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คำนำ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ตามภารกิจคือ จัดการศึกษาให้ประชาการวัยเรียน ได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยมีภาพความสำเร็จ คือผู้เรียน จะเป็น “เด็กดีมีคุณธรรม นำความรู้ คู่
ความสุข” 

 ภายใต้บริบทที่มีทรัพยากรอยู่ค่อนข้างจำกัด แต่ความต้องการจำเป็นในการพัฒนา ในเรื่องต่าง ๆ เพ่ิม
มากขึ้น ทั้งนี้เพราะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ เรื่อง โรงเรียนวัดทุ่งยายชี จึงได้กำหนดรูปแบบและ
วิธีการดำเนินงานให้ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดยิ่งขึ้น ด้วยการดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ แผน
ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ของกระทรวงศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนาปี 2561 ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
รวมทั้งทิศทางและกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

 ขอขอบคุณ คณะครู ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ร่วมมือใน
การจัดทำแผนและกำหนดโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นกรอบ
และแนวทางในการพัฒนาของโรงเรียนให้ก้าวสู่ความสำเร็จตามท่ีมุ่งหวังไว้ต่อไป 
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      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

 

     

             เห็นชอบ 

 

 

                 (นายทวี  สาธชุาติ) 

          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
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๔ 

 

ส่วนที่  1 
นโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

 

บทนำ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  ส่วนที่  8  ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ ในการศึกษาตามมาตร  49  
กำหนดว่า  บุคคลย่อมมีสิทธ์ิเสมอกันในดารรับการศึกษาไม่น้อยกว่า  12  ปี  ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย  รวมทั้งผู้อยากไร้  ผู้พิการ  หรือทุพพลภาพ  หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก  ต้องด้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึง่  
และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษา  โดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น  และมาตรา  50  บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในทาง
วิชาการ  การศึกษา  การเรียน   การสอน  การวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ  ย่อมได้รับความคุ้มครอง  ทั่งนี้
เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กำหนด  
นโยบายในการศึกษาไว้  ดังนี ้

 

1.  นโยบายการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
 

 

วิสัยทัศน ์

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง  และมีคุณภาพ  

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 

 

เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุลและนักเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 

3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พื้นฐานการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 



 

๕ 

 

5. สพฐ. บูรณาการการทำงานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

6. พ้ืนท่ีพิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 

 

2. นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

วิสัยทัศน์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  เป็นองค์กรในการส่งเสริม สนับสนุน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  บนพื้นฐานของความเป็นไทย ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและเป็นกลไก
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล   

ค่านิยม 
ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมสร้างสรรค์  เพ่ือการศึกษาไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล 
 

พันธกิจ 
พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมี

คุณภาพ  โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียน  มีความรู้  มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม    มีความ
เป็นไทย และมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล ด้วยการบริหาร   จัดการ
แบบมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล   

 
เป้าประสงค์ 

  1. จัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่ประชากรวัยเรียน อย่างทั่วถึง เสมอภาค 
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีชีวิต     ความเป็น
ไทย อยู่บนพื้นฐานด้านเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  การอ่าน เขียนการคิด
วิเคราะห์  และเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล  

 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถและเจตคติที่ดีในการจัดการศึกษาตลอดทั้งการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานอย่างมือ
อาชีพ  

4. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ  โดยเน้นการกระจายอำนาจ ตามหลักธรรมาภิบาล การมี
ส่วนร่วม และการสร้างเครือข่าย  

5.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 



 

๖ 

 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ

ทางเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
กลยุทธ์  2 ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด 
กลยุทธ์ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพและลดอัตราการออกกลางคันให้เป็นศูนย์  โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
กลยุทธ์ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจ   ทาง

การศึกษา หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 กลยุทธ์ 6 สานฝันร่วมมือส่งเสริมภาคใต้  
 
จุดเน้น 
ส่วนท่ี 1  จุดเน้นด้านผู้เรียน 

1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพื่อพร้อมเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน ( Students’ 
Competencies) 

1.1.1 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา   

ที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

1.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิ   ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติ ( O-NET ) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

1.1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณและ    

ด้านการใช้เหตุผล 

1.1.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

1.1.5 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีสมรรถนะในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 

1.1.6 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะ        การสื่ อสารอย่าง
สร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวัย 

1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคม  

ที่เหมาะสม (Students’ Characteristics & Social Skills) 

1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 

1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 

1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 



 

๗ 

 

1.3 นักเรียนมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ (Students with Special Needs) 

1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลรูปแบบที่หลากหลาย 

1.3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และ 
อัตลักษณ์แห่งตน 

1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 

1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการองค์กรเอกชน และ
สถานศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ
เยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

 

ส่วนท่ี 2  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่อง 
(Continuous Professional Development) 

2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามรถตามมาตรฐานท่ีกำหนด และสามารถ  จัดการ
เรียนการสอน ท่ีส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

2.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ใน
การสื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา 

2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ 

2.2  การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจ  และแสดงศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding System) 

2.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

2.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจได้รับการจูงใจในการพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ 

2.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่างมืออาชีพ        เป็น
เชิงประจักษ์ และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 

2.3 การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม (Professional Ethics) 

2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณ และอุดมการณ์ที่มุ่งพัฒนาการศึกษาของชาติ  และ
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 



 

๘ 

 

2.3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ส่วนท่ี 3  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 

3.1 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อ
ผลการดำเนินงาน (Participation and Accountabiliry) 

3.1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำ
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข แทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน 
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและเป็นผู้ประสานงานหลัก เพื่อให้โรงเรียนทำแผนพัฒนาเป็นรายโร ง
ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1.2 สถานศึกษานบริหารจัดการโดยมุ่งการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน เพื่อ
ประโยชน์ สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม 

3.1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล อย่างเข้มแข็งโดยมุ่งการมี
ส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม 

3.1.4 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ดำเนินการ และติดตามประเมินผลการดำเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข็มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุด คุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

3.2 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐาน (Management 

with Quality and Standards) 

3.2.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นเทียบเคียงกับประเทศ  ผู้นำ
ด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 

3.2.2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่
สูงขึ้น เทียบเคียงกับประเทศผู้นำด้านคุณภาพการศึกษา ในภูมิภาคอาเซียน 
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  3.  สภาพปัจจุบัน  ปัญหา และความต้องการ 
 

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ      มีหน้าที่ดำเนินการ
ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 22 การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนา           ตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ   มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ   การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอ      ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้อง กับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ    สถานศึกษา  มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย      และแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ตลอดจนบริบทและความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา            ขั้นพื้นฐาน และ
ความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 

4. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม      และ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ   การจัดการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 
6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ

พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากร      ทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่
กฎหมายกำหนด 

7. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหา        ผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา 

8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอ่ืน
ในชุมชน  และท้องถิ่น 

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับ มอบหมาย
และตามที่กฎหมายกำหนด 
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โรงเรียนวัดทุ่งยายชี สามารถปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการงานวิชาการ   บุคลากร  งบประมาณ  
และบริหารทั่วไป   เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ                  

และประสิทธิผล โดยมี  เขตพื้นท่ีบริการ 5  หมู่บ้าน  2  อำเภอ  คือ  หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งยายชี    หมู่ที่  11  บ้านน้อยนาดี  หมู่
ที่12   บ้านเนินกระบก  หมู่ที่ 17 บ้านชมพู   อำเภอท่าตะเกียบ  และหมู่ที่ 15 บ้านห้วยกบ  ตำบลคู้ยายหมี   อำเภอสนาม
ชัยเขต   จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

สภาพภูมิศาสตร์  อาณาเขต  ประชากร  อาชีพ 

ตำบลท่าตะเกียบมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แควระบม-สียัด ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 677,500  

มีอาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลคู้ยายหมี ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต   จังหวัดฉะเชิงเทรา   ทิศใต้ติดกับ ตำบล
คลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราทิศตะวันออกติดกับ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น และ ตำบลวัง
ทองกิ่ง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ และ ตำบลลาดกระทิง   
อำเภอสนามชัย   จังหวัดฉะเชิงเทรา ไร่ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นหมู่บา้น
เร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 12,500 บาท/คน/ปี 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

โรงเรียนวดัทุ่งยายชี    ตั้งอยู่เลขท่ี  38  หมู่ที่  3  ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
รหัสไปรษณีย์  24160   โทรศัพท์ - โทรสาร  -  

E–mail: pisit_1972@hotmail.com website  www.tyschool.ac.th โรงเรียนแห่งนี้ได้เคยเปิดทำการสอนมาตัง้แต่สมัยสงครามโลกครั้ง
ที่  2  โดยมีนายทรัพย์  แก้วคำ  เป็นครูใหญ่  ต่อมาเมื่อ  ป ีพ.ศ.  2488  นายทรัพย์  แก้วคำได้ลาออก  ด้วยเหตุผลเงินเดือน
ไม่พอค่าใช้จ่าย  จากนั้นทางอำเภอพนมสารคาม  ได้พยายามจัดส่งมาสอน  แตไ่ม่มีใครมา  โรงเรยีนแห่งนี้จึงถูกพิจารณาล้มเลิก  
ในปี  พ.ศ.  2496 

  ในวันที่ 9 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2501 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งและเป็นโรงเรียน
ประชาบาล  แห่งแรกของตำบลท่าตะเกียบ  โดยนายทวี  ทวีพูล  นายอำเภอพนมสารคามในสมัยนั้นทำพิธีเปิดอย่างเป็น
ทางการ  อาศัยศาลาการเปรียญของวัดทุ่งยายชีเป็นสถานที่เรียน  มีนายลิขิต  วิริยะเสมากุล  เป็นผู้สอนและรักษาการใน
ตำแหน่งครูใหญ่  มีจำนวนนักเรียนเริ่มแรก  38  คน 

  ปี    พ.ศ.   2502       นายสำรวย       ลิ้มสกุลกาญจน์  มารักษาการในตำแหน่ง 

ครูใหญ่แทนนายลิขิต  วิริยะเสมากุล  ที่ย้ายไปอยู่โรงเรียนวัดบางมะเฟือง 

ในปี  พ.ศ.  2508  นายนิยม   จุลศรีไกวัล  เข้ามารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  และต่อมา
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

  ปี    พ.ศ.  2510   ได้รับงบประมาณจากทางราชการ     สร้างอาคารเรียนถาวรเป็นอาคารไม้แบบ  ป.  
1 ม.   จำนวน  3  ห้องเรียน  เป็นเงิน  120,000  บาท  และทำกรเปิดใช้   

วันท่ี  1  พฤษภาคม  2511 

  ในปี  พ.ศ.  2517  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  สร้างบ้านพักครูขนาด   
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2  ห้องนอน  ใต้ถุนโล่ง  งบประมาณ  25,000  บาท  ซึ่งนับเป็นบ้านพักครูหลังแรกของโรงเรียน 

  ปี  พ.ศ.  2520  ได้รับงบประมาณจากทางราชการอีก  3  รายการ  คือ   

1. ได้รับงบประมาณสร้างส้วมขนาด  2  ท่ี  1  หลัง  4,000  บาท 

2. ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังที่  2  ขนาด  2  ห้องนอนชั้นล่างมีห้องครัวและห้องน้ำ  
งบประมาณ  60,000  บาท 

3. ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข.  อีก  1  ห้อง  งบประมาณ90,000  บาท 

ในปี  พ.ศ.  2524  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  2  รายการคือ 

3.1 ได้รับงบประมาณต่อเตมิอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข. อีก 1 ห้อง (ต.ค.24)    เป็นเงิน  160,000  
บาท 

            3.2 ได้รับงบประมาณสรา้งโรงฝึกงานแบบ  สปช.  302  1  หลัง  เป็นเงิน  199,000  บาท  และ
ในปีเดียวกันนี้ ประชาชนหมู่ที่  5 บ้านหนองปรือกันยางได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนช่ัวคราว  เพื่อให้นักเรียนในหมู่บ้านได้เรยีน   
โดยได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนวัดทุ่งยายชี   เมื่อวันที่   1   ตุลาคม   2524  โดยโรงเรียนวัดทุ่งยายชีได้ส่ง    
น.ส.  อุบลรัตน์  รอดศิริ  ไปช่วยทำการสอน เรื่อยมาจน ได้รับการประกาศให้เป็นเอกเทศ  เมื่อ   10  พฤษภาคม   2527 

  ในปี  พ.ศ.  2527    ได้รับงบประมาณจากทางราชการเพิ่มเติมอีก  3   รายการ    เนื่องจากมีจำนวน
นักเรียนมากขึ้น  คือ 

1. ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช. 601/26  จำนวน  4   ที่นั่ง งบประมาณ  60 ,000   
บาท 

2. ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ   สปช.  105/26  เป็นอาคาร  คลส.  2  ช้ัน  หลังคา
มุงกระเบื้อง  จำนวน  2  ห้องเรียน  งบประมาณ  920,000  บาท 

3. ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 1 ชุด งบประมาณ35,000  บาท 

ในปี  พ.ศ.  2529  ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ แบบ   พ.1    งบประมาณ 15,000บาทปี  พ.ศ.  
2530  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  อีก  2  รายการ  คือ 

1. ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบฝ.33 1 ชุดงบประมาณ  35,000  บาท 

2. ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ  สปช.601 / 26 อีก  1  หลัง ขนาด  4   ที่น่ัง งบประมาณ  
60,000   บาท   

ในปี พ.ศ.   2534  นายนิยม  จุลศรีไกวัล ครูใหญ่ ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรยีนบ้านหนอง
คอก  และทางราชการได้ส่ง  นายจอม  โพธิ์งาม  มาเป็นผู้บริหารแทนต่อมาในปีพ.ศ.  2540  (ในวันที่  12  กันยายน  
2540)  ทาง  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าตะเกียบ  ได้มีคำสั่งให้  นายจอม  โพธิ์งาม  ไปรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งและให้นายสมรักษ์  ศรีเกษม  ผู้อำนวยการบ้านหนองขาหยั่ง  มารักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชีแทน  และในปีดังกล่าวโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  
เป็นอาคาร คลส. 2 ชั้น  หลังคามุงกระเบื้อง ขนาด 10 ของเรียนงบประมาณ  2 ,498,367 บาท  และได้รับงบช่วยเหลือ
อุทกภัย   เพื่อทำการซ่อมแซมถนน  ปรับปรุงสนามกีฬา  และปรับปรุงพื้นที่ท่ัวไป  เป็นเงิน   

1,108,400  บาท 

ปี พ.ศ.  2541  (ในวันท่ี  26  สิงหาคม  2541)  นายสมรักษ์  ศรีเกษม  ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าตะเกียบ  และมอบหมายให้  นางสุวณี      กรจับ  รักษาการแทนในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
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ในวันที่  12  พฤศจิกายน  2541  โดยคำสั่งของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าตะเกียบที่  
1111.10/1414  ลงวันท่ี  5  พฤศจิกายน  2541  ให้นายเชาวลิต  ตันเจริญ  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรยีนบ้านสนัติ
สุขพัฒนา  มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน       

วัดทุ่งยายชี  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2541 

 ปี พ.ศ. 2542 ดำเนินการก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดกว้าง 12  เมตร ยาว 20 เมตร  คลส.  หลังคาโครง
เหล็กมุงกระเบื้อง    พร้อมห้องประกอบอาหาร  1   ห้อง   สหการ  1   ห้อง  ดำเนินการก่อสร้างโดยมิได้ใช้งบประมาณของ
ทางราชการ  อาศัยแรงงานจากประชาชนในพ้ืนท่ีเขตบริการ  ในหมู่ที่  3   ทุ่งยายชี  หมู่  11  บ้านน้อยนาดี   หมู่  12  บ้าน
เนินกระบก  หมู่ที่ 17  บ้านชมพู  หมูที่  15  บ้านห้วยกบ  ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดำเนินการ  โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุ
การก่อสร้างจากโรงเจวัดโสธรฯ สมทบกับเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมวันเด็ก    และมีผู้มีจิตศรัทธา  คณะครูและกรรมการ
สถานศึกษาร่วมบริจาค  สิ้นงบประมาณ   154,000    บาท   

 ในปี  พ.ศ.  2543  ได้รับงบประมาณจากทางราชการจำนวน  3  รายการ 

1. ได้รับงบประมาณกอสร้างสนามบาสเกตบอล  งบประมาณ 187,000  บาท 

2. ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ ฝ.33 1 ชุด 

งบประมาณ  72,000  บาท 

3. ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช.601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง  งบประมาณ  60 ,000  
บาท 

ในปีเดียวกัน  คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา  ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร 

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา  โดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการ  เป็นอาคาร คลส. 2  โครงหลังคาไม้  มุง
กระเบื้อง  ขนาดกว้าง  8  เมตร  ยาว  18  เมตร  โดยอาศัยงบประมาณจาก  

การทอดผ้าป่าการศึกษาเมื่อวันที่  19  กันยายน  2542  และเริ่มดำเนินการก่อสร้างเรื่อยมาแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์    
2543    ทำการเปิดและส่งมอบให้กับทางราชการงบประมาณ     270,000      บาท   เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2543 

ในปี  พ.ศ.  2543  ได้รับการสนับสนุนจาก ส.ส. สุชาติ  ตันเจริญ  คุณวิเชียร - คุณสุภา  ตันเจริญ  
สนับสนุนงบประมาณ  ดำเนินการก่อสร้างอาคารวิเชียร – สุภา   ตันเจริญ  โดยใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน  1  ห้อง  และเป็นพักครูอีก  2  ห้อง      อันเนื่องมาจากบ้านพักครูมีไม่เพียงพอ  เป็นอาคาร  คลส.  ช้ัน
เดียว  หลังคามุงกระเบื้อง  ขนาด  กว้าง  9  เมตร  ยาว  12  เมตร  สิ้นเงินประมาณ  175,000  บาท  ทำพิธีเปิดอย่างเป็น
ทางการ  และส่งมอบให้กับทางราชการ  เมื่อวันท่ี  16  กรกฎาคม  พ.ศ.  2543 

และในปี  พ.ศ.  2543  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชมรมร่มโพธิ์ทอง   เพื่ออนุเคราะห์คนชรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยคุณดำรง  -  คุณประเทิง  ร่มโพธิ์ทอง  และพนักงานชมรม  เป็นเงิน  126 ,000  บาท  ดำเนินการ
ก่อสร้างอาคารห้องน้ำสำหรับอนุบาล  อาคารชั้นเดียว คลส.  หลังคามุงกระเบื้อง  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  10  เมตร  ปู
พื้นกระเบื้องเซรามิค   

เป็นห้องส้วม  4  ห้อง  ห้องอาบน้ำ  2  ห้อง  พร้อมสุขภัณฑ์  ด้านหน้าเป็นอ่างล้างหน้า  ติดกระจกตลอดแนว  จำนวนก๊อก
น้ำ  15  หัวก๊อก  เริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  2543  ทำพิธีเปิดและส่งมอบให้กับทางราชการในวั นที่  1  
กันยายน  2543 

