ 1  
มาตรฐาน 1  
ขอ้ที่ 1.1.5 

สาระภมิูศาสตร์ 
1. แผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพของทวปีต่างๆ ชนิดไม้แขวน 

ขนาด 100x75 ซม. จ านวน 5 ชุด ชุด 1,800 บาท เป็นเงนิ 

9,000 บาท 

2. ลูกโลกสไลต์มาตรฐาน มไีฟในตวั ขนาด 12 นิ้ว จ านวน 3 ชุด 

ชุดละ 4,500 บาท เป็นเงนิ 13,500 บาท 

3. Anycast จ านวน 12 ตวัๆละ 700 บาท เป็นจ านวน 8,400 บาท 

สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม 

1 ต.ค. 63 
 – 

 30 ก.ย. 6๔ 
 
 

 
 
 
 
 

ครูอมรทิพย์   จิตรอารีย์  
ครูชุติมา        จิตตรารมย์ 
ครูธัญญารัตน์  จิตราภิรมย ์



 

ชุดดอกไม้ แจกนัและกระถางธูป เชงิเทยีน จ านวน 1 ชุด 

เป็นเงนิ 1,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

ภาคผนวก 
 

1. คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
2. หนังสือให้ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. คณะผู้จัดทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ที่      / 256๓ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีแผนปฏิบัติรการประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นกรอบและ
ทิศทางในการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน รวมทั้งต้องระดมความคิดจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเพื่อให้การดำเนินการตาม

 



 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่วาง
ไว้และเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน   จึงแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบดังน้ี 

๑. นางเพียงแข ชิตจุ้ย                                                     ประธานกรรมการ 
๒. นายสมศักด์ิ  นนท์เจริญ                                               รองประธานกรรมการ  
๓. นางจำเรียง ใจกว้าง                                                    กรรมการ  
๔. นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์                                                  กรรมการ 
๕. นายณรงค์ ศิริยงค์                                                      กรรมการ  
๖. นางสุลีพร ดีทอง                                                        กรรมการ  
๗. นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์                                           กรรมการ 
๘. นางสาวกรธิดา กิมาคม                                                 กรรมการ  
๙. นายภราดร  ไชยเขียว                                                  กรรมการ  
๑๐. คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา             กรรมการ 
๑๑. นางสาวเกศวรา ศรีวิบูลย์                                            เลขานุการพัฒนาผู้เรียน 
๑๒. นางสาวนิธิยา ทองยวน                                              เลขานุการงานกิจกรรมนักเรียน  
๑๓. นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์                                          เลขานุการวิชาการ  
๑๔. นางสาวรักชนก โสอินทร์                                             เลขานุการการเงินสินทรัพย์  
๑๕. นางสาวชนกพร ทองปาน                                            เลขานุการบุคคล  
๑๖. นางสาวจิราพร บุญเหลือ                                             เลขานุการ ICT 
๑๗. นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร                                              เลขานุการงานบริหารทั่วไป  
๑๘. นางสาวปฐมพร  เกตุกำพล                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๙. นายเอกชัย อะหลีแอ                                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐. นางสาวอภิชญา  ฤทธิพันธ์                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๒๑. นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๒๒. นายณฐนน ก๊งหวั่น                                                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการเสนอข้อมูล ข้อคิดเห็น กิจกรรมและโครงการและแนวทางการ

ดำเนินงานการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้บรรจุเป้าหมายความสำเร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 



 

 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง   ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ  ซือ่สัตย์สุจริตมี
ความต้ังใจเพื่อให้งานลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ 

   สั่ง  ณ  วันที่   2๐  เดือน มีนาคม พ.ศ. 256๓ 
 
 
 
 
            (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 

 
 
 

 
 

หนังสือให้ความเห็นชอบ 
เร่ืองการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ปีงบประมาณ 2563 
...................................... 

 
 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ระดับมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2563 



 

และนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม คร้ังที่  2 /2563  เมื่อวันที่17 
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทีปราษฎร์พิท ยา พิจารณาแล้ว มีมติ
เห็นชอบและอนุมัติให้โรงเรียนใช้เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงานของโรงเรียนต่อไป 
 
 
 
 

ลงชื่อ............................................................... 
(นายบรรจง  ภูวเศรษฐาวร) 

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 
 

 
 
 

 
คณะผู้จัดทำ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา   ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา   ที่ปรึกษา 
นางเพียงแข ชิตจุ้ย      ประธานกรรมการ 
นายสมศักด์ิ นนท์เจริญ      รองประธานกรรมการ 
นางจำเรียง ใจกว้าง      รองประธานกรรมการ 
นางสุลีพร ดีทอง กรรมการ  นายณรงค์  ศิริยงค์  กรรมการ 
นายพิชัย บุญชูประภา กรรมการ  นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์ กรรมการ 
นางสาวปฐมพร เกตุกำพล  กรรมการ  นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์ กรรมการ 