ในปี พ.ศ.  2545  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชมรมร่มโพธ์ิทอง  เพื่ออนุเคราะห์คนชรา  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ดำเนินการก่อสร้างสวนหย่อมพร้อมสนามเด็กเล่น ในพื้นที่  247  ตารางเมตร  บริเวณด้านหน้าโรงเรียน  พร้อม
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อุปกรณ์สนามเด็กเล่น  5  ชุด  เป็นเงิน  100,000  บาท  พร้อมทั้งมอบรถจักรยานตามโครงการจักรยานยืมเรียน  72  คัน 
มูลค่า  86,400  บาท 

ในปี   พ.ศ. 2546    เป็นการก่อสร้างรั้วโรงเรียนบริเวณด้านหน้าติดวัดทุ่งยายชี    และด้านหน้าติดถนน  
เป็นรั้ว   คลส.   พร้อมเหล็กดัดขนาดช่องละ  3 x 2.3 เมตร  โดยอาศัยงบประมาณจากการทอดผ้าป่า  และผู้มีจิตศรัทธา    
คณะครู    คณะกรรมการสถานศึกษา  ร่วมบริจาค   เป็นจำนวน   54   ช่อง    ประตูรั้วเหล็กขนาด   6 x 2.3    เมตร   3  
บาน  ค่ารับเหมารั ้วช่องละ    3 ,200    บาท    ประตูบานละ   8 ,500   บาท  สิ ้นงบประมาณ   198 ,300   บาท   
ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จยังคงขาดอีก   11   ช่อง   และดำเนินการติดตั้งรั้วลวดหนามด้านข้างติดพระอุโบสถ    และด้านหลัง
โรงเรียนเป็น    ระยะ    400   เมตรเศษ   สิ้นงบประมาณ  35,000  บาท  งบประมาณจากการจัดงานวันเด็ก 

ในปี พ.ศ. 2546 ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรือนเกษตรโดยอาศัยงบประมาณจากการจัดงานวันเด็ก  เป็น
อาคารพื้น  คลส.  หลังคามุงจาก  อาศัยแรงงานจากทุกหมู่บ้านในเขตบริการ   ขนาด   5.5 x  12   เมตร  เป็นเงินค่าวัสดุ + 
อาหาร  ประมาณ  25,000  บาท 

ในปี   พ.ศ.  2547 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ   สร้างเรือนผักกางมุ้ง  

 ขนาด   6 x 8   เมตร  งบประมาณ  32,500  บาทพร้อมปุ๋ยและเมล็ดพันธ์ุผัก 

ในปี     2548   โรงเรียนวัดทุ่งยายชี     ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม     

 บานประตู  หน้าต่างเป็นเงิน  14,000  บาท 

วันที่    19    พฤศจิกายน    2548     โรงเรียนได้จัดทอดผ้าป่าการศึกษาขึ้น    เป้าหมายเพื่อจัดสรา้ง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่     ในการจัดงานดังกล่าว   โรงเรียนได้รับเงินบรจิาค   เป็นเงินจำนวน  319,000    บาท    
และคอมพิวเตอร์จำนวน    12    เครื่อง    โรงเรียนได้นำเงินดังกล่าวมาดำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  คือ 

   1.   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  ห้อง 

   2.  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1  ห้อง 

    3.  ห้องปฏิบัติการทางวิชาการ 1  ห้อง 

 

 ในปี พ.ศ.  2554  โรงเรียนวัดทุ่งยายชีไดเ้ปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการด้วยนายเชาวลติ  ตันเจริญเกษียณอายุราชการ
ก่อนกำหนด  และสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2 ได้แต่งตั้งนายพิสิษฐ์   ศุภวัฒน์ธนบดี  มา
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายชี  

ตามคำสั่งที่ 476/ 2544 ลงวันที่ 27 กันยายน 2554 และได้กอ่สร้างป้ายโรงเรยีนทำด้วยหินแกรนิต  ก่อสร้างห้องน้ำ
อาคารประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และในวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวดัทุ่ง
ยายชี นำโดย กำนันทวี  สาธุชาติ จัดงานระดมทรัพยากรเพื่อก่อสร้างอาคารอนุบาล 3 ห้องเรียน  3 ห้องน้ำ  ขนาด 624 
เมตร โดยเชิญ นายวีระ  สุเมธาพนัธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 มาวางศิลา
ฤกษ์ก่อสร้างเมื่อ วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งอาคารดังกล่าวคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดทุ่งยายชี  

นำโดย กำนันทวี  สาธุชาติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรยีนวัดทุ่งยายชี  ผู้ปกครอง  ชุมชน  วัด สร้าง
และมอบให้โรงเรยีนลักษณะเป็นอาคารพื้นปูน โครงสร้างไม้ โดยใช้ไม้จากการรื้ออาคาร ป.1ข ที่ยังคงสภาพใช้งานได้มา
ก่อสร้างด้วย และทั้งนี้โรงเรียนได้ใช้เงินอุดหนุนเข้าช่วยสนับสนุนปรบัปรุงต่อเตมิให้ดียิ่งขึ้นอีกจำนวนหนึ่ง และไดม้ีการ



 

๑๔ 

 

ก่อสร้างศาลเจ้าที่ด้านข้างอาคารอนุบาลพร้อมทั้งหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน โดยมีคณุครูราชศักดิ ์วงศ์บุบผา เป็นผูร้ะดม
ทรัพยากรในการก่อสร้างโดยแล้วเสร็จ 

 ในปีพ.ศ. 2555 ได้ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โดยการจัดระดมทรพัยากร ปรับปรุงโรงอาหาร  จดัทำเวทีเพื่อใช้ใน
การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จากการระดมเงินสนับสนุนของคณะกรรมการสถานศึกษา ก่อสร้างที่พักด้านข้างอาคารโรงอาหาร 
ก่อสร้างเสาสญัญาณ wi-fi internet ของโรงเรียน ปรับปรุงห้องสมุด ระบบธนาคารขยะ และส่งนักเรยีนเข้าเป็นตัวแทนแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง 2 ปี ตดิต่อกัน และนักเรียนได้เป็นตัวแทนวิ่งกรีฑา รุ่นอายุ  15 ปี สพฐ.เกมส์ 
ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง พ.ศ. 2555  และผู้อำนวยการยังได้รับรางวัล 1แสนครูดี และผู้อำนวยการดีเด่น ประจำ
อำเภอท่าตะเกียบ ประจำปีการศกึษา 2555  

 ในปี  พ.ศ.  2556  ได้สร้างเสาธงและเวทีบริเวณลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน จากการสนับสนุนของคณะครู
โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ทำการปรับปรุงห้องพัสดุเดิมเป็นห้องประชุมธารน้ำใจ  ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารมัธยม  ปรับปรุง
ธนาคารขยะที่ทรุดโทรมลง  มีการส่งนักเรียนเข้าเป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง ได้แก่  การ
แข่งขันทำขนมช่อม่วงระดับชั้น ป.4 – ป.6 และกิจกรรมแข่งขันคำคมระดับชั้น ป.4 – ป.6 , ม.1 – ม.3 นักเรียนได้เป็น
ตัวแทนวิ่ง  เอพี.ฮอนด้า  31  ขา  สามัคคีปี  9  ณ สนามกีฬากลางแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครฯ โดยเข้าร่วมแข่งขัน
เป็นปีแรกได้อันดับที่ 25 จากทั้งหมด 78 ทีมที่เข้าแข่งขัน  ได้เป็นตัวแทนกองลูกเสือ – เนตรนารี  ประกวดสวนสนาม
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ฉะเชิงเทราเขต  2 

 ในปี พ.ศ. 2557  ได้ทำการปูพื้นกระเบื้องอาคารประถมศึกษา  (อาคาร 1 )  ท้ังช้ันบนและช้ันล่าง  ปูพ้ืนกระเบื้อง
อาคารมัธยมศึกษา (อาคาร 2 ) บริเวณชั้นล่างและบันไดทางขึ้นทั้งสองฝั่งและทาสีอาคารมัธยมศึกษาทั้งอาคาร  ทาสีอาคาร
กำนันทวี  สาธุชาติ  ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนระดับปฐมวัยอยู่ ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังซ่อมหน้าต่างของอาคารมัธยมศึกษา
จากเดิมที่เป็นหน้าต่างเหล็ก  บางห้องเรียนเป็นหน้าต่างไม้  ก็เปลี่ยนเป็นกระจกแทน  มีการปรับปรุงห้องพยาบาลของโรงเรยีน
โดยการทาสีใหม่  ลงเตียง  ที่นอน  ผ้าม่าน และรื้อสวนหย่อมด้านข้างอาคารมัธยมศึกษามาเป็นลานสำหรับนั่งพักผ่อนหรือ
อ่านหนังสือ มีโต๊ะไม้ที่ให้บริการอยู่จำนวน  4  ตัว  นอกจากนี้ในด้านของวิชาการโรงเรียนวัดทุ่งยายชีได้รับรางวัลมากมาย 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ชนะเลิศการประกวดสวนสนามลูกเสือ – เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต ๒ ทำหลังคาทางเดินระหว่างตึก ซ่อมแซมบ้านพักครู ๒ หลัง มีการติดตั้งจอทีวีตามห้องต่างๆ ทำอ่างแปรงฟัน
ใหม ่

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้มีการจัดทำหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ๑ ไปอาคาร ๒ และอาคารวิทยาศาสตร์
ประยุกต์  ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่  นอกจากการทำหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียนแล้วยังสร้างอ่างล้างชามอันใหม่ที่ต่อเติม
จากห้องครัวเดิม และได้สร้างห้องสหกรณ์ห้องใหม่ขึ้น หลังจากที่สร้างอาคารหลังใหม่เสร็จ และได้ทำการทาสีอ่างแปรงฟัน 
ทาสีห้องน้ำ ทาสีกำแพงโรงเรียน ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนท่ีชำรุด และได้จัดเปลี่ยนโต๊ะนักเรียนใหม่  ได้รับรางวัลโรงเรียน
สหกรณ์ต้นแบบ 

 ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีการปรับปรุงส่วนต่างๆในบริเวณโรงเรียน ดังนี้ ได้มีการสร้างโรงจอดรถสำหรับครู  มีการสร้าง
โรงเลี้ยงไก่และได้นำไข่จากการเลี้ยงมาเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน
ทาสีห้องน้ำ  มีการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับครูอาคารมัธยม  การสร้างห้องสมุดแหล่งที่ ๒ เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนสำหรับนักเรียน
เพิ่มอีกที่  มีการทาสีรั้วโรงเรียน  มีเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับนักเรียนได้ดื่ม  มีการระดมทรัพยากรเพื่อสร้างโดมเพื่อการศึกษา
ของนักเรียน และซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ท่ัวไปให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  

 ในปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ได้มีการย้ายศาลพระภูมิใหม่ จากด้านข้างตัวอาคารอนุบาล มีอยู่ที่ด้านหน้า
ทางเข้า มีการสร้างโดมสำหรับนักเรยีนอนุบาลได้ทำกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า และทำกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอน  
มีการสร้างบ้านพักครู 1 หลัง มีโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จาก CCF และมีการปรับปรุงระบบในภายในโรงเรียน 



 

๑๕ 

 

 ในปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ได้มีการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน ต่าง ๆ ได้แก่ บ้านพักครูหลังใหม่  มีการ
สร้างห้องน้ำใหม่  หลังคาทางเดินเชื่อมต่อไปโรงอาหาร สร้างโรงจอดรถสำหรับครู และโรงจอดรถสำหรับนักเรียนใหม่ มีการ
ขุดลอกคลองหลังโรงอาหารใหม่ พร้อมกับการสร้างรั้วกั้นแนวริมฝั่งคลอง โดยการบริหารจัดการโรงเรียนโดย นายสมภพ ดวง
ชอุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

บุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชี มี 

• ผู้อำนวยการโรงเรียน   จำนวน  ๑ คน 

• ครูประจำการ    จำนวน  ๑2 คน 

• ลูกจ้างประจำ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)  จำนวน  ๑ คน 

• ครูอัตราจ้าง    จำนวน  - คน 

• ลูกจ้างชั่วคราว(ครูพ่ีเลี้ยง)   จำนวน  ๑ คน 

• นักการภารโรง(ลูกจ้างประจำ)  จำนวน  ๑ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๖ 

 

บุคลากรในโรงเรียนวัดทุ่งยายชี จำแนกตามวุฒิการศึกษา ดังนี้ 

 

ชื่อ - สกุล อาย ุ ตำแหน่ง ปริญญาตรี ปริญญาโท 

 

๑.นายสมภพ  ดวงชอุ่ม 

 

๔๑ 

ผู้อำนวยการ 

ชำนาญการ 

ครุศาสตรบณัฑติ 

(ค.บ.) 

สังคมศึกษา 

ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑติ 

 การบริหารการศึกษา  

 

๒.นางสุขจติต์   พิกุลทอง 

 

๕8 

ครู ค.ศ. 3 

ชำนาญการ
พิเศษ 

ครุศาสตรบณัฑติ 

(ค.บ.) 

การประถมศึกษา 

 

- 

 

๓.นายปานเทพ   ภักดีอุทธรณ ์

 

๕5 

ครู ค.ศ. ๓ 

ชำนาญการ
พิเศษ 

ครุศาสตรบณัฑติ 

(ค.บ.) 

การประถมศึกษา 

 

- 

 

๔. นายปรญิญา  ผดุงกิจ 

 

๓7 

 

ครู  ค.ศ. ๒ 

ครุศาสตรบณัฑติ 

(ค.บ.) 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑติ 

การบริหารการศึกษา 

 

๕.นางดวงนภา   สินวิสตูร 

 

๔7 

 

ครู ค.ศ. ๒ 

ครุศาสตรบณัฑติ 

(ค.บ.) 

การประถมศึกษา 

ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑติ 

การบริหารการศึกษา 

 

6.นายเอกชัย   พละศักดิ ์

 

๓7 

 

ครู ค.ศ. ๑ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

- 

7.นางสาวมินตา เชื้อวงศ์ 
 

30 

 

ครู ค.ศ. ๑ 

การศึกษาบัณฑิต 

(กศ.บ.) 

ภาษาไทย 

 

- 

 

8. นายรังสรรค์ วรรณพิรณุ 

 

31 

 

ครู ค.ศ. ๑ 

ครุศาสตรบณัฑติ 

(ค.บ.) 

ดนตร ี

 

- 



 

๑๗ 

 

 

9.นางสาวภารดี  ชัยชนะรุ่งกมล 

30 ครู ค.ศ.1 

 

ครุศาสตรบณัฑติ 

(ค.บ.) 

ภาษาอังกฤษ 

- 

 

๑0.นางสาวจิดาภา  พ่ึงเพ็ชร 

๒7 ครู ค.ศ.1 

 

ครุศาสตรบณัฑติ 

(ค.บ.) 

คณิตศาสตร ์

- 

 

๑1.นางสาวสุวรรณภรณ์ อสิพงษ ์

 

๒6 

 

ครู ค.ศ. ๑ 

ครุศาสตรบณัฑติ 

(ค.บ.) 

การศึกษาปฐมวัย 

 

- 

 

 

ชื่อ - สกุล อาย ุ ตำแหน่ง ปริญญาตรี ปริญญาโท 

 

๑๒.นางสาวปัณชญา เอี่ยมทรัพย ์

 

26 

 

ครู ผู้ช่วย 

ครุศาสตรบณัฑติ 

(ค.บ.) 

การศึกษาปฐมวัย 

- 

 

๑๓.นายสุนทร พวกดี 

 

27 

 

ครู ผู้ช่วย 

ครุศาสตรบณัฑติ 

(ค.บ.) 

วิทยาศาสตร ์

- 

 

๑4. นายวีระชัย  รุ่งโรจน ์

๕4 แม่บ้านระดับ  ๒ 

 

ต่ำกว่าปริญญาตร ี
- 

 

๑5. นางสาวเบญจมาศ ไก่แก้ว 

24 เจ้าหน้าท่ีธุรการ บริหารธรุกิจบัณฑิต 

(บธ.บ.) 

การจัดการโลจิสติกส ์

 

- 

16. นางสาวรุ่งทิพวรรณ  

คงเสถียร 

27 พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ ต่ำกว่าปริญญาตร ี
- 

 

 

  



 

๑๘ 

 

ปัจจุบนัเปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย ถึงระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น 
  

จำนวนนักเรียน แยกชาย หญิง จำแนกตามระดับช้ัน  ( ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖4 ) 

 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล ๒ 

อนุบาล ๓ 

๑7 

๑6 

๑3 

๑0 

๓3 

๒6 

 

รวมปฐมวัย ๓3 23 56  

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

๑๙ 

๑๔ 

๑5 

๑๔ 

๑3 

๑2 

20 

๑3 

๑8 

๑6 

๑4 

7 

๓9 

๒7 

33 

๓0 

๒๗ 

19 

 

รวมประถมศึกษา ๘7 88 ๑75  

มัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ ๑0 ๑๓ ๒3  

มัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ ๑5 ๑0 25  

มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ ๑1 10 ๒1  

รวมมัธยมศึกษา 36 33 69  

รวมท้ังสิ้น ๑56 ๑44 ๓00  

 

 

 

 

 



 

๑๙ 

 

ส่วนที่  2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 

 

วิสัยทัศน ์

โรงเรียนวดัทุ่งยายชี เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ขับเคลื่อนระบบการศึกษาด้วยนวตักรรม  ผู้เรียนมคีุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา เน้นคุณธรรม จรยิธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน เป็นคนดีของบ้านเมือง   

 

พันธกิจ 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนตามมาตรฐานของสถานศึกษา มีทักษะที่จำเป็น
ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  

๒. ส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม สำนึกความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้  สามัคคี  มีจิต
อาสา 

๓. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. พัฒนาให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิต ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
๖. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ครูมืออาชีพ ทำงานเป็นทีม 
๗. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
๘. พัฒนาการบริหาร  จัดการศึกษาอย่างมีระบบ ตามหลักธรรมาภิบาล 
๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน  ภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จุดเน้น 

๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๒. นักเรียนชั้น ป.๑- ป.๓ ปลอดจากการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
๓. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี และกีฬา 
๔. น้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ ๑๐  สำนึกในความเป็นไทย มี

ระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้  สามัคคี  มีจิตอาสา 

 

 



 

๒๐ 

 

เป้าหมาย 

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนตามมาตรฐานของสถานศึกษา มีทักษะที่จำเป็นต่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้  สามัคคี  มีจิตอาสา 
๓. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสามารถส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไข

ปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
๔. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
๕. ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของในหลวง

รชักาลที่ ๑๐ เป็นคนดีของบ้านเมือง 
๖. ครูมีทักษะวิชาชีพในการสอน มีความรู้ ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานได้

ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการทำงานเป็นทีม 
๗. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
๘. การบริหารจัดการศึกษาประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรมมาภิบาล 
๙. ผู้ปกครอง ชุมชน  ภาครัฐและเอกชน  ให้มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ ๑ : ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาคณุภาพผูเ้รียนตามมาตรฐาน 

        สถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๒ : สืบสานศาสตร์พระราชา น้อมนำพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะตาม 
             สมรรถนะและ สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๔ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและยึด 

      หลักธรมมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ ๕ : ส่งเสริมนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ ๖ : พัฒนาสถานศึกษา ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่าย  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ ๑ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 

 
• ผู้เรียนมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

มาตรฐานของสถานศึกษา มีทักษะที่จำเป็นต่อ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

• มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
รูปธรรมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

• ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ ๒  : สืบสานศาสตร์พระราชา น้อมนำพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษา 
 • ผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม สำนึกความเป็น

ไทย มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้  สามัคคี  มีจิต
อาสา 

• ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนา
ทักษะในการดำรงชีวิต ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของ
ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะตาม
สมรรถนะและ สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ • ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา

ศักยภาพสู่ครูมืออาชีพ ทำงานเป็นทีม 
 

กลยุทธ์ที่ ๔  : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
และยึดหลัก  ธรรมาภิบาล • พัฒนาการบริหาร  จัดการศึกษาอย่างมีระบบ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์ที่ ๕ : ส่งเสริมนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

 
• พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ : พัฒนาสถานศึกษา ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่าย  
 • ประสานพลังผู้ปกครอง ชุมชน  ภาครัฐและ

เอกชน  ให้มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 



 

๒๒ 

 

 
อัตลักษณ ์

มีมารยาทงาม 

 

เอกลักษณ ์

กีฬาเด่น 

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน 

ต้นจามจรุ ี

 

 

 

 

 

 

สีประจำโรงเรียน 

 

 

 

 

  สีฟ้า หมายถึง  การมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุง่สู่สามัคค ี

  สีขาว หมายถึง  เป็นคนดี มีคณุธรรม จรยิธรรม 

 

คำขวัญโรงเรียน 

 

ดำรงเอกลักษณ์ไทย    ตั้งใจศึกษา     ประชาร่วมใจ 

พลานามัยสมบูรณ์    เพ่ิมพูนสามัคคี    มากมีคุณธรรม 
 

ปรัชญาการศึกษา 

 

มีระเรียบวินัย   ใฝ่เรียนรู้  มุ่งสู่สามัคค ี



 

๒๓ 

 

ส่วนที่  3 

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
3.1  แผนงบประมาณ  งบเงินอุดหนุน  ประจำปีการศึกษา  2564 
 

รายการ งบอุดหนุนรายหัวนักเรียน งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวม 
ก่อนประถมศึกษา 96,900 24,510 121,410 

ประถมศึกษา 298,300 75,360 373,660 

มัธยมศึกษาตอนต้น 245,000 61,600 306,600 

รวมทั้งสิ้น 543,300 161,470 801,670 

 
 
3.2  แผนการจัดสรรงบประมาณ (งบอุดหนุนรายหัว)  เพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ 
 

รายการงบประมาณ การจัดสรร เป็นเงิน (บาท) 
ปฐมวัย 100 % 100,300 
ขั้นพื้นฐานการศึกษา   
กลุ่มบริหารวิชาการ (ป.1-ม.3) 55  % 216,315 
กลุ่มบริหารทั่วไป(ป.1-ม.3) 15 % 58,995 
กลุ่มบริหารงานบุคคล(ป.1-ม.3) 10 % 39,330 
กลุ่มบริหารงบประมาณ(ป.1-ม.3) 12.5% 49,162.50 
กลุ่มอำนวยการ(ป.1-ม.3) 5% 19,665 
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา(ป.1-ม.3) 2.5% 9,832.50 

รวมทั้งสิ้น (ป.1-ม.3) 100  % 543,300 

 

 



 

๒๔ 

 

 
 

รายละเอียด 
โครงการและกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 

แผนงาน   (√)  กลุ่มบริหารวิชาการ 

    (     )  กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 

    (     )  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

    (     )  กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

             โครงการใหม่ √   โครงการต่อเนื่อง 

สนองแผนกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อ   ...1,2,3,4,5…..   

สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ   ....1,2,3..... 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที ่

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่.......................1.1.1 1.1.2  1.1.3  1.2.1  1.2.2  1.2.3  1.2.4  1.2.7.............. 

 

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ  

 

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

 

กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งานที่รับผิดชอบ       กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง 

ระยะเวลาโครงการ 17 พฤษภาคม  2564 – 31 มีนาคม  2565 

 

 

 

 

 

 



 

๒๖ 

 

1.หลักการและเหตุผล 

        ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จัดให้มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่างๆ ทั้งในระดับชาติ NT , ระดับเขตพื้นที่(Las) และการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในภาพรวม ระดับชาติ และระดับสถานศึกษาของ
โรงเรียนวัดทุ่งยายชีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เมื่อเทียบกับระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

2.  ผลการประเมินสมรรถนะสำคญัตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

3.  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

4.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีในกลุ่มสาระการเรียนรูต้่างๆ 

3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 
  3.1.1  ผูเ้รียนร้อยละ 80  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

                     3.1.2  ผู้เรียนรอ้ยละ 80  มีผลการประเมินสมรรถนะสำคญัตามหลักสูตร 

                     3.1.3  ผู้เรียนรอ้ยละ 80  มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามเกณฑ์ 

               3.2  ด้านคุณภาพ 

  3.2.1  ผูเ้รียนมีความคดิริเริ่ม และสร้างผลงานด้วยความสำเร็จและภาคภูมิใจ 

                     3.2.2  ผู้เรียนมคีวามกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม   

4. กิจกรรมสำคัญ 

 4.1  ประชุมจัดทำโครงการเพื่อกำหนดงาน และกิจกรรมของโครงการ ขอบข่ายงาน  

 4.2  เสนอขออนุมัติโครงการ 

 4.3  ดำเนินการตามแผน 

                4.3.1    ภาษาอังกฤษวันละคำ  (One day One word) 

                 4.3.2    กิจกรรมเสียงทอง  contes 

                 4.3.3    การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ skit (ม.1-3) 

                 4.3.4    กิจกรรมพี่ช่วยน้อง คล่องคณิต พิชิตผลการเรียน สู่การแข่งขันระดับชาติ 

                 4.3.5    กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกา A-MATH Mini Challenge 
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                 4.3.6    กิจกรรมยอดมนุษย์พิชิตสตูรคณู 

                 4.3.7    กิจกรรมพัฒนาการอ่าน 

                 4.3.8    กิจกรรมยกระดับ NT ช้ัน ป1-3 

4.4 สรุปและรายงาน   

 

5.  วิธีดำเนินการ 
 

ที ่

 

การดำเนินการ 

ระยะเวลาปีการศึกษา 2564  

ผู้รับผิดชอบ พ.ค. 
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย. 

64 

ต.ค.64 พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

1 ประชุมจัดทำโครงการ            ครูสุขจติต ์

2 เสนอขออนุมัติโครงการ            ครูสุขจติต ์

3 ดำเนินการตามแผน             

 3.1 ภาษาอังกฤษวันละ
คำ  (One day One word) 

           ครูภารด ี

 3.2 กิจกรรมเสยีงทอง  
contes 

           ครูรังสรรค ์

 3.3 แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ จักสานไม้ไผ ่

           ครูสุขจติต ์

 3.4  การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ skit (ม.1-3) 

           ครูภารด ี

 3.5 กิจกรรมพี่ช่วยน้อง 
คล่องคณิต พิชิตผลการ
เรียน สู่การแข่งขัน
ระดับชาต ิ

           ครูจิดาภา 

 3.6 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติกา A-MATH Mini 
Challenge 

           ครูจิดาภา 

 3.7 กิจกรรมยอดมนุษย์
พิชิตสูตรคณู 

           ครูจิดาภา 

 3.8 กิจกรรมพัฒนาการ
อ่าน 

           ครูมินตา 
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 3.9 กิจกรรมยกระดับ NT 
ช้ัน ป1-3 

           ครูมินตา 

4 สรุปและรายงาน            ครูสุขจติต ์

 
 

6. งบประมาณ 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ หมวดงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ๆ แหล่งงบประมาณ 

1 ภาษาอังกฤษวันละคำ  (One day One word) 200 -  

2 กิจกรรมเสียงทอง  contes 16,185 -  

3 แข่งขันทักษะทางวิชาการ จักสานไม้ไผ ่ 7,080   

4 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ skit (ม.1-3) 1,000 -  

5 กิจกรรมพี่ช่วยน้อง คล่องคณติ พิชิตผลการเรยีน สู่
การแข่งขันระดับชาต ิ

3,230 -  

6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิกา A-MATH Mini Challenge 3,840 -  

7 กิจกรรมยอดมนุษย์พิชิตสูตรคูณ 0 -  

8 กิจกรรมพัฒนาการอ่าน 0 -  

9 กิจกรรมยกระดับ NT ช้ัน ป1-3 0 -  

รวม 24,455 - อุดหนุน 

รวมท้ังสิ้น 31,535 อุดหนุน 

 

7.  การประเมิน 

ที ่ ตัวบ่งชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1 ร้อยละของนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 1. ตรวจสอบข้อมูลจาก
ผลสัมฤทธ์ิ 

2.  การร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน 

1.  แบบทดสอบ 

2.  แบบบันทึกผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

2 ร้อยละของนักเรียนมผีลประเมินสมรรถนะสำคญัตาม
หลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ ์

3 ร้อยละของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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4 ร้อยละของนักเรียนมผีลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนสื่อความเป็นไปตามเกณฑ์ 

3.  แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

     2.  นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสตูรสูงขึ้น 

     3.  นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสือ่ความเป็นไปตามเกณฑ์ 

 

9.  วิเคราะห์ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรียน 
9.1  เง่ือนไขความรู้ 1. การวิเคราะห์ผู้เรียน 

2. การแก้ปัญหาของผู้เรียน 
 

1. อ่าน คิดวิเคราะห์ สื่อความได้ 
2. มีการพัฒนาด้านการเรียน 
3. รู้วิธีแก้ปัญหาของการเรียน 

9.2  เง่ือนไขคุณธรรม 1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความตรงต่อเวลา 
3. มีความมุ่งมั่น ต้ังใจ 

1. มีความรับผิดชอบต่อการเรียน 
2. มีความกระตือรือร้นในการเรียน 
3. ตรงต่อเวลา 

9.3  ความพอประมาณ 1. ใช้เวลาได้เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 1. มีเวลาในการเรียนอย่างพอดี 

9.4  ความมีเหตุผล 

1. เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน 

1. นักเรียนมีความรู้มากข้ึน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
3. นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

9.5  การมีภูมิคุ้มกัน 
1. นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมและเป็นพื้นฐานในการเรียนระดับ
ที่สูงข้ึน 
2. นักเรียนได้พัฒนาตนเองและเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

1. นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
2. นักเรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย 

9.6  มิติด้านสังคม 
1. มีสติปัญญาในการทำงานและเป็นกำลังของสังคมในการ
พัฒนาประเทศ 

1. สามารถตัดสินใจในการศึกษา และมีสติปัญญาในการ
เรียน 
 

9.7  มิติด้านเศรษฐกิจ 
1. สามารถนำความรู้เพื่อถ่ายทอดให้กับนักเรียนให้เกิดการ
เรียนรู้และนำความรู้ไปสู่การประกอบอาชีพได้ 

1. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพได้ 

9.8  ด้านวัฒนธรรม 
1. ใช้ความรู้ถ่ายทอดและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
งามให้นักเรียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

1. ใช้ความรู้แสวงหา ศึกษา และปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม
วัฒนธรรมไทย 

9.9  มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ให้ความรู้กับนักเรียนในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรของชุมชน และชาติ 

1. ใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

                                              

 

 

   ลงช่ือ     ...........................................    ผู้เสนอ/รับผดิชอบโครงการ                                                                    

                                                  (นางสุขจิตต์ พิกุลทอง) 
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ความคิดเห็นหัวหน้างานวิเคราะหแ์ละจัดทำแผนสถานศึกษา ความคิดเห็นหัวหน้ากลุม่บริหารงบประมาณ 

❑   เห็นความพิจารณาอนุมตั ิ ❑   เห็นความพิจารณาอนุมตั ิ

❑อื่น ๆ ............................................... 

         ........................................................ 

         ........................................................ 

❑อื่น ๆ ............................................ 

         ................................................... 

         .................................................. 

 

           (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 

              17/พฤษภาคม/ 2564 

 

                  (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 

                     17/พฤษภาคม/ 2564 

❑ อนุมัต ิ

❑ อื่น ๆ   

     ........................................................................................... 

  ...........................................................................................    

 

 

              ลงช่ือ                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

                (นายสมภพ   ดวงชอุ่ม) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

                                                วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จดัจ้าง 
ชื่อโครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

แผนงาน   (√)  กลุม่บริหารวิชาการ              (โครงการต่อเนื่อง) 

       
       
กิจกรรม  ภาษาอังกฤษวันละคำ  (One day One word) 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

1 ชุดอุปกรณ์คำศัพท์    200  

รวม 
 

200  

 

กิจกรรม  กิจกรรมเสียงทอง  contes 

 
 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

1 ค่าเงินรางวัลในการจดัการประกวดร้อง
เพลง 

   6,000 

 

2 ค่าอาหารว่างนักเรยีนที่เข้าร่วมกิจกรรม    10,185  

รวม  16.185  

 

กิจกรรม  กิจกรรมแข่งขันทักษะวชิาการ  งานจักสาน  กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

 
 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

1 ตอกไมไ้ผ ่ 30 มัด 30 900  

2 หวายเทียม 4 ม้วน 70 280  

3 แลคเกอร ์ 3 ขวด 100 300  

4 คีมล๊อค 1 อัน 300 300  

5 คีมสำหรับตดั 1 อัน 300 300  



 

๓๒ 

 

6 กิจกรรมวันแข่งทักษะระดับภาค       5000  

รวม  7,080  

 

กิจกรรม   การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ skit (ม.1-3) 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

1 ชุดการแสดง    1,000  

รวม  1,000  

 

 

 

กิจกรรม  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิกา A-MATH Mini Challenge 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

 ค่าวิทยากร 2 คน 1,500 3,000  

 อาหารว่าง 4 มื้อ 35 140  

 ชุด A-MATH 1 ชุด 700 700  

รวม  3,840  

กิจกรรม  กิจกรรมยอดมนุษย์พิชิตสูตรคณู 

ท่ี รายการวัสดุ จ านวน หน่วย(ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

1 ดินสอ 2 กระปุก 130 260

2 ไมบ้รรทัด 3 โหล 50 150

3 ขนม 5 โหล 50 250

4 กระดาษ A4 5 รีม 120 600

5 ปากกาไวท์บอร์ด 1 กล่อง 300 300

6 กระดาษเกียรติบัตร 1 แพ็ค 270 270

7 ชุด A-MATH 2 ชุด 700 1400
3230 อดุหนุน

กิจกรรม พ่ีช่วยน้อง คล่องคณิต พิชิตผลการเรียน สู่การแข่งขันระดับชาติ

รวม



 

๓๓ 

 

 
 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

1 0 0 0 0 0  

รวม    

กิจกรรม  กิจกรรมพัฒนาการอ่าน 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

1 0 0 0 0 0  

รวม    

กิจกรรม  กิจกรรมยกระดับ NT ช้ัน ป1-3 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

1 0 0 0 0 0  

รวม     

รวมท้ังสิ้น 31,535  

 

  



 

๓๔ 

 

ช่ือกิจกรรม   กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ (One day One word) 
กิจกรรมตามโครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวภารดี ชนะชัยรุ่งกมล 
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
………………………….................…………………..…………………………………………..……………………………………………… 

๑.  หลักการและเหตุผล 
ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของทุกชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เป็นการสื่อภาษาทำให้คนมีความ

เข้าใจซึ่งกันและกัน และเป็นสื่อในการเชื่อมความสามัคคีทั้งในชาติและต่างเชื ้อชาติ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษถือว่าเป็น
ภาษาสากล เป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างชาติต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน ภาษาอังกฤษถือเป็นสิ่งสำคัญในการปู
พื้นฐานไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น โทรศัพท์ แท็บเล็ต แล็ปท็อป อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนรู้จักความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ 

๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

๓.  เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
                    ๓.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา - มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  

        จำนวน ๓๐๐ คน   

๓.๒ เชิงคุณภาพ  
                     ๓.๒.๑ นักเรียนรู้จักความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

๓.๒.๒ นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ 

๓.๒.๓ นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

๔.  วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

๒. เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 

 

พฤษภาคม ๖๔ 

 

 

- 

 

ครูภารด ี

ขั้นดำเนินการ (D)  

๓. ประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจข้ันตอนการดำเนินงาน 

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกีย่วข้องรับทราบ 

๕. ดำเนินกิจกรรม 

 

พฤษภาคม ๖๔ 

พฤษภาคม ๖๔ 

 

 

- 

 

ครูภารด ี



 

๓๕ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

   - จัดทำสมุดคำศัพท์ 

   - คัดเลือกนักเรียนตัวแทน 

   - ดำเนินรายการ One day One word 

พฤษภาคม ๖๔ 

พฤษภาคม ๖๔ 

พฤษภาคม ๖๔ 

ขั้นติดตามและประเมนิผล (C) 

๖. ประเมินผลจากความสนใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

๗. สรปุผล/รายงานผลการจัดทำโครงการ 

 

มกราคม ๖๕ 

มีนาคม ๖๕ 

 

- 

 

ครูภารด ี

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

๘. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม  

แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการตอ่ไป 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

- 

 

ครูภารด ี

 

๕.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

๖.  งบประมาณที่ใช้  

 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน  ๒๐๐  บาท  

ดังมีรายละเอยีดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

ที่ใช้ในกิจกรรม 

หมายเหตุ 

๑ ชุดอุปกรณ์คำศัพท์ ๒๐๐  

รวม ๒๐๐    

 

๗.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

  ๗.๑  กลุม่งานวิชาการ 

๗.๒  กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ  

๗.๓  นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

 

 



 

๓๖ 

 

๘.  การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

๘.๑ นักเรยีนรู้จักความหมายของ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามเกณฑ์การประเมิน 

- ดำเนินการสอบถาม 

- สรุปผลแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

๘.๒ นักเรยีนมีทักษะในการฟัง พูด 
ภาษาอังกฤษ 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามเกณฑ์การประเมิน 

- ดำเนินการสอบถาม 

- สรุปผลแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

๘.๓ นักเรยีนมีความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามเกณฑ์การประเมิน 

- ดำเนินการสอบถาม 

- สรุปผลแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรยีนรู้จักความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

๙.๒ นักเรยีนมีทักษะในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ 

๙.๓ นักเรยีนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม/โครงการ 

                                     (นางสาวภารดี ชนะชัยรุ่งกมล) 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๗ 

 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

   (นายเอกชัย   พละศักดิ์) 

 

 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

    (นางดวงนภา สินวสิูตร) 
 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ              ไม่อนุมตัิ            อื่น ๆ .............................................................................. 