 

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ กรรมการ  นายณฐนน ก๊งหวั่น  กรรมการ 
นางยุพาพร เกิดขุมทอง กรรมการ  นางสาวนิธิยา ทองยวน กรรมการ 
นายนาวิน  โพธิ์ศรี  กรรมการ   นางสาวอัญชรีย์ มีแสง  กรรมการ 
นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ กรรมการ  นางอารีรัตน์ คล้ายอุดม กรรมการ 
นายธิรพงษ์ คงด้วง  กรรมการ  นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง กรรมการ 
นายวีรภัทร อินทร์เน่ือง กรรมการ  นางสาวพรพิลาส   วิจิต  กรรมการ 
นางนฤมล  ทิพย์พินิจ กรรมการ  นายภราดร ไชยเขียว กรรมการ 
นางสาวจิราพร บุญเหลือ กรรมการ  นายอิศรเกษม สีหะวงษ์  กรรมการ  
นายวรรณศักด์ิ บุญชู  กรรมการ  นายวรัญญู ทองถึง  กรรมการ  
นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง กรรมการ  นายเจนณรงค์ พันทวี  กรรมการ 
นางสาวภมร สุขศรีแก้ว กรรมการ  นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ กรรมการ 
นางสาวกรกมล กุลทอง  กรรมการ  นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์ กรรมการ 
นายฉัตรชัย ทองหีต  กรรมการ  นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพันธุ์  กรรมการ 
นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร กรรมการ  นางอังคณา จงรักษ์วิทย์ กรรมการ  
นางสาวปัทมา ใจชื่น  กรรมการ  นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์ กรรมการ 
นายชนกันต์ ชูขำ  กรรมการ  นางกวินนาฎ อินทจันทร์ กรรมการ 
นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง กรรมการ  นางสาวนฤมล  บุญรอด  กรรมการ 
นางสาวทิฆัมพร ออมสิน  กรรมการ  นางอัญวีณ์ หนูอุไร  กรรมการ 
นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว กรรมการ  นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน  กรรมการ 
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักด์ิ กรรมการ  นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์ กรรมการ  

คณะผู้จัดทำ (ต่อ) 
 

นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล  กรรมการ นางสาววันวิสาข์ สืบ  กรรมการ 

นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์ กรรมการ นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร   กรรมการ 

นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์ กรรมการ นางอารมย์ เทพเกื้อ   กรรมการ 
นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย กรรมการ นางสาวจีราวรรณ  เพ็ชรรัตน์   กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิง รพีพรรณ  จันทร์คง  กรรมการ นายจตุพล  บุนนาค   กรรมการ  
นางสาวชนกพร  ทองปาน กรรมการ นางสาวจิตชนก ประชุมทอง  กรรมการ 
นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ กรรมการ นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด  กรรมการ 

นายอาวุธ  จันทร์เมือง กรรมการ นายสายัน จิตรรักษ์    กรรมการ 



 

นายสุรศักด์ิ  ศรีขวัญ  กรรมการ นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ  กรรมการ 

นายจตุรงค์  ขุนปักษี  กรรมการ นายศรีสุวรรณ  บรมสุข  กรรมการ 
นางสาวพิมพ์พร  ทิมขำ  กรรมการ นายสัญชัย พิกุลงาม  กรรมการ 
นางสาวปาลินี  เพชรทอง กรรมการ นางสาวกรธิดา กิมาคม  กรรมการ 

นายธีรรัตน์  โคตรพันธ์ กรรมการ นายณัฐกิตต์ิ สารสุข  กรรมการ 
นางสาวนฤมล  สาริขา  กรรมการ นางวานีดา ทองปัสโนว์ กรรมการ 

นางสาวนวียา  ปักษิณ  กรรมการ นางสาวจตุพร เฝือชัย  กรรมการ 
นางสาวรักชนก  โสอินทร์  กรรมการ นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ  กรรมการ 

 นางสาวพัชริณี  สมผล  กรรมการ นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์ กรรมการ 

นางสาวคุณากร  วาณิชย์เจริญ กรรมการ นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง  กรรมการ 

นายเดชศรี  สุวิรัตน์  กรรมการ นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน  กรรมการ 

นางสาวพิมพิไล  กัญญา  กรรมการ นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช กรรมการ 
นายชวลิต  กรัดภิรมย์ กรรมการ นางสายฝน ราศีงาม  กรรมการ 

นางปรมาภรณ์   ไชยเขยีว กรรมการ สิบเอกหญิง อนุสา ส่งสุริน กรรมการ 
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  กรรมการ 

นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์                กรรมการและเลขานุการ 
นายเอกชัย  อะหลีแอ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

************************** 

 