 

 

 

ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมตัิ 

      (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายช ี

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๘ 

 

ชื่อกิจกรรม   เสียงทอง Contest  

กิจกรรมตามโครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายรังสรรค์  วรรณพิรณุ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

1. หลักการและเหตุผล 

 ศิลปวัฒนธรรมไทย  ด้านการร้องเพลง   ถือเป็นเป็นมรดกอันลำ้ค่าของชาติไทย คนไทยได้รับการกล่าวขานมาแต่
อดีตกาลว่าเป็นชาติที่มสีุนทรียศาสตร์และประกอบกับคนไทยเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนจึงมีการนิยมแตง่เพลง เกิดศิลปินท่ีมี
น้ำเสียงและมีความสามารถทางดา้นการร้องเพลงอย่างมากมายบนผืนแผ่นดินไทย   

ดังนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนไทยเห็นคณุค่า  รักความเป็นไทย  เกิดความ
ภาคภูมิใจในศลิปวัฒนธรรมไทย  และได้แสดงความสามารถทางด้านน้ำเสียง ได้เรยีนรู้เทคนิคและวิธีการร้องเพลง ได้กล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง และได้เรียนรู้บรรยากาศของการแข่งขัน 

 

2. วัตถุประสงค ์

 1. ส่งเสรมิและเผยแพร่อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมไทย 

 2. ส่งเสรมิให้นักเรยีนเกิดทักษะทางด้านการร้องเพลง 

 3. ส่งเสรมิให้นักเรยีนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 

 

3. เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ นักเรียน 80 % สามารถร้องเพลงได้ถูกต้องตามอักขรวิธ ี

 ด้านคุณภาพ นักเรียนเกดิทักษะด้านการร้องเพลงและกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 

 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนวดัทุ่งยายช ี

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ดำเนินการตั้งแต่วันท่ี  17 พ.ค.  2564 – 23 ก.ค.  2564 
 

6. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 17  พ.ค. 64 ครูรังสรรค ์



 

๓๙ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 15 มิ.ย. 64 ครูรังสรรค ์
ขั้นดำเนินการ(D) 
3.ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

 

25 มิ.ย. 64 
ครูรังสรรค ์

4. ดำเนินกิจกรรมเสียงทอง Contest 9 ก.ค. 64 
ครูรังสรรค์และคณะ

ครูทุกท่าน 
ขั้นติดตามและประเมนิผล(C) 
5. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

14 ก.ค. 64 
ครูรังสรรค ์

 
6. สรุปผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ 21  ก.ค.  64 ครุรังสรรค ์
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

7. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    แล้ว
ใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

23 ก.ค. 64 ครูรังสรรค ์

 

7. งบประมาณ  

ท่ี รายการ/กิจกรรม/คำช้ีแจงการใช้งบประมาณ 
หมวดงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ๆ แหล่งงบประมาณ 

1 ค่าเงินรางวัลในการจัดการประกวดร้องเพลง 6,000 - - 

2 ค่าอาหารว่างนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 10,185 - - 

รวมทั้งสิ้น 16,185 - - 

 

8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

8.1 ร้อยละนักเรียนมสี่วนร่วมในกจิกรรม - สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม - แบบสังเกตการเขา้ร่วมกิจกรรม 

8.2 นักเรียนมีทักษะด้านการร้องเพลงและกล้า
แสดงออก 

- การสังเกต - การสังเกต 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          1.) นักเรียนสามารถร้องเพลงได้ถูกต้องตามอักขรวิธี 80 % 

          2.) นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 80 %   

 

 
 
 
 



 

๔๐ 

 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ับผดิชอบกิจกรรม 

      ( นายรังสรรค์  วรรณพิรณุ ) 
 

ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ/กิจกรรม 
 ( นางสุขจิตต์  พิกุลทอง ) 

               หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ................................ 
 

  ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 
                                                (นายเอกชัย พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .........................  
 

   ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 
                                                (นางดวงนภา สินวิสูตร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

อนุมัติ         ไม่อนุมตัิ            อื่น ๆ ....................................... 
 

         ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                   ( นายสมภพ   ดวงชอุ่ม ) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายชี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๑ 

 

ช่ือกิจกรรม   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (จักสาน) 

กิจกรรมตามโครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสุขจิตต์  พิกุลทอง 
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
………………………….................…………………..…………………………………………..……………………………………………… 

๑.  หลักการและเหตุผล 
             การเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ  ซึ่งเป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย  ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการ
แข่งขันและร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ในสังคม โดยสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา  มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ มีความรู้อันเป็นสากล และมีความสามารถใน
การสื่อสาร การคิด  การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี เสริมทักษะชีวิต และตรงกับนโยบายการจัดกิจกรรมของ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมทุกปี 

      โรงเรียนวัดทุ่งยายชีจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระเพื่อตอบสนองกับ
นโยบายของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 

๒.  วัตถุประสงค์ 
          ๒.๑  เพื่อฝึกให้นักเรียนมคีวามคิดรเิริ่ม และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

          ๒.๒  เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียน 

๓.  เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
                    ๓.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็น
ตัวแทน  

         

๓.๒ เชิงคุณภาพ  
                     ๓.๒.๑ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก 

๓.๒.๒ นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับต่างๆ 
 
 
 

๔.  วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

๒. เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 

 

พฤษภาคม ๖๔ 

 

 

- 

ครูสุขจติต ์

ครูปานเทพ 



 

๔๒ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นดำเนินการ (D)  

๓. ประชุมช้ีแจ้งทำความเข้าใจข้ันตอนการดำเนินงาน 

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกีย่วข้องรับทราบ 

๕. ดำเนินกิจกรรม 

     - คัดตัวนักเรียน 

     - ดำเนินการฝึกซ้อม 

     - ดำเนินการแข่งขัน 

 

พฤษภาคม ๖๔ 

พฤษภาคม ๖๔ 

 

สิงหาคม ๖๔ 

สิงหาคม ๖๔ 

พฤศจิกายน ๖๔ 

 

- 

ครูสุขจติต ์

ครูปานเทพ 

ขั้นติดตามและประเมนิผล (C) 

๖. ประเมินผลจากความสนใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

๗. สรปุผล/รายงานผลการจัดทำโครงการ 

 

มกราคม ๖๕ 

มีนาคม ๖๕ 

 

- 

ครูสุขจติต ์

ครูปานเทพ 

 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

๘. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม  

แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการตอ่ไป 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

- 

ครูสุขจติต ์

ครูปานเทพ 

 

 

๕.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

๖.  งบประมาณที่ใช้  

 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท  

ดังมีรายละเอยีดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

ที่ใช้ในกิจกรรม 

หมายเหตุ 

๑ อุปกรณ์การฝึกซ้อม ๗,๐๘๐  

รวม ๗,๐๘๐  

 

 

 



 

๔๓ 

 

๗.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

  ๗.๑  กลุม่งานวิชาการ 

๗.๒  กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ  

๗.๓  นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

 

๘.  การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

๘.๑ นักเรยีนมีความคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 

 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามเกณฑ์การประเมิน 

- ดำเนินการสอบถาม 

- สรุปผลแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

๘.๒ จากการแข่งขันของนักเรียน 

 
การแข่งขัน แบบรายงานผล 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรยีนมีความคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์ผลงาน 

๙.๒  นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับต่าง ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๔ 

 

๙.  วิเคราะห์ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรียน 
 

เง่ือนไขความรู้ 
1. มีความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันประเภทต่าง ๆ 
2. รู้ศักยภาพของผู้เรียน 
3. รู้วิธีการสร้างกลยุทธ์ในการศึกษา 

1. ได้รับความรู้จากการฝึกทักษะในกลุ่มสาระต่าง ๆ 
2. รู้วิธีการการวางแผนการทำงาน 
3. มีความรู้ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

 
 

เง่ือนไขคุณธรรม 

1. มีระเบียบวินัย 
2. ตรงต่อเวลา 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. มีความเสียสละ 

1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีระเบียบวินัย 
3. ตรงต่อเวลา 
4. รู้หน้าที่ 
5. รู้จักแบ่งเวลา 

 
ความมีเหตุผล 1. เป็นไปตามสภาพความ

เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
และสังคมทางด้านการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตร 

 

1. ผู้เรียนต้องมีศักยภาพในการแข่งขัน และให้ความร่วมมืออย่าง
สร้างสรรค์ 

 
ความพอประมาณ 

1. ใช้เวลาที่เหมาะสมในการฝึกซ้อม 
2. พอประมาณกับวุฒิภาวะของนักเรียน 

1. รู้จักเวลาในการฝึกซ้อม 
2.  พอประมาณกับสติปัญญา และเลือกวิธีที่เหมาะสม 
 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรียน 
 

การมีภูมิคุ้มกัน 
1. มีความมุ่งมั่นและเห็นความสำคัญของการศึกษา 
2. ทำให้เกิดทักษะพื้นฐานกับตนเองตลอดเวลา 

1. เกิดการใฝ่รู้ในสิ่งที่ตนเองฝึกฝน 
2.  เกิดการพัฒนาในการฝึกฝน 
บ่อย ๆ 

 
มิติด้านสังคม 

1. มีสติปัญญาในการทำงาน และมีมีการและสร้างกำลังให้กับสังคม
ในการพัฒนาประเทศชาติ 

1. นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในท้องถ่ินหรือชุมชนของตนเอง 

 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 

                                     (นางสุขจิตต์  พิกุลทอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๕ 

 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

   (นายเอกชัย   พละศักดิ์) 

 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

    (นางดวงนภา สินวสิูตร) 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ              ไม่อนุมตัิ            อื่น ๆ .............................................................................. 

 

 

 

ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมตัิ 

      (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายช ี

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๖ 

 

ช่ือกิจกรรม   การแข่งขันละครสัน้ (skit) 
กิจกรรมตามโครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวภารดี ชนะชัยรุ่งกมล 
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
………………………….................…………………..…………………………………………..………………………………………… 

๑.  หลักการและเหตุผล 
ปัญหาหลักของนักเรียนไทยเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษคือการขาดความสนใจและแรงจูงใจในการเรียน ซึ่งอาจ

ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ต่ำ ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ จึงมีความสำคัญต่อการ
พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน อย่างไรก็ตาม การสร้างแรงจูงใจและความสนใจในการพัฒนา
ความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียนต้องอาศัยกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเหล่านั้น การแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจและพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษ 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมคีวามคิดสรา้งสรรค์และกล้าแสดงออก 

 ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และมเีจตคติที่ดีต่อการเรยีนภาษาอังกฤษ 

 ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรูเ้กี่ยวกบัภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 
 

๓.  เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
                    ๓.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา – มัธยมศึกษา โรงเรียนวดัทุ่งยายชี  

        จำนวน ๒๗๐ คน   

๓.๒ เชิงคุณภาพ  
                     ๓.๒.๑ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก 

๓.๒.๒ นักเรียนได้รับความรู้และมเีจตคติทีด่ีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

๓.๒.๓ นักเรียนได้รับการพัฒนาศกัยภาพด้านการเรยีนรู้เกีย่วกับภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๗ 

 

๔.  วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

๒. เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

 

พฤษภาคม ๖๔ 

 

 

- 

 

ครูภารด ี

ขั้นดำเนินการ (D)  

๓. ประชุมช้ีแจ้งทำความเข้าใจข้ันตอนการดำเนินงาน 

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกีย่วข้องรับทราบ 

๕. ดำเนินกิจกรรม 

     - คัดตัวนักแสดง 

     - ดำเนินการฝึกซ้อม 

     - ดำเนินการแข่งขัน 

 

พฤษภาคม ๖๔ 

พฤษภาคม ๖๔ 

 

สิงหาคม ๖๔ 

สิงหาคม ๖๔ 

ธันวาคม ๖๔ 

 

- 

 

ครูภารด ี

ขั้นติดตามและประเมนิผล (C) 

๖. ประเมินผลจากความสนใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

๗. สรปุผล/รายงานผลการจัดทำโครงการ 

 

มกราคม ๖๕ 

มีนาคม ๖๕ 

 

- 

 

ครูภารด ี

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

๘. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม  

แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการตอ่ไป 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

- 

 

ครูภารด ี

 

๕.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

๖.  งบประมาณที่ใช้  

 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท  

ดังมีรายละเอยีดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

 

 

 



 

๔๘ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

ที่ใช้ในกิจกรรม 

หมายเหตุ 

๑ ชุดการแสดง ๑,๐๐๐  

รวม ๑,๐๐๐    

 

๗.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

  ๗.๑  กลุม่งานวิชาการ 

๗.๒  กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ  

๗.๓  นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

 

๘.  การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

๘.๑ นักเรยีนมีความคิดสร้างสรรคแ์ละกลา้
แสดงออก 
 

 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามเกณฑ์การประเมิน 

- ดำเนินการสอบถาม 

- สรุปผลแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

๘.๒ นักเรยีนไดร้ับความรู้และมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรยีนภาษาอังกฤษ 

 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามเกณฑ์การประเมิน 

- ดำเนินการสอบถาม 

- สรุปผลแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

๘.๓ นักเรยีนไดร้ับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
เรียนรูเ้กี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมนานาชาต ิ

 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามเกณฑ์การประเมิน 

- ดำเนินการสอบถาม 

- สรุปผลแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 



 

๔๙ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรยีนมีความคิดสร้างสรรคแ์ละกลา้แสดงออก 

๙.๒ นักเรยีนไดร้ับความรู้และมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

๙.๓ นักเรยีนไดร้ับการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 
 

 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม/โครงการ 

                                     (นางสาวภารดี ชนะชัยรุ่งกมล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๐ 

 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

   (นายเอกชัย   พละศักดิ์) 

 

 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

    (นางดวงนภา สินวสิูตร) 
 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ              ไม่อนุมตัิ            อื่น ๆ .............................................................................. 

 

 

 

ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมตัิ 

      (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายช ี

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๑ 

 

ชื่อกิจกรรม    พี่ช่วยน้อง คล่องคณิต พิชิตผลการเรียน สู่การแข่งขันระดับชาติ 

กิจกรรมตามโครงการ    ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวจิดาภา  พ่ึงเพชร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเกี่ยวข้องกับวิถี
ชีวิตของประชาชนท่ัวไปมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของทุก ๆ คน  มีการพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลง
ตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  วิชาชีพ  และมีสุนทรียภาพด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะการแสดง  รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการ
เตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต  กลุ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์  
โรงเรียนวัดทุ่งยายชีจึงสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพ กิจกรรม สร้างสรรค์ 
ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ  ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
เต็มความสามารถ  โดยกำหนดจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ ในระดับเขตคุณภาพ
การศึกษาที ่  16  ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา และคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค   และ
ระดับประเทศต่อไป  

 

2.วัตถุประสงค์  
 2.1  เพื่อให้นักเรยีนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านคณิตศาสตร์และใช้เป็น เวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้  และ

นำเสนอผลงานของนักเรียน 

 2.2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น  

 2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสนุกเพลิดเพลินและมเีจตคติที่ดีในการเรียนวิชา 

3. เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1  นักเรยีน 300 คน   3.1.2  ครู  15  คน 

          3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนได้มเีวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกถึงความสามารถในทางคณิตศาสตร์ 

3.2.2 นักเรียนสามารถนำความรู้วิชาคณิตศาสตร์และความคดิสร้างสรรค์ ไปให้ในการพัฒนาผลงานของ
นักเรียนได ้

 

 

 



 

๕๒ 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

13  พ.ค. 64 ครูจิดาภา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 13  พ.ค.  64 ครูจิดาภา 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3.ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

 

13  พ.ค.  64 
ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์

4. ประชาสัมพันธ์ใหผู้้เกี่ยวข้องทราบ 13  พ.ค.  64 ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์
5. ดำเนินกิจกรรม   

 - จัดตารางการแข่งขันให้กับนักเรยีนแต่ละช่วงช้ันภายใน
โรงเรียน 

- ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกโรงเรยีน 

1 มิ.ย. 64 – 10 ต.ค.  
64  และ 

15 พ.ย.  64  -  10  
มี.ค. 65 

ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์

ขั้นติดตามและประเมนิผล(C) 
6. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

ตลอดภาคเรียน ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์

7. สรุปผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 
ครูจิดาภา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

8. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    แล้วใช้เป็น
ต้นแบบของโครงการต่อไป 

ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 
ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 มิถุนายน  2564 – 30 มีนาคม 2564 
 
 
 

6. งบประมาณที่ใช้  
 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 3,230 บาท  

ดังมีรายละเอยีดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
ท่ี รายการวัสดุ จ านวน หน่วย(ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

1 ดินสอ 2 กระปุก 130 260

2 ไมบ้รรทัด 3 โหล 50 150

3 ขนม 5 โหล 50 250

4 กระดาษ A4 5 รีม 120 600

5 ปากกาไวท์บอร์ด 1 กล่อง 300 300

6 กระดาษเกียรติบัตร 1 แพ็ค 270 270

7 ชุด A-MATH 2 ชุด 700 1400
3230 อดุหนุน

กิจกรรม พ่ีช่วยน้อง คล่องคณิต พิชิตผลการเรียน สู่การแข่งขันระดับชาติ

รวม



 

๕๓ 

 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายช ี
  7.2  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 

 8. การประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. นักเรียนไดม้ีเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ได้
แสดงออกถึงความสามารถในทาง
คณิตศาสตร ์

- ศึกษาเอกสาร 

- สรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจ 

- สรา้งเกณฑ์การสอบถามความพึงพอใจ ดังนี้ 

4   ดีมาก   3     ด ี

2    พอใช้   1    ปรับปรุง 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

2. นักเรียนสามารถนำความรู้วิชา
คณิตศาสตร์และความคดิสร้างสรรค์ ไปให้
ในการพัฒนาผลงานของนักเรยีนได้ 

- ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับผลงานนักเรียน 

- สรา้งแบบประเมินผลงานนักเรยีน 

- สรา้งเกณฑ์การประเมินผลงานนกัเรียน ดังนี ้

4           ดมีาก    3      ด ี

2           พอใช้    1     ปรับปรุง 

- แบบ
ประเมินผลงาน
นักเรียน 

 

 
 
 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผลงาน 

                ได้  

 9.2 นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการด้านคณติศาสตรแ์ละใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยน 

                เรียนรู้ และนำเสนอผลงานของนักเรียน  

 

 

 ลงช่ือ....................................................ผูร้ับผดิชอบกิจกรรม/โครงการ 

       (นางสาวจิดาภา  พึ่งเพชร) 
 
 

ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ/กิจกรรม 
 (นางสุขจิตต์   พิกุลทอง) 

              หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 



 

๕๔ 

 

 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ............. 
 

     ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 
                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............. 
 

     ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 
                                              (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ........................ 
 

           ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมัต ิ

(นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายช ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๕ 

 

ชื่อกิจกรรม    อบรมเชิงปฏิบัติการ A-MATH Mini Challenge 

กิจกรรมตามโครงการ    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวจิดาภา  พ่ึงเพ็ชร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ลักษณะโครงการ     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 

  คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคดิสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตผุล 
เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปญัหา หรือสถานการณไ์ดอ้ย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ
แก้ปัญหาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาศาสตร์
ต่างๆ เช่นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนเป็นพืน้ฐานของการค้นคว้าวิจัยทุกประเภทและศาสตร์อื่นๆ 
คณิตศาสตร์จึงเป็นปัจจยัที่สำคญัในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ ในหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ได้กำหนดสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้หลักท่ีนักเรียนทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อนำความรู้ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหา การดำเนินชีวิต การศึกษาต่อ การมีเหตุมผีล มเีจตคติที่ดตี่อคณิตศาสตร์ 
พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ 

A-MATH เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้ผ่อนคลายจากการเรียนสามารถเลือกสรรได้ตามความถนัดและ
ความสนใจถือเป็นกิจกรรมที่เกิดการเรียนรู้ผา่นการเลน่ซึ่งมีวิธีการที่ต่างกันในแต่ละกิจกรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ส่งเสริมให้คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์  ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมี
เหตุผล  เป็นระบบระเบียบ  มีแบบแผน  
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ คิดอย่างมเีหตผุล เป็นระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ คาดการณ์  

วางแผน  ตัดสินใจ  และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินและพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ไปกับการเล่น A-MATH  

2.3 เพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันภายนอกโรงเรียนต่อไป 

3. เป้าหมาย  

3.1 เชิงปรมิาณ 

3.1.1  นักเรยีน 300 คน 

3.1.2  ครู  15 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 

   3.2.1  นักเรียนร้อยละ 80 มีความสนุกสนานเพลิดเพลินและพัฒนาทักษะคณิตศาสตร ์

                              ไปกับการเล่น A-MATH  

  3.2.2  นักเรียนมคีวามรู ้คิดอย่างมเีหตุผล เป็นระเบยีบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์  

                              คาดการณ์  วางแผน  ตัดสินใจ  และแก้ปญัหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 



 

๕๖ 

 

4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

13  พ.ค. 64 ครูจิดาภา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 13  พ.ค.  64 ครูจิดาภา 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3.ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

 

13  พ.ค.  64 
ครูจิดาภา 

4. ประชาสัมพันธ์ใหผู้้เกี่ยวข้องทราบ 13  พ.ค.  64 ครูจิดาภา 
5. ดำเนินกิจกรรม   

      -  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ A-MATH Mini Challenge 
      -  จัดการแข่งขันภายในโรงเรยีน 

      -  ส่งนักเรียนแข่งขันภายนอกโรงเรียน 

 

18 พ.ค.  64 – 10 ต.ค.  
64 

1 พ.ย. 64 – 10มี.ค.65 

 

ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์

 

ขั้นติดตามและประเมนิผล(C) 
6. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

 

ตลอดภาคเรียน 
ครูจิดาภา 

7. สรุปผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 
ครูจิดาภา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

8. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    แล้วใช้เป็น
ต้นแบบของโครงการต่อไป 

ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 
ครูจิดาภา 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 18  พฤษภาคม  2564 – 30 มีนาคม 2565 
 

6. งบประมาณที่ใช้  
 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ปีการศึกษา  2564  เป็นเงิน 3,840  บาท  

ดังมีรายละเอยีดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

 
• ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

 

 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายช ี
  7.2  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ท่ี รายการวัสดุ จ านวน หน่วย(ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

1 ค่าวิทยากร 2 คน 1500 3,000
2 อาหารว่าง 4 มือ้ 35 140
3 ชุด A-MATH 1 ชุด 700 700

3840 อดุหนุนรวม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ A-MATH Mini Challenge



 

๕๗ 

 

8. การประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสนุกสนานเพลดิเพลิน
และพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ไปกบัการเล่น A-MATH  

- ศึกษาเอกสาร 

- สร้างแบบสังเกตพฤติกรรม 

- สร้างเกณฑ์การสังเกต
พฤติกรรม ดังนี้ 

4           ดีมาก 

3           ดี 

2           พอใช้ 

1           ปรับปรุง 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. นักเรียนมีความรู้ คดิอย่างมีเหตผุล เป็นระเบยีบ มี
แบบแผน คาดการณ์  วางแผน  ตดัสินใจ  และ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

- ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับผลงาน
นักเรียน 

- สรา้งแบบประเมินผลงานนักเรยีน 

- สรา้งเกณฑ์การประเมินผลงาน
นักเรียน ดังนี ้

4           ดมีาก 

3           ด ี

2           พอใช้ 

1           ปรับปรุง 

- แบบประเมินผลงานนักเรียน 

 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 นักเรียนมีความสนุกสนานเพลดิเพลินและพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ไปกับการเล่น A-MATH  

 9.2 นักเรียนมีความรู้ ความสนุกเพลิดเพลินและมีเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 

          9.3 นักเรียนมีความรู้ คดิอย่างมีเหตุผล เป็นระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ คาดการณ์   

                วางแผน  ตัดสินใจ  และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
 

ลงช่ือ....................................................ผูร้ับผดิชอบโครงการ/กิจกรรม 
       (นางสาวจิดาภา  พึ่งเพ็ชร) 



 

๕๘ 

 

 
 

ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ/กิจกรรม 
 (นางสุขจิตต์   พิกุลทอง) 

               หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ..........................................  
 

     ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 
                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ...........................................  
 

     ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 
                                              (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ............................................ 
 

           ลงช่ือ .......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    (นายสมภพ   ดวงชอุ่ม) 

                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

 
 



 

๕๙ 

 

ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมยอดมนุษย์พิชิตสูตรคูณ 

กิจกรรมตามโครงการ    ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวจิดาภา  พ่ึงเพชร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ลักษณะโครงการ     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 

วิชาคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทางสมองในด้านความคิด การตัดสินใจ  การให้เหตุผล
และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของวิชาการแขนงอื่นๆ และยังเป็นหัวใจ
หลักท่ีสำคัญในการพัฒนาทักษะความคิดในหลายรูปแบบของมนุษย์ การเรียนรู้จะค่อยๆก่อตัวข้ึน สะสม และสามารถนำไปใช้
งานได้ในหลายลักษณะ เช่น  การเล่น  การแลกเปลี่ยน  การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ 

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณเ์พื่อพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรยีน  เช่น  การคิดวิเคราะห์  การ
คิดรวบยอด  การคิดประยุกต์  การเรียนท่ีได้ผลการเรียนรู้เต็มศักยภาพจะพัฒนาทักษะการคิด  ตลอดจนจำแนวคิดในศาสตร์
ความรู้ได้แม่นยำและยั่งยืนนั้น  ควรจัดกิจกรรมการเรียนด้วยวิธีกำหนดให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  เป็นรายบุคคล หรือ
ปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน รวมทั้งการอธิบาย อภิปราย สรุปผล เป็นระยะ เพื่อให้เกิดความรู้ทีละเล็กละน้อย ค่อย ๆ สะสมไปเรื่อย 
ๆ บางครั้งอาจปรึกษาหารือและช่วยกันหาคำตอบร่วมกัน   เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ให้เพื่อนที่เรียนไม่ทนัได้
เกิดกระบวนการเรียนรู้  กล้าตัดสินใจ 

ซึ่งจากแหตุผลดังกล่าวข้างต้นโรงเรียนวัดทุ่งยายชีจึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนในโรงเรียน โดยเฉพาะเรื่องการคูณซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และยังเป็นเครื่องมือสำคัญ
สำหรับการเรียนในระดับสูงแต่ปัญหาสำคัญในพัฒนาคือนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถท่องสูตรคูณได้  อาจเพราะนักเรียนขาด
ความสนใจ ไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการท่องสูตรคูณ โดยเห็นว่าสามารถดูได้จากหลายๆที่เพราะมีตัวอย่างมากมาย หรือ
อาจเป็นเพราะวิธีการของครูผู้สอนที่ให้นักเรียนท่องสูตรคูณยังไม่หลากหลายซ้ำซากสร้างความเบื่อหน่ายให้กับนักเรียน  

 ดังนั้นทางโรงเรียนวัดทุ่งยายชีจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการท่องสูตรคูณ  ให้
นักเรียนมีวิธีการท่องสูตรคูณที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจำสูตรคูณได้อย่างแม่นยำและใช้เป็นพื้นฐานสำคัญในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์และสิ่งสำคัญคือการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนเพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและความคาดหวังของชุมชนและสังคมต่อไป 

2.วัตถุประสงค์  
2.1  เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ท่องสูตรคูณได้ถึงแม่ 9 และ 

      นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  ท่องสูตรคณูได้ถึงแม่ 12  ได้ร้อยละ 100 

 2.2 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อวิชาคณิตศาสตร ์

3. เป้าหมาย  

3.1 เชิงปรมิาณ 

3.1.1  นักเรยีน 300  คน 

         3.1.2  ครู  15  คน   



 

๖๐ 

 

          3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ท่องสูตรคณูได้ถึงแม่ 9 และ 

        นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  ท่องสูตรคณูได้ถึงแม่ 12  ได้ร้อยละ 100 

3.2.2 นักเรียนมีความรู้ ความสนุกเพลิดเพลินและมีเจตคติทีด่ีในการเรียนวิชาคณติศาสตร์   

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

20  พ.ค. 64  

- 
ครูสรุีฉาย 

ครูจิดาภา 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 20  พ.ค.  64 - ครูสรุีฉาย  ครูจดิาภา 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3.ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

4.  คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 

20  พ.ค.  64 

 

- 
ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
และครปูระจำช้ัน 

5. ประชาสัมพันธ์ใหผู้้เกี่ยวข้องทราบ 20 พ.ค.  64 - ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์
6. ดำเนินกิจกรรม   

      - กิจกรรมท่องสูตรคณูทุกวัน ทุกช้ัน ก่อนเวลากลับบ้าน 

      - กิจกรรมแข่งขันการท่องสูตรคูณ 

 

22 พ.ค.  64 – 10 ต.ค.  
64   

1 พ.ย.  64  -  10  มี.ค. 
65 

 
 
 

 

ครูประจำช้ันและครูกลุม่
สาระฯคณิตศาสตร ์

ขั้นติดตามและประเมนิผล(C) 
7. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

 

ตลอดภาคเรียน 
 

- 
ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์

8. สรุปผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 
- ครูสรุีฉาย ครจูิดาภา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

9. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    แล้วใช้เป็น
ต้นแบบของโครงการต่อไป 

ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 

 

- 
ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 20  พฤษภาคม  2564 – 30 มีนาคม 2565 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๑ 

 

6. งบประมาณที่ใช้  
 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน  - บาท  

ดังมีรายละเอยีดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรม หมายเหตุ 
 - กิจกรรมท่องสูตรคูณทุกวัน ทุกชั้น ก่อนเวลากลับบ้าน 

 
-  

 - กิจกรรมแข่งขันการท่องสูตรคูณ   -  
รวม  -  

• ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายช ี
  7.2  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และครูประจำช้ัน 
  

8. การประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ท่อง
สูตรคูณได้ถึงแม่ 9 และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  ท่องสูตรคูณได้ถึง
แม่ 12  ได้ร้อยละ 100 

 
 
 

- ศึกษาเอกสารการสร้างแบบฝึกหดัการคณูจำนวนนับ 

- สร้างแบบฝึกหัด จำนวน 20 ข้อ 

- สรา้งเกณฑ์การประเมินการทดสอบ 

16 – 20   ดีมาก 

11 – 15   ด ี

5 – 10      พอใช้ 

0 – 4      ปรับปรุง 

- แบบฝึกหัด 

 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

2. นักเรียนมีความรู้ ความสนุกเพลิดเพลิน
และมเีจตคติที่ดีในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์   

- ศึกษาเอกสาร 

- สรา้งแบบสังเกตพฤติกรรม 

- สรา้งเกณฑ์การสังเกตพฤติกรรม ดังนี้ 

4           ดมีาก 

3           ด ี

2           พอใช้ 

1           ปรับปรุง 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 
 
 



 

๖๒ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ท่องสูตรคณูได้ถึงแม่ 9 และ 

      นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  ท่องสูตรคณูได้ถึงแม่ 12  ได้ร้อยละ 100 

9.2  นักเรียนมีความรู้ ความสนุกเพลิดเพลินและมีเจตคติทีด่ีในการเรียนวิชาคณติศาสตร์   

ร้อยละ 80 

 
 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ับผดิชอบกิจกรรม 

        (นางสาวจิดาภา  พึ่งเพชร) 
 
 

ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ/กิจกรรม 
 (นางสุขจิตต์   พิกุลทอง) 

              หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ..............................  
 

     ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 
                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ................................... 
 

     ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 
                                                (นางดวงนภา  สินวสิูตร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ............................................ 
 

           ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายชี 

 

 

 

 

 

 



 

๖๓ 

 

ช่ือกิจกรรม   ชุมนมุเกมภาษาอังกฤษ (Crosswords Game) 
กิจกรรมตามโครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวภารดี ชนะชัยรุ่งกมล 
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
………………………….................…………………..…………………………………………..………………………………………… 

๑.  หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันสามารถจัดได้หลากหลายวิธีทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การ

เล่น Crossword นับเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีกระตุ้นให้นักเรียนสนใจภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้เรียนเกิดการฝึกกระบวนการคิด 
การวางแผนอย่างมีระบบ อีกทั้งยังทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน    มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ รู้จักการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อไปแข่งขันภายนอกสถานศึกษา 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกสมองด้านความจำ การวางแผนและการคิดอย่างมรีะบบ 

 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะและมีประสบการณ์ในการแข่งขัน 

 ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

    ๒.๔ เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดตีอ่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 

๓.  เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
                    ๓.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา - มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  

        จำนวน ๒๗๐ คน   

๓.๒ เชิงคุณภาพ  
                     ๓.๒.๑ นักเรียนสามารถจำจดคำศพัท์และการคดิอย่างมีระบบ 

๓.๒.๒ นักเรียนได้พัฒนาทักษะและมีประสบการณ์ในการแข่งขัน 

๓.๒.๓ นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน ์

๓.๒.๔ นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 

๔.  วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

๒. เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 

 

พฤษภาคม ๖๔ 

 

 

- 

 

ครูภารด ี

ขั้นดำเนินการ (D)  

๓. ประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจข้ันตอนการดำเนินงาน 

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกีย่วข้องรับทราบ 

 

พฤษภาคม ๖๔ 

พฤษภาคม ๖๔ 

 

- 

 

ครูภารด ี



 

๖๔ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๕. ดำเนินกิจกรรม 

   - ประชาสัมพันธ์ชุมนุมแก่นักเรยีนที่สนใจ 

   - จัดเตรียมชุดอุปกรณ์ครอสเวิรด์  

   - ดำเนินจัดกิจกรรมชุมนุม 

 

พฤษภาคม ๖๔ 

พฤษภาคม ๖๔ 

พฤษภาคม ๖๔ 

ขั้นติดตามและประเมนิผล (C) 

๖. ประเมินผลจากความสนใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

๗. สรปุผล/รายงานผลการจัดทำโครงการ 

 

มกราคม ๖๕ 

มีนาคม ๖๕ 

 

- 

 

ครูภารด ี

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

๘. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม  

แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการตอ่ไป 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

- 

 

ครูภารด ี

 

๕.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๖.  งบประมาณที่ใช้  

 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน  ๙,๐๔๐  บาท  

ดังมีรายละเอยีดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

ที่ใช้ในกิจกรรม 

หมายเหตุ 

๑ ค่าเดินทางการแข่งขันครอสเวิรด์เกม ๔,๘๐๐  

๒ ค่าสมัครการแข่งขันครอสเวิรด์เกม ๑,๖๐๐  

๓ ป้ายคล้องคอ  ๑๔๐  

๔ ชุดการแข่งขันครอสเวริ์ดเกม ระดบัประถม ๙๕๐  

๕ ชุดการแข่งขันครอสเวริ์ดเกม ระดบัมัธยม ๑,๕๕๐  

รวม ๙,๐๔๐    

 

 

 



 

๖๕ 

 

๗.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

  ๗.๑  กลุม่งานวิชาการ 

๗.๒  กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ  

๗.๓  นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

 

๘.  การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

๘.๑ นักเรยีนสามารถจำจดคำศัพท์และ
การคิดอย่างมรีะบบ 
 

 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามเกณฑ์การประเมิน 

- ดำเนินการสอบถาม 

- สรุปผลแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

๘.๒ นักเรยีนได้พัฒนาทักษะและมี
ประสบการณ์ในการแข่งขัน 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามเกณฑ์การประเมิน 

- ดำเนินการสอบถาม 

- สรุปผลแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

๘.๓ นักเรยีนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามเกณฑ์การประเมิน 

- ดำเนินการสอบถาม 

- สรุปผลแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

๘.๔ นักเรียนมีทัศนคติที่ดตี่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามเกณฑ์การประเมิน 

- ดำเนินการสอบถาม 

- สรุปผลแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรยีนสามารถจำจดคำศัพท์และการคดิอย่างมีระบบ 

๙.๒ นักเรยีนได้พัฒนาทักษะและมีประสบการณ์ในการแข่งขัน 

๙.๓ นักเรยีนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

๙.๔ นักเรียนมีทัศนคติที่ดตี่อการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ 



 

๖๖ 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม/โครงการ 

                                     (นางสาวภารดี ชนะชัยรุ่งกมล) 

 

 

ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ/กิจกรรม 

                                           (นางสุขจิตต์   พิกุลทอง) 

                                         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

   (นายเอกชัย   พละศักดิ์) 

 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

    (นางดวงนภา สินวสิูตร) 
 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ              ไม่อนุมตัิ            อื่น ๆ .............................................................................. 

 

 

ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมตัิ 

      (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายช ี

 

 



 

๖๗ 

 

 ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมพัฒนาการอ่าน 

กิจกรรมตามโครงการ   โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวมินตา  เชื้อวงค ์

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบรหิารวิชการการ 

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 

………………………………………………………………………………………………………….. 

1.  หลกัการและเหตุผล 

                     การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเอง  และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนา
คนและพัฒนาสังคม  การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู ้หนังสือ แล้ว  โดยเฉพาะการอ่าน
หนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งมีน้อยขึ้นไปอีก  สาเหตุมีอยู่หลายประการนับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับความต้อง 
การของผู้อ่าน  การขาดแคลนแหล่งหนังสือที่จะยืมอ่านได้   ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแย่งเวลาของสื่ออื่นๆเช่น  
โทรทัศน์  วิทยุกระจายเสียง  ฯลฯ  รวมทั้งขาดการชักจูง  การกระตุ้น  และมีนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน  เมื่อ
เทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้เห็นเรื่องต่างๆจากโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงแล้ว  การอ่านหนังสือเพื่อ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความพยายามมากกว่า  และต้องมีทักษะในการอ่าน  ถ้าจะให้การอ่านหนังเกิดเป็นนิสัยจำเป็นต้อง
มีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิด ความสนใจการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  นอกจากนี้การอ่านยังมีความสำคัญต่อชีวิต
มนุษย์ตั้งแต่เกิดจนโต และจนกระทั่งถึงวัยชรา การอ่านทำให้รู้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ทั่วโลก  ทำให้ผู้อ่านมีความสุข  มีความหวัง  และมีความอยากรู้อยากเห็น  อันเป็นความต้องการของมนุษย์ทุก
คน  การอ่านมีประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง คือ พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้เป็นคนทันสมัย ทัน
ต่อเหตุการณ์ และมีความอยากรู้อยากเห็น การที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ต้องอาศัยประชาชนที่มีความรู้
ความสามารถ ซึ่งความรู้ต่าง ๆ ก็ได้มาจากการอ่านนั่นเอง   
  ดังนั้นการอ่านจึงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมากทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญ  
และส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนทุกคน  แล้วยังเน้นนักเรียนเป็นรายบุคคลที่ยังขาดทักษะในการอ่านเพื่อเพิ่มทักษะให้กับ
นักเรียน  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการการเพื่อเป็นรากฐานในการเรียนรู้ในรายวิชาต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการอ่าน การเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

  2. เพื่อคิดค้นนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียนนักเรียนให้สูงขึ้น 

  3. เพื่อให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมสูงขึ้น 

3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1  นักเรยีน 308 คน  3.1.2  ครู  13  คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1   นักเรียนสามารถอ่านออกได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 80 

  3.2.2   นักเรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 



 

๖๘ 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

17 พ.ค. 64  

- 

ครูมินตา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 64 - ครูมินตา 

ขั้นดำเนินการ(D)  

-ประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน 

มิ.ย. 64  

- 

ครูมินตา 

 -ประชาสมัพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ มิ.ย. 63 - ครูมินตา 

    จัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน 

ต่อไปนี ้

- กิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน 

 

มิ.ย.64 – 

มี.ค. 65 

 

 

 

ครูมินตา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

6. ประเมินผลและตดิตามผลโครงการ 

ตลอดภาคเรียน 

 

 

 

- 

ครูมินตา 

7. สรปุผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ 20 มี.ค. 65 - ครูมินตา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

8. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม แล้ว
ใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 

ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 

 

- 

ครูมินตา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม 2564  –  มีนาคม 2565 

6. งบประมาณที่ใช้  

 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ปีการศึกษา  2564 เป็นเงิน  0  บาท ดังมีรายละเอียด
ประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ หมายเหตุ 

เงินอุดหนุน เงินรายได้  

1 กระดาษ A4 0   

รวม 0  

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 



 

๖๙ 

 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายช ี

  7.2  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 7.3  บุคลากรโรงเรยีนวัดทุ่งยายชีทุกคน 

8. การประเมินผล  

ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 นักเรียนสามารถอ่านออกได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบแบบทดสอบ 

- สร้างแบบทดสอบ 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน  

- แบบทดสอบ 

8.2 เพื่อคดิค้นนวัตกรรมในการแก้ไข
ปัญหาการอ่าน การเขียนนักเรียนให้สูงข้ึน 

- นำผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ปีการศึกษา 
2562 และ ปี 2563 มาเปรยีบเทียบกัน
เพื่อหาผลต่าง 

- ปพ 5 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 เพื่อทราบสภาพปญัหาการอ่าน การเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

9.2 นักเรียนมีนวตักรรมในการแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขยีนนักเรียน  และผลทดสอบสูงขึ้น 

9.3 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมสูงขึ้น 

ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                                          (นางสาวมินตา  เชื้อวงค์) 

 

      ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ/กิจกรรม 

                                           (นางสุขจิตต์   พิกุลทอง) 

                                         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๗๐ 

 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

(นายเอกชัย   พละศักดิ์) 

 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

(นางดวงนภา สินวิสูตร) 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ...................................................................................... 

      

    ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมัติ 

                                                    (นายสมภพ   ดวงชอุ่ม) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายชี 

  



 

๗๑ 

 

ชื่อโครงการ   โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 

 

แผนงาน   (√)  กลุ่มบริหารวิชาการ 

    (     )  กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 

    (     )  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

    (     )  กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

             โครงการใหม่ √   โครงการต่อเนื่อง 

สนองแผนกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อ   ...1,2,3,4,5…..   

สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ   ....1,2,3,4,5..... 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที ่

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                             มาตรฐานที่............1.1,........1.2............................................. 

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ  

                            มาตรฐานที่ ............2.1........2.3.......2.5...................................       
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

                           มาตรฐานที่ ............3.1.......3.2........3.3........3.5.....................      
                               

กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งานที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ นางสุขจิตต์ พิกุลทอง 

ระยะเวลาโครงการ 17 พฤษภาคม  2564 – 31 มีนาคม  2565 

 

 

 

 

 

1.หลักการและเหตุผล 
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                 กิจกรรมวันสำคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ที่เน้นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก อนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สำคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอันดีของท้องถิ่น 
และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ซึ ่งกิจกรรมวันสำคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู ้ความหมายและ
ความสำคัญของวันสำคัญเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  นักเรียนได้แสดง
ความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์  กล้าแสดงออก และแสดงความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบ  นักเรียนได้
ความรู้และมีความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือ และทางโรงเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้วยกัน วันสำคัญคือวันที่มีความสำคัญของประชาชนชาวไทยทั้งในทางพระพุทธศาสนาและทางจิตใจ  และเป็นวัน
สำคัญที่ยึดถือวันมาเป็นประจำทุกปี  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์

    2.1  เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันสำคัญต่าง ๆ 

    2.2  เพื่อปลูกฝังคณุธรรม  จรยิธรรมให้กับนักเรียน 

    2.3  เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สำคญัของท้องถิ่น 

    2.4  เพื่อให้นักเรียนได้รูจ้ักและอนุรักษ์ประเพณี ขนมธรรมเนียมต่าง ๆ  

3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 

  3.1.1  ผูเ้รียนร้อยละ 80  ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 

                     3.1.2  ผู้เรียนรอ้ยละ 80  ได้เข้าร่วมกับชุมชนในการทำกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 

               3.2  ด้านคุณภาพ 

  3.2.1  นักเรยีนเห็นคณุค่าของวันสำคัญต่าง ๆ 

                     3.2.2  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมทุกคน  โดยการสวดมนต์ทุกวันศกุร์ และทำบุญตักบาตร
ในวันพระ  

  

4. กิจกรรมสำคัญ 

 4.1  ประชุมจัดทำโครงการเพื่อกำหนดงาน และกิจกรรมของโครงการ ขอบข่ายงาน และผูร้ับผิดชอบ 

 4.2  เสนอขออนุมัติโครงการ 

 4.3  ดำเนินการตามแผน 

                 4.3.1   วันคริสต์มาส  

                 4.3.2    วันเฉลิมฯพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม ่

                 4.3.3    วันเฉลิมฯรัชกาลที่ 9 วันพ่อ วันชาติ 

                 4.3.4    วันมาฆบชูา 
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                 4.3.5    วันวิสาขบูชา 

                 4.3.6    วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา                   

                 4.3.7    วันไหว้คร ู            

                 4.3.8    วันสุนทรภู่            

                 4.3.9    วันภาษาไทย   

                 4.3.10   วันวิทยาศาสตร์                

                 4.3.11   วันเด็กแห่งชาติ                    

                 4.3.12   วันงดสูบบุหรี่โลก                    

                 4.3.13   วันยาเสพติดโลก          

                 4.3.14   วันเฉลมิฯพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

                 4.3.15   วันวชิราวุธ      

                 4.3.16   วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ       

                4.3.17    วันเฉลมิฯพระบรมราชินี    

                4.3.18    วันส่งท้ายปีเกา่ ต้อนรับปีใหม่ (นักเรยีน)  

4.4 สรุปและรายงาน   

 

5.  วิธีดำเนินการ 
 

ที ่

 

การดำเนินการ 

ระยะเวลาปีการศึกษา 2564  

ผู้รับผิดชอบ พ.ค. 
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย. 

64 

ต.ค.64 พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

1 ประชุมจัดทำโครงการ            ครูสุขจติต ์

2 เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

           ครูสุขจติต ์

3 ดำเนินการตามแผน             

 3.1 วันคริสต์มาส             

 3.2 วันเฉลิมฯพระ
บรมราชินีพันปีหลวง/
และวันแม ่
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 3.3 วันเฉลิมฯ ร.9 
วันพ่อ  วันชาติ 

            

 3.4 วันมาฆบูชา 

 

            

 3.5 วันวิสาขบูชา 

 

            

 3.6 วันอาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา 

 

            

 

ที ่

 

การดำเนินการ 

ระยะเวลาปีการศึกษา 2564  

ผู้รับผิดชอบ พ.ค. 
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย. 

64 

ต.ค.64 พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

 3.7 วันไหว้คร ู             

 3.8 วันสุนทรภู ่             

 3.9 วันภาษาไทย             

 3.10 วันวิทยาศาสตร ์             

 3.11 วันเด็กแห่งชาติ             

 3.12 วันงดสูบบหุรี่
โลก 

            

 3.13 วันยาเสพตดิ
โลก 

            

 3.14 วันเฉลิมฯ
พระบาทสมเด็จพระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

            

 3.15 วันวชิราวุธ             

 3.16 วันสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาต ิ

            

 3.17 วันเฉลิมฯพระ
บรมราชิน ี
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 3.18 วันส่งท้ายปีเกา่ 
ต้อนรับปีใหม่ 
(นักเรียน) 

            

4 สรุปและรายงาน            ครูสุขจติต ์

6. งบประมาณ 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ หมวดงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ๆ แหล่งงบประมาณ 

1 วันคริสตม์าส 7,105 0  

2 วันเฉลิมฯพระบรมราชินีพันปีหลวง/และวันแม ่ 12,500 0  

3 วันเฉลิมฯ ร.9 วันพ่อ  วันชาต ิ 13,500 0  

4 วันมาฆบูชา 1,800 0  

5 วันวิสาขบูชา 1,800 0  

6 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 3,800 0  

7 วันไหว้คร ู 2,000 0  

8 วันสุนทรภู ่ 1,165 0  

9 วันภาษาไทย 1,000 0  

10 วันวิทยาศาสตร ์ 9,000 0  

11 วันเด็กแห่งชาต ิ 17,850 0  

12 วันงดสูบบุหรีโ่ลก 4,000 0  

13 วันยาเสพตดิโลก 3,000 0  

14 วันเฉลิมฯพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว 3,075 0  

15 วันวชิราวุธ 1,000 0  

16 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาต ิ 0 0  

17 วันเฉลิมฯพระบรมราชินี 0 0  

18 วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (นักเรียน) 0 0  

รวม 82,595 0 อุดหนุน 

รวมท้ังสิ้น 82,595 อุดหนุน 
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7.  การประเมิน 

ที ่ ตัวบ่งชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1 นักเรียนเห็นความสำคัญ และมสี่วนร่วมในกิจกรรมของวันสำคัญต่าง ๆ 1. สัมภาษณ์ 
สอบถาม 

2.  สังเกต 

3.  ประเมินโครงการ 

1.  แบบประเมิน
โครงการ 

2 ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 

3 ชุมชน โรงเรียนวัด  มสี่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรมที่สำคัญของ
ท้องถิ่น 

4 นักเรียนได้รู้จักและอนรุักษ์ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     1.  โรงเรียนจัดกจิกรรมวันสำคญัต่าง ๆ ให้นักเรยีนได้ร่วม 

     2.  นักเรียนเห็นคณุค่าของวันสำคัญต่างๆ 

     3.  โรงเรียนได้ร่วมกจิกรรมกบัชุมชน 

     4.  นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม โดยการสวดมนต์ทุกวันศุกร์ และตักบาตรทุกวนัพระ 

 

9.  วิเคราะห์ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรียน 
9.1  เง่ือนไขความรู้ 1. การวิเคราะห์ผู้เรียน 

2. การแก้ปัญหาของผู้เรียน 
1. มีความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ 

9.2  เง่ือนไขคุณธรรม 1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความตรงต่อเวลา 
3. มีความมุ่งมั่น ต้ังใจ 

1. มีความรับผิดชอบ   
2. มีความมุ่งมั่น ต้ังใจ 
3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

9.3  ความพอประมาณ 1. ใช้เวลาได้เหมาะสมในการจัดกิจกรรม 1. นักเรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย 

9.4  ความมีเหตุผล 
1. ทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีเหตุผล 
 

1. นักเรียนมีความรู้มากข้ึน 
2. มีเหตุผลในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

9.5  การมีภูมิคุ้มกัน 
1. 2. นักเรียนได้พัฒนาตนเองและเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 1. นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม 

2. ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น และอยู่ในสังคมได้ 

9.6  มิติด้านสังคม 
1. มีสติปัญญาในการทำงานและเป็นกำลังของสังคมในการพัฒนา
ประเทศ 

1. สามารถตัดสินใจ และมีสติปัญญาในการดำรงชีวิต 

9.7  มิติด้านเศรษฐกิจ 
1. สามารถนำความรู้เพื่อถ่ายทอดให้กับนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้
และนำความรู้ไปสู่การประกอบอาชีพได้ 

1. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต ในการทำงานได้ 

9.8  ด้านวัฒนธรรม 
1. ใช้ความรู้ถ่ายทอดและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้
นักเรียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม 

1. รักษา และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

9.9  มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ให้ความรู้กับนักเรียนในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ของชุมชน และชาติ 

1. ใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

                                       

ลงช่ือ     ...........................................    ผู้เสนอ/รับผดิชอบโครงการ 

(นางสุขจิตต์ พิกุลทอง) 
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ความคิดเห็นหัวหน้างานวิเคราะหแ์ละจัดทำแผนสถานศึกษา ความคิดเห็นหัวหน้ากลุม่บริหารงบประมาณ 

❑   เห็นความพิจารณาอนุมตั ิ ❑   เห็นความพิจารณาอนุมตั ิ

❑อื่น ๆ ............................................... 

         ........................................................ 

         ........................................................ 

❑อื่น ๆ ............................................ 

         ................................................... 

         .................................................. 

 

           (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 

              17/พฤษภาคม/ 2564 

 

                  (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 

                     17/พฤษภาคม/ 2564 

 

 

 

❑ อนุมัต ิ

❑ อื่น ๆ 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 

 

                                         ลงช่ือ                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

                (นายสมภพ   ดวงชอุ่ม) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

                                                 วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จดัจ้าง 
ชื่อโครงการ  กิจกรรมวันสำคัญ 

แผนงาน   (√)  กลุม่บริหารวิชาการ              (โครงการต่อเนื่อง) 

       
กิจกรรม  วันคริสต์มาส 
 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

1 อุปกรณ์การแสดง    2000  

2 ต้นครสิมาสต ์    2000  

3 กระดาษโปสเตอร์แข็ง    405  

4 ชุดกิจกรรมฐานการเรียนรู ้    9000  

5 ชุดเสรมิทักษะภาษาอังกฤษ    1360  

6 แฟ้มเอกสาร    100  

7 ไส้แฟ้ม    100  

8 กระดาษการ์ดส ี    240  

รวม 
 

7,105  

 

กิจกรรม วันเฉลมิฯพระบรมราชินีพันปีหลวง และวันแม ่
 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

1 ค่าเต๊นท์    900  

2 ชุดค่าอาหารและน้ำดืม่    2,500  

3 กรอบเกียรติบัตร    1,500  

4 เข็มกลัดดอกมะล ิ    600  

5 ซุ้มกิจกรรมวันแม ่    1,000  

6 ค่าเวทีและเครื่องเสียง    6,000  

รวม 
 

 12,500  

 



 

๗๙ 

 

กิจกรรม วันเฉลมิฯ ร.9 วันพ่อ วันชาติ 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

1 อาหารว่างและนำ้ดื่ม 1 ครั้ง 230  คน 30 6,900  

2 ป้ายจัดแสดงนิทรรศการ   20 ตรม. 150 3,000  

3 เงินรางวัลกิจกรรม 2 รางวัล 1,800 3,600  

รวม  13,500  

กิจกรรม วันมาฆบูชา 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

1 เงินถวายพระพุทธเจ้าในการแสดงพระธรรม
เทศนา 

   
1,000 

 

2 ค่าน้ำมันรับส่งพระ    500  

3 ค่าเข้าเลม่สรุปรายงานกิจกรรม    300  

รวม  1,800  

กิจกรรม วันวสิาขบชูา 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

1 เงินถวายพระพุทธเจ้าในการแสดงพระธรรม
เทศนา    

1,000 

 

2 ค่าน้ำมันรับส่งพระ    500  

3 ค่าเข้าเลม่สรุปรายงานกิจกรรม    300  

รวม  1,800   

กิจกรรม วันอาสาฬหบูชา วันเขา้พรรษา 
 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

1 เงินจัดซื้อเทียนพรรษา 0 0 0 1,500  

2 ค่าน้ำมันรถแห่ถวายเทียน    2,000  

3 ค่าเข้าเลม่สรุปรายงานกิจกรรม    300  



 

๘๐ 

 

รวม  3,800  

กิจกรรม วันไหว้ครู 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

1 ค่าป้ายไวนลิ 1 ผืน 800 800  

2 ค่าเข้าเลม่สรุปรายงาน 2 เล่ม 100 200  

3 ค่าของรางวัล 11 ช้ิน 99.99 1,000  

รวม  2,000  

กิจกรรม วันสุนทรภู ่

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

1 กระดาษร้อยปอนด์ A4    400  

2 ลูกแม็ก    90  

 กาวสองหน้า    120  

 กระดาษโฟโต ้    255  

 กระดาษส ี    300  

รวม  1,165  

กิจกรรม วันภาษาไทย  

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

1 ค่าเข้าเลม่    200  

2 ค่าไวนิล    800  

รวม  1,000   

กิจกรรม วันเด็ก
แห่งชาติ 

รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

ที ่ ค่าเวทีและเครื่องเสียง 1 ชุด 7,000 7,000  

1 ค่าเช่าเต้นท์ 5 หลัง 300 1500  

2 ค่าของรางวัล 11 ป๊ีบ 150 1650  



 

๘๑ 

 

3 ค่าจัดบูธกิจกรรม (ใหญ่) 1 บูธ 1000 1000  

4 ค่าจัดบูธกิจกรรม (เล็ก) 5 บูธ 500 2500  

5 ค่าน้ำดื่ม 20 ลัง 60 1200  

6 ค่าของรางวัล 1 ชุด 1500 1500  

7 ค่าอาหารกลางวัน    2000  

8 ค่าเข้าเลม่ 2 เล่ม 100 200  

9  17,850  

รวม 

 

กิจกรรม วัน
วชิราวุธ 

 

รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

ที ่ ค่าไวนิล 1 ผืน  1,000  

1  1,000  

รวม 

 

กิจกรรม  วัน
เฉลิมฯ

พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว 
 

รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

ที ่ ค่าอาหารและน้ำดืม่ 1 มื้อ 400 400  

1 ป้ายไวนิลกจิกรรม 1 ป้าย 750 750  

2 ธง วชร และธงชาติ 30 ผืน 80 1600  

3 ถ่านใส่ไมล ์ 1 แพ็ค 25 25  

4 ค่าเข้าเลม่สรุปรายงาน 2 เล่ม 150 300  

รวม 

 

กิจกรรม งดสูบ
บุหร่ีโลก 

 

รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 



 

๘๒ 

 

ที ่       
 

   

กิจกรรม วันยา
เสพติดโลก 

รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

ที ่       

รวม 
 

   
 

กิจกรรม  วัน
วิทยาศาสตร์ 

รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

ที ่       

1    

รวม 

กิจกรรม วันสถานป
นาลูกเสือแห่งชาติ 

รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

ที ่ 0 0 0 0 0  

1  0  

รวม 

กิจกรรม  วันเฉลิม
พระบรมราชินี 0 0 0 0 0  

1       

    0  

รวม 

กิจกรรม  วันส่ง
ท้ายปีเก่า ต้อนรับ
ปีใหม่ (นักเรียน)  

รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 

(ระบุ) 
ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

ที ่     0  
 

 0  

รวม    

รวมท้ังสิ้น    

 



 

๘๓ 

 

ช่ือกิจกรรม   กิจกรรมคริสมาส์ต ปาร์ต้ี 
กิจกรรมตามโครงการ   วันสำคัญ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวภารดี ชนะชัยรุ่งกมล 
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
………………………….................…………………..…………………………………………..……………………………………………… 

๑.  หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพน้ัน นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตร           ในช้ัน

เรียนแล้ว จะต้องจัดกิจกรรมเสริมทักษะควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน            ได้เรียนรู้ 
วัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา ดังนั้น กิจกรรมวันคริสต์มาส เป็นกิจกรรมที่ควรจัดเพื่อส่งเสริม            ให้ผู้เรียน ได้
เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกับวัฒนธรรมไทย แล้วนำมาใช้อย่างมี
วิจารณญาณ 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมคีวามคิดสรา้งสรรค์และกล้าแสดงออก 

 ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และมเีจตคติที่ดีต่อการเรยีนภาษาองักฤษ 

 ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรูเ้กี่ยวกบัภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 
 

๓.  เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
                    ๓.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันอนุบาล - มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนวดัทุ่งยายชี  

        จำนวน ๓๐๐ คน   

๓.๒ เชิงคุณภาพ  
                     ๓.๒.๑ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก 

๓.๒.๒ นักเรียนได้รับความรู้และมเีจตคติทีด่ีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

๓.๒.๓ นักเรียนได้รับการพัฒนาศกัยภาพด้านการเรยีนรู้เกีย่วกับภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 
 

๔.  วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

๒. เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 

 

พฤษภาคม ๖๔ 

 

 

- 

 

ครูภารด ี

ขั้นดำเนินการ (D)  

๓. ประชุมช้ีแจ้งทำความเข้าใจข้ันตอนการดำเนินงาน 

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกีย่วข้องรับทราบ 

๕. ดำเนินกิจกรรม 

 

พฤศจิกายน ๖๔ 

พฤศจิกายน ๖๔ 

 

 

- 

 

ครูภารด ี



 

๘๔ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

   - จัดทำป้ายนิเทศ และตกแต่งสถานท่ี 

   - จัดกิจกรรมครสิมาสต์ ปาร์ตี้ และฐานการเรยีนรู้ 

ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

ขั้นติดตามและประเมนิผล (C) 

๖. ประเมินผลจากความสนใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

๗. สรปุผล/รายงานผลการจัดทำโครงการ 

 

มกราคม ๖๕ 

มีนาคม ๖๕ 

 

- 

 

ครูภารด ี

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

๘. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม  

แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการตอ่ไป 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

- 

 

ครูภารด ี

๕.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๖.  งบประมาณที่ใช้  

 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน  ๗,๑๐๕  บาท  

ดังมีรายละเอยีดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

ที่ใช้ในกิจกรรม 

หมายเหตุ 

๑ อุปกรณ์การแสดง ๒,๐๐๐  

๒ ต้นครสิมาสต ์ ๒,๐๐๐  

๓ กระดาษโปสเตอร์แข็ง ๔๐๕  

๔ ชุดกิจกรรมฐานการเรียนรู ้ ๙๐๐  

๕ ชุดเสรมิทักษะภาษาอังกฤษ ๑,๓๖๐  

๖ แฟ้มเอกสาร ๑๐๐  

๗ ไส้แฟ้ม ๑๐๐  

๘ กระดาษการ์ดส ี ๒๔๐  

รวม ๗,๑๐๕    

 

 



 

๘๕ 

 

๗.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

  ๗.๑  กลุม่งานวิชาการ 

๗.๒  กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ  

๗.๓  นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

 ๘.  การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

๘.๑ นักเรยีนมีความคิดสร้างสรรคแ์ละ
กล้าแสดงออก 
 

 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามเกณฑ์การประเมิน 

- ดำเนินการสอบถาม 

- สรุปผลแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

๘.๒ นักเรยีนไดร้ับความรู้และมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามเกณฑ์การประเมิน 

- ดำเนินการสอบถาม 

- สรุปผลแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

๘.๓ นักเรยีนไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเรียนรูเ้กี่ยวกับภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาต ิ

 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามเกณฑ์การประเมิน 

- ดำเนินการสอบถาม 

- สรุปผลแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรยีนมีความคิดสร้างสรรคแ์ละกลา้แสดงออก 

๙.๒ นักเรยีนไดร้ับความรู้และมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

๙.๓ นักเรยีนไดร้ับการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม/โครงการ 

                                     (นางสาวภารดี ชนะชัยรุ่งกมล) 

 

 

 



 

๘๖ 

 

ลงช่ือ     ...........................................    ผู้เสนอโครงการ 

                                               (นางสุขจิตต์ พิกุลทอง) 

 

 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

   (นายเอกชัย   พละศักดิ์) 

 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

    (นางดวงนภา สินวสิูตร) 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ              ไม่อนุมตัิ            อื่น ๆ .............................................................................. 

 

 

 

ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมัต ิ

      (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายช ี

 

 

 

 



 

๘๗ 

 

ช่ือกิจกรรม   วันแม่แห่งชาติ 
กิจกรรมตามโครงการ   วันสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวภารดี ชนะชัยรุ่งกมล 
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
………………………….................…………………..…………………………………………..………………………………………… 

๑.  หลักการและเหตุผล 
                  ในวโรกาสมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปี
หลวง ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี พสกนิกรชาวไทยล้วนตระหนักดีว่าเป็นวันสำคัญยิ่ง และต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่าน ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยตลอด จึงพร้อมใจกันขนานนามพระองค์ว่า “พระแม่
เจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย” และรัฐบาลยังได้กำหนดวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติอีกด้วย หน่วย งานต่างๆทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่าน โรงเรียนวัด
ทุ่งยายชีตระหนักถึงคุณค่าของวันแม่แห่งชาติ  จึงได้จัดกิจกรรม “วันแม่” ขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่องค์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวงและปลูกฝังคุณธรรมความกตัญญูกตเวที ทั้งเป็นการ
พัฒนาความรู้และการแสดงออกถึงความสามารถและได้รับประสบการณ์ตรงในการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาตินี้ 

 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้ปลูกฝังนักเรียนมีจติสำนึกในการรักแม ่

 ๒.๒ เพื่อเทิดไทองคส์มเดจ็พระนางเจ้าสิริกติติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง   

 ๒.๓ เพื่อปลูกจิตสำนึกการแสดงความเคารพในสถาบันพระมหากษตัริย์ 

 

๓.  เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
                    ๓.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันอนุบาล - มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนวดัทุ่งยายชี  

        จำนวน ๓๐๐ คน   

๓.๒ เชิงคุณภาพ  
                     ๓.๒.๑ นักเรียนมีจติสำนึกในการรกัแม่ 

๓.๒.๒ นักเรียนได้แสดงความเทิดไทองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติติ์ พระบรมราชินีนาถ  
         พระราชชนนีพันปีหลวง   
๓.๒.๓ นักเรียนมีจติสำนึกการแสดงความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๘ 

 

๔.  วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

๒. เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 

 

พฤษภาคม ๖๔ 

 

 

- 

 

ครูภารด ี

ขั้นดำเนินการ (D)  

๓. ประชุมช้ีแจ้งทำความเข้าใจข้ันตอนการดำเนินงาน 

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกีย่วข้องรับทราบ 

๕. ดำเนินกิจกรรม 

   - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

   - จัดเตรียมสถานท่ี  

   - ดำเนินจัดกิจกรรม 

 

พฤศจิกายน ๖๔ 

พฤศจิกายน ๖๔ 

 

กรกฏาคม ๖๔ 

สิงหาคม ๖๔ 

สิงหาคม ๖๔ 

 

- 

 

ครูภารด ี

ขั้นติดตามและประเมนิผล (C) 

๖. ประเมินผลจากความสนใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

๗. สรปุผล/รายงานผลการจัดทำโครงการ 

 

มกราคม ๖๕ 

มีนาคม ๖๕ 

 

- 

 

ครูภารด ี

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

๘. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม  

แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการตอ่ไป 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

- 

 

ครูภารด ี

๕.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

๖.  งบประมาณที่ใช้  

 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน  ๑๒,๕๐๐  บาท ดังมี
รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

ที่ใช้ในกิจกรรม 

หมายเหตุ 

๑ ค่าเต็นท์ ๙๐๐  

๒ ชุดค่าอาหารและน้ำดืม่ ๒,๕๐๐  



 

๘๙ 

 

๓ กรอบเกียรติบัตร ๑,๕๐๐  

๔ เข็มกลัดดอกมะล ิ ๖๐๐  

๕ ซุ้มกิจกรรมวันแม ่ ๑,๐๐๐  

๖ ค่าเวทีและเครื่องเสียง ๖,๐๐๐  

รวม ๑๒,๕๐๐    

๗.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

  ๗.๑  กลุม่งานวิชาการ 

๗.๒  กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ  

๗.๓  นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

 ๘.  การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

๘.๑ นักเรยีนมีจิตสำนึกในการรักแม่ 
 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามเกณฑ์การประเมิน 

- ดำเนินการสอบถาม 

- สรุปผลแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

๘.๒ นักเรยีนได้แสดงความเทิดไทองค์
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิตติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปี
หลวง   

 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามเกณฑ์การประเมิน 

- ดำเนินการสอบถาม 

- สรุปผลแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

๘.๓ นักเรยีนมีจิตสำนึกการแสดงความ
เคารพในสถาบันพระมหากษัตริย ์

 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามเกณฑ์การประเมิน 

- ดำเนินการสอบถาม 

- สรุปผลแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรยีนมีจิตสำนึกในการรักแม่ 

๙.๒ นักเรยีนได้แสดงความเทิดไทองค์สมเด็จพระนางเจา้สริิกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ  
      พระราชชนนีพันปีหลวง   
๙.๓ นักเรยีนมีจิตสำนึกการแสดงความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย ์



 

๙๐ 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม/โครงการ 

                                     (นางสาวภารดี ชนะชัยรุ่งกมล) 

 

 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

   (นายเอกชัย   พละศักดิ์) 

 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

    (นางดวงนภา สินวสิูตร) 
 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ              ไม่อนุมตัิ            อื่น ๆ .............................................................................. 

 

 

 

ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมตัิ 

      (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายช ี

 

 

 



 

๙๑ 

 

ชื่อกิจกรรม  วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอ

ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาต ิ
กิจกรรมตามโครงการ    วันสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปริญญา ผดุงกิจ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี มีความต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมน้อมรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ความสมัครสมานสามัคคี ในฐานะพลเมือง
ชาติ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อสถาบันครอบครัว  

ดังนั้นกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดทุง่ยายชี   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
2 จึงเห็นควรดำเนินการเพื่อส่งเสรมิคุณธรรมนักเรียน ผ่านกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  ที่ผู้เรียนมีโอกาสแสดงออกถึงเรื่อง
ดังกล่าว 

 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อใหค้ณะครู และนักเรียน ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรณุาธิคณุ และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย ์

 2.2 เพื่อได้ร่วมกันแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคครีวมจิตใจของบุคคลในชาติ วันชาติ วันท่ี 5 ธันวาคม ของ
ทุกป ี

 2.3 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที 

 

3. เป้าหมาย  
3.1  ด้านปริมาณ 

  3.1.1 ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกณฑ์ 

3.1.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที 

3.2  ด้านคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกผ่านกิจกรรม 

3.2.2 นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความกตัญญูกตเวที แสดงออกผ่านกิจกรรม 

 

 

 



 

๙๒ 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

พ.ค. 64  

- 
ครูปรญิญา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 64 - ครูปรญิญา 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3. วันคล้ายวันเฉลมิพระชนมพรรษาฯ 

 

ธ.ค.64 

 

- 
ครูปรญิญา 

ขั้นติดตามและประเมนิผล(C) 
4. ประเมินผลและติดตามผลกิจกรรม 

ธ.ค.64  

- 
ครูปรญิญา 

5. สรุปผล / รายงานผลการจดัทำกิจกรรม ม.ค.65 - ครูปรญิญา 
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

6. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม     
ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

 

- 
ครูปรญิญา 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม  2564  -   30  มีนาคม   2565 
 

6. งบประมาณที่ใช้  
 13,500.- บาท 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  บคุลากรทางการศึกษาโรงเรยีนวัดทุ่งยายชีและนักเรียน 
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ แสดงออกผ่านกิจกรรม 

- ศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออกถึงน้อมรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ 

- สร้างแบบประเมินการพฤติกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ  

- สร้างเกณฑ์การประเมินผล 

-  แบบประเมินพฤติกรรม 

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความกตญัญูกตเวที 
แสดงออกผ่านกิจกรรม 

- ศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที 

- สร้างแบบประเมินการพฤติกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ  

- สร้างเกณฑ์การประเมินผล 

- แบบประเมินพฤติกรรม 

 
 
 
 
 



 

๙๓ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คณะครู นักเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรณุาธิคุณ และร่วมกันแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ความสมัครสมานสามคัคี และความกตัญญูกตเวที 

 

 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ับผดิชอบกิจกรรม 

       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 
 

 ลงช่ือ....................................................ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

  (นางสุขจิตต์ พิกุลทอง) 
 

ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ/กิจกรรม 
 (นางสุขจิตต์ พิกุลทอง) 

            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ................................ 
 

  ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 
                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .........................  
 

   ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 
                                             (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ....................................... 
 

           ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนวดัทุ่งยายช ี

 

 

 

 

 

 

 



 

๙๔ 

 

ชื่อกิจกรรม    วันวิสาขบูชา 

กิจกรรมตามโครงการ    วันสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายรังสรรค์  วรรณพิรณุ    

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 

วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรง 

กับวันข้ึน 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติประกาศยกให้เป็นวันส่าคญัสากลของโลก โดยให้ถือ 

เป็นวันหยุดประจ่าปีของที่ทำการใหญ่องค์การสหประชาชาตดิ้วย ความยิ่งใหญ่ของวันวิสาขบูชาจึงเปน็การแสดงถึงพุทธบารมี
ขององค์พระศาสดาที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธทั้งมวล แม้ว่าจะทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานนานนับกว่า ๒๕๐๐ ปีแล้วก็ตามแต่
หลักธรรมคำสอนที่ทรงบัญญตัิไว้ ก็ยังคงทันสมัยใช้ได้ในทุกกาลโอกาส  

 ดังนั้นการจัดกิจกรรมวันวสิาขบูชาจึงเป็นเป็นสิ่งสำคัญ โดยหลักการจัดกิจกรรมจะเน้นการปลูกฝังให้นักเรียนรูจ้ัก
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทีส่ำคัญของชาติ ได้ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีของท้องถิ่น 

และเป็นการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมในด้านพระพุทธศาสนาให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพือ่ให้ 

นักเรียนได้เรียนรู้ความหมายและความสำคญัของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และนักเรียนทุกคนได้มสี่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 

2.วัตถุประสงค์  
     1.  เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคญั และมสี่วนร่วมในกิจกรรมของวันวิสาขบูชา  

2.  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 

3.  เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน วัด มสีว่นร่วมในการจัดกจิกรรมทางพระพุทธศาสนา 

 4.  เพื่อให้นักเรียนไดรู้้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ 

3. เป้าหมาย  
3.2 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครู บุคคลกร  15  คน นักเรียน  291  คน  
3.3 เชิงคุณภาพ 

3.3.1  ครู บุคคลากร นักเรยีนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี  มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
 
 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนวดัทุ่งยายช ี
 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ดำเนินการตั้งแต่วันท่ี  17 พ.ค.  2564 – 6  มิ.ย.  2564 
 
 
 



 

๙๕ 

 

6. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

 17 พ.ค. 64 นายรังสรรค์  วรรณพิรณุ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 18 พ.ค. 64 นายรังสรรค์  วรรณพิรณุ 

ขั้นดำเนินการ(D) 
3.ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 20 พ.ค. 64 นายรังสรรค์  วรรณพิรณุ 

 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ 21 พ.ค. 64 นายรังสรรค์  วรรณพิรณุ 

5. จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 26 พ.ค. 64 นายรังสรรค์  วรรณพิรณุ 

และคณะครูทุกท่าน 

ขั้นติดตามและประเมนิผล(C) 
6. ประเมินผลและตดิตามผลโครงการ 

28 พ.ค. 64 นายรังสรรค์  วรรณพิรณุ 

7. สรปุผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ 1 มิ.ย. 64 นายรังสรรค์  วรรณพิรณุ 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
8. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    แล้วใช้เป็นต้นแบบของ
โครงการต่อไป 

9 มิ.ย. 64 นายรังสรรค์  วรรณพิรณุ 

 

7. งบประมาณที่ใช้  

ท่ี รายการ/กิจกรรม/คำช้ีแจงการใช้งบประมาณ 
หมวดงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ๆ แหล่งงบประมาณ 
1 เงินถวายพระพุทธเจ้าในการแสดงพระธรรมเทศนา 1,000 - - 
2 ค่าน้ำมันรับส่งพระ 500 - - 
3 ค่าเข้าเล่มสรุปรายงานกิจกรรม 300 - - 

รวมทั้งสิ้น 1,800 - - 
 
 

8. การประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

8.1แบบประเมินกิจกรรม -  สังเกต 

-  สรุปแบบประเมิน 

แบบประเมิน 

 
 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1  เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคญั และมสี่วนร่วมในกิจกรรมวันวิสาขบูชา 

 9.2  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรยีน 

 9.3  เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมในการทำกจิกรรมทางพระพุทธศาสนา 

 9.4  เพื่อให้นักเรียนไดรู้้จักและอนรุักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ 



 

๙๖ 

 

 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ับผดิชอบกิจกรรม 

       (นายรังสรรค์  วรรณพิรณุ) 
       หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

       ( นางสุขจิตต์  พิกุลทอง ) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ/กิจกรรม 
 (นางสุขจิตต์   พิกุลทอง) 

                หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ................................ 
 

  ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 
                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .........................  
 

   ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 
                                             (นางดวงนภา   สินวิสูตร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                     (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

๙๗ 

 

ชื่อกิจกรรม    วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

กิจกรรมตามโครงการ    วันสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายรังสรรค์  วรรณพริณุ    

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. หลักการและเหตุผล 

         อาสาฬหบูชา ตรงกับวันข้ึน ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ และวันเข้าพรรษาตรงกับ แรม ๑ ค่ำเดือน ๘ นบัเป็นวันที่ม ี

ความสำคญัในประวตัิศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา คือ วันท่ีมีพระรตันตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม   และพระสงฆ์  
เนื่องจาก พระพุทธองค์ทรงเทศนาเป็นกัณฑ์แรก จึงเรียกพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้ว่า“ปฐมเทศนา”เริม่ประกาศพระศาสนาและ
เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกเกิดเป็นอรยิสงฆส์าวกองค์แรกคือ พระอัญญาโกณฑญัญะ ผู้รู้แจ้งเห็นธรรมเป็นพระภิกษุ
รูปแรกในพระพุทธศาสนา 

  ดังนั้นการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจึงเป็นเป็นสิ่งสำคญั โดยหลักการจัดกจิกรรมจะ
เน้นการปลูกฝังให้นักเรยีนรู้จักวัฒนธรรมและขนบธรรมเนยีมประเพณีที่สำคญัของชาติไดร้่วมสืบทอดประเพณีอันดีของ
ท้องถิ่นและเป็นการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมในดา้นพระพุทธศาสนาให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้จากการปฏิบตัจิริงเพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรูค้วามหมายและความสำคญัของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและนักเรียนทุกคนได้มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

 

2.วัตถุประสงค์  
     1.  เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคญั และมสี่วนร่วมในกิจกรรมของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

2.  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 

3.  เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน วัด มสีว่นร่วมในการจัดกจิกรรมทางพระพุทธศาสนา 

 4.  เพื่อให้นักเรียนไดรู้้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ 

3. เป้าหมาย  
3.4 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครู บุคคลกร  15  คน นักเรียน  291  คน  
3.5 เชิงคุณภาพ 

3.3.1  ครู บุคคลากร นักเรยีนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี  มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนวดัทุ่งยายช ี
 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ดำเนินการตั้งแต่วันท่ี  17 พ.ค.  2564 – 6  ส.ค.  2564 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๘ 

 

6. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

 17 พ.ค. 64 นายรังสรรค์  วรรณพิรณุ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5 ก.ค. 64 นายรังสรรค์  วรรณพิรณุ 

ขั้นดำเนินการ(D) 
3.ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 15 ก.ค. 64 นายรังสรรค์  วรรณพิรณุ 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ 19 ก.ค. 64 นายรังสรรค์  วรรณพิรณุ 

5. จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 23 ก.ค. 64 นายรังสรรค์  วรรณพิรณุ 

และคณะครูทุกท่าน 

ขั้นติดตามและประเมนิผล(C) 
6. ประเมินผลและตดิตามผลโครงการ 

2 ส.ค. 64 นายรังสรรค์  วรรณพิรณุ 

7. สรปุผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ 4 ส.ค. 64 นายรังสรรค์  วรรณพิรณุ 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
8. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    แล้วใช้เป็นต้นแบบของ
โครงการต่อไป 

6 ส.ค. 64 นายรังสรรค์  วรรณพิรณุ 

 

7. งบประมาณที่ใช้  

ท่ี รายการ/กิจกรรม/คำช้ีแจงการใช้งบประมาณ 
หมวดงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ๆ แหล่งงบประมาณ 
1 เงินจัดซื้อเทียนพรรษา 1,500 - - 
2 ค่าน้ำมันรถแห่ถวายเทียน 2000 - - 
3 ค่าเข้าเล่มสรุปรายงานกิจกรรม 300 - - 

รวมทั้งสิ้น 3,800 - - 
 

 
 

8. การประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

8.1แบบประเมินกิจกรรม -  สังเกต 

-  สรุปแบบประเมิน 

แบบประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๙ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1  เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคญั และมสี่วนร่วมในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

 9.2  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรยีน 

 9.3  เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมในการทำกจิกรรมทางพระพุทธศาสนา 

 9.4  เพื่อให้นักเรียนไดรู้้จักและอนรุักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ 

 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ับผดิชอบกิจกรรม 

       (นายรังสรรค์  วรรณพิรณุ) 
     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
 

ลงช่ือ....................................................ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

       ( นางสุขจิตต์  พิกุลทอง ) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 

ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ/กิจกรรม 
 (นางสุขจิตต์   พิกุลทอง) 

              หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ................................ 
 

  ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 
                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .........................  
 

   ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 
                                             (นางดวงนภา   สินวิสูตร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ....................................... 
 

           ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมัต ิ

                                                     (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๐ 

 

ชื่อกิจกรรม    ไหว้คร ู

กิจกรรมตามโครงการ    วันสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    วิชาการ 

ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. หลักการและเหตุผล 

                  วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึง
คุณค่าทางจิตใจของคนไทยสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์  ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ  
ความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์  ความละเอียดอ่อนทางจิตใจ  และแฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย 

2.วัตถุประสงค์  

    1. เพื่อให้ปลูกฝังนักเรียนมีจิตสำนึกในการรักครู 

    2. เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่เกิดความเข้าใจระหว่างครูกับศษิย์   

    3. เพื่อปลูกจิตสำนึกการแสดงความเคารพคร ู

 

3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 คน นักเรียน 316 คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

 3.1.2 ครูและบุคลากร นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี เพื่อปลูกฝังนักเรียนมีจิตสำนึกเคารพรักครู 
 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

พ.ค. 64 นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 64 นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3.ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

 

พ.ค. 64 
นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ พ.ค. 64 นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 
5. วันท่ีจัดกิจกรรม มิ.ย. 64 นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 
ขั้นติดตามและประเมนิผล(C) 
6. ประเมินผลและตดิตามผลโครงการ 

มิ.ย. 64 นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 

7. สรปุผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ 
 

มิ.ย. 64 นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) มิ.ย. 64 นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 



 

๑๐๑ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

8. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    แล้วใช้
เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม 2564 – มิถุนายน 2564 
 

6. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรม 2,000 บาท 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวดัทุ่งยายชี 
  7.2  บุคลากรโรงเรยีนวัดทุ่งยายชีทุกคน 
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

8.1 แบบประเมินกิจกรรม -  สังเกต 

- สรุปแบบประเมิน 

แบบประเมิน 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1  เพื่อให้ปลูกฝังนักเรยีนมีจิตสำนึกในการรักคร ู

     9.2  เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่เกิดความเข้าใจระหว่างครูกับศิษย์   

     9.3  เพื่อปลูกจิตสำนึกการแสดงความเคารพคร ู

 

ลงช่ือ............................................................................ผูร้ับผดิชอบกจิกรรม 

(นางสาวจิดาภา พ่ึงเพ็ชร) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

 

ลงช่ือ..........................................................................ผู้เสนอโครงการ/กจิกรรม 

(นางสุขจิตต์   พิกุลทอง) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๒ 

 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ................................ 
 

ลงช่ือ...............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 

(นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ......................... 
 

ลงช่ือ..............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

(นางดวงนภา   สินวิสูตร) 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ....................................... 
 

ลงช่ือ………...............................................................ผู้อนุมตั ิ

(นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายช ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐๓ 

 

ชื่อกิจกรรม    วันสุนทรภู ่

กิจกรรมตามโครงการ    วันสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวมินตา  เชื้อวงค ์

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    บริหารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. หลักการและเหตุผล 

     กิจกรรมวันสุนทรภู่เป็นกิจกรรมหนึ่ง ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ภาษาไทย  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่ )  กวีเอกของไทย      และกวีเอก
ของโลก ซึ่งได้จัดต่อเนื่องทุกปี  ผู้เรียนมีความสนใจและได้มีส่วนร่วมกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่าง สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
ต่อตนเองและส่วนรวม   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   (แก้ไขปรับปรุง 2545)ได้กำหนดจุดมุง่หมายของการ
จัดการศึกษาไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย   จิตใจ  สติปัญญา ความรู้  
และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรม   ในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง  มีความสุข  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสอดคล้องกับจุดหมายของการจัดการศึกษาดังกล่าว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่   อย่างต่อเนื่องกัน ทุกปี โดยกำหนดวันที่  26  มิถุนายน  ซึ่งเป็นวนัคล้าย
วันเกิดของท่านสุนทรภู่ 
 

2.วัตถุประสงค์  
2.1  เพื่อระลึกถึงคณุงามความดขีองพระสุนทรโวหาร กวีเอกของไทยและกวีเอกของโลก 

2.2  เพื่อส่งเสรมิและสืบสานมาดกทางวรรณศลิป์ของสุนทรภู่ ใหเ้ยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึง
คุณค่าของวัฒนธรรม  

 

3. เป้าหมาย  
3.6 เชิงปริมาณ 

3.1.1  นักเรยีน 308 คน 

3.1.2  ครู  13  คน 

3.7 เชิงคุณภาพ 

3.7.1 นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสำคญัของวันสุนทรภู่และเข้ากิจกรรม 

3.7.2 นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคตทิี่ดีต่อการเรียนภาษาไทย 

3.7.3 นักเรียนมีจติสำนึกท่ีดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย   
และศลิปวัฒนธรรมไทย 

3.7.4 นักเรียนรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๔ 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

17 พ.ค. 64  

- 
ครูมินตา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 30  มิ.ย.64 - ครูมินตา 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3.ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

 

1 ก.ค. 64 

 

- 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ 6 –20 ก.ค. 64 - ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 

5. จัดกิจกรรมวันสุนทรภู ่
   - ระบายสีตัวละคร 
   -  คัดลายมือ 

   - ประกวดแต่งกลอนสภุาพ 

   - ประกวดเขียนเรยีงความ    
   - กิจกรรมวาดภาพระบายส ี

   - ตอบปัญหาวันสุนทรภู ่

26  ก.ค. 64 

 
1165-. 

 
 
 
 
 
 

 

ครูทุกคน 

ขั้นติดตามและประเมนิผล(C) 
6. ประเมินผลและตดิตามผลโครงการ 

26   - 
31  ก.ค. 64 

 

- 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 

7. สรปุผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ 5  ส.ค. 64 - ครูมินตา 
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

8. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    แล้วใช้เป็น
ต้นแบบของโครงการต่อไป 

 

ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 

 

- 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

       16 พ.ค. 64 - 5  ส.ค. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๕ 

 

6. งบประมาณที่ใช้  
 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 1165  บาท ดังมีรายละเอียด
ประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี ้
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ใน
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 กระดาษร้อยปอนด์ A4 400  

2 ลูกแม็ก 90  

3 กาวสองหน้า 120  

4 กระดาษโฟโต ้ 255  

5 กระดาษส ี 300  

รวม 1165 อุดหนุน 

• ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายช ี
  7.2  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 7.3  บุคลากรโรงเรยีนวัดทุ่งยายชีทุกคน 
 

8. การประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

8.1 นักเรียนและบุคลากรตระหนกัถึง
ความสำคญัของวันสุนทรภู่และเข้าร่วม
กิจกรรม 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสังเกต 

- สร้างแบบสังเกต 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน  

- แบบสังเกต 

8.2 นักเรียนมจีิตสำนึกท่ีดีในการร่วม
อนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย   
และศลิปวัฒนธรรมไทย 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสังเกต 

- สร้างแบบสังเกต 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน  

- แบบสังเกต 

8.3 นักเรียนรักการเรียนรู้และมีทกัษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยา่ง
ต่อเนื่อง   

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบแบบทดสอบ 

- สร้างแบบทดสอบ 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน  

- แบบทดสอบ 

 
 
 
 



 

๑๐๖ 

 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนสามารถอธิบายเรื่องราวของสุนทรภู่ซึ่งกวีเอกของไทยและของโลก 

9.2 นักเรียนมสี่วนร่วมส่งเสริมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

9.3 นักเรียนสามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสนุทรภู่ ให้เยาวชนและบุคคล 

ทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณคา่ของวัฒนธรรม 
 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ับผดิชอบกิจกรรม 

        (นางสาวมินตา  เชื้อวงค์) 
   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ/กิจกรรม 
 (นางสุขจิตต์   พิกุลทอง) 

                หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
   
ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ...................................................... 
 

      
ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ................................................ 
  

      
ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                            (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ..................................................... 
 

            
    ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมัต ิ

                                                    (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายชี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๐๗ 

 

ชื่อกิจกรรม    วันภาษาไทยแห่งชาต ิ

กิจกรรมตามโครงการ    วันสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวมินตา  เชื้อวงค ์

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    วิชการ 

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. หลักการและเหตุผล 

        การอ่านการเขียนเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญและจำเป็นมากในการดำรงชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ยิ่งมากกว่าทุกสมัย
ที่ผ่านมาเพราะวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ  ได้เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนสภาพของสังคมได้กลายเป็นสังคม
ข่าวสาร จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่นักเรียนทุกคนต้องทักษะการอ่านออกและการเขียนได้ นักเรียน
เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองและนักเรียนประถมศึกษาในปัจจุบันต้องอ่านออกเขียนได้ร้อยละ 100 รู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 
สามารถประสมคำได้ สามารถสะกดคำได้ ตามลำดับ 

 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย และแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนวัดทุ่งยายชีจึงจัดทำกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย  ขึ้นขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นการพัฒนานักเรียน 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียน และปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัย
และพัฒนา เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้และสามารถนำไปในชีวิตประจาวันและการศึกษาหาความรู้ในอนาคต
ต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค ์ 

2.1  นักเรียนกรตระหนักถึงความสำคัญของวันภาษาไทยและเข้าร่วมกิจกรรม 

 2.2  เพื่อส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศลิป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึง
คุณค่าของวัฒนธรรม 

3. เป้าหมาย  
3.8 เชิงปริมาณ 

  3.1.1  นักเรยีน 308 คน 

                  3.1.2  ครู  13  คน 

3.9 เชิงคุณภาพ 

3.9.1 นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสำคญัของวันภาษาไทยและเข้าร่วมกิจกรรม 

3.9.2 นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคตทิี่ดีต่อการเรียนภาษาไทย 

3.9.3 นักเรียนมีจติสำนึกท่ีดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย   
และศลิปวัฒนธรรมไทย 

3.9.4 นักเรียนสามารถคิดวิเคราะหต์ามศักยภาพของตนเองได้ 
3.9.5 นักเรียนรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 
  
 



 

๑๐๘ 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

17 พ.ค.64  

- 
ครูมินตา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 29 มิถุนายน 64 - ครูมิตา 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3.ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

 

3 กรกฎาคม 64 
 

- 
ครูกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทย 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ 4 -22 กรกฎาคม 64 - ครูกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทย 

5. จัดกิจกรรมวันภาษาไทย 

   - ระบายสีภาพ 
   -  คัดลายมือ 

   - ประกวดเขียนเรื่องจากภาพ 

   - ประกวดเขียนเรยีงความ    
   - อื่นๆ 

26  กรกฎาคม 64 

 
1,000-. 

 
 
 
 

 

ครูทุกคน 

ขั้นติดตามและประเมนิผล(C) 
6. ประเมินผลและตดิตามผลโครงการ 

 

13  สิงหาคม 2564 
 

- 
ครูกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทย 

7. สรปุผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ 13  สิงหาคม 2564 - ครูมินตา 
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

8. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    แล้วใช้เป็น
ต้นแบบของโครงการต่อไป 

 

ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 

 

- 
ครูกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทย 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 27 มิถุนายน 2564 – 13  สิงหาคม 2564 

6. งบประมาณที่ใช้  
 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 1,000 บาท ดังมีรายละเอียด
ประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ หมายเหตุ 

เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
1 ค่าเข้าเลม่ 200   

2 ค่าไวนิล 800   

รวม 1,000   

• ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 



 

๑๐๙ 

 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายช ี
  7.2  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 7.3  บุคลากรโรงเรยีนวัดทุ่งยายชีทุกคน 

 
8. การประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

8.1 นักเรียนและบุคลากรตระหนกัถึง
ความสำคญัของวันภาษาไทยและเข้าร่วม
กิจกรรม 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถาม 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน 

- แบบสอบถาม 

8.2 นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนภาษาไทย 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสังเกต 

- สร้างแบบสังเกต 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน  

- แบบสังเกต 

8.3 นักเรียนสามารถคิดวิเคราะหต์าม
ศักยภาพของตนเองได ้

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบแบบทดสอบ 

- สร้างแบบทดสอบ 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน  

- แบบทดสอบ 

8.4 นักเรียนรักการเรียนรู้และมีทกัษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยา่ง
ต่อเนื่อง   

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสังเกต 

- สร้างแบบสังเกต 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน  

- แบบสังเกต 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
9.2 นักเรียนมสี่วนร่วมส่งเสริมในการอนุรักษ์ภาษาไทย 

9.3 นักเรียนสามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสนุทรภู่ ให้เยาวชนและบุคคล 

ทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณคา่ของวัฒนธรรม 
 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ับผดิชอบกิจกรรม 

        (นางสาวมินตา  เชื้อวงค์) 
   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ/กิจกรรม 
 (นางสุขจิตต์   พิกุลทอง) 

                หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
 
 



 

๑๑๐ 

 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ....................................................  
      
ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                                (นายเอกชัย  พละศักด์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ..............................................  
      
ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                            (นางดวงนภา สินวิสูตร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ......................................................... 
           

ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมตั ิ

                                               (นายสมภพ   ดวงชอุ่ม) 

             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

๑๑๑ 

 

ชื่อกิจกรรม    วันเด็กแห่งชาต ิ

กิจกรรมตามโครงการ    วันสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    วิชาการ 

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. หลักการและเหตุผล 

                  ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อ
ประเทศชาติ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะเป็น
กำลังของชาติด้วย การขยันหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 
มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำงานด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อผู้อื่น เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยกันรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณ
สมบัติส่วนรวมของชาติ หากเด็กทุกคนได้ตระหนักถึงอนาคตของตนและของประเทศชาติ โดยพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับวัยแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็น “เด็กดี” ชาติบ้านเมืองก็จะเจริญมีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป ดั่งพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2534 ณ 
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มีความว่า “ คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือ ศึกษาเล่าเรียน 
หมายความว่า จะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัดทำการงานต่างๆให้เป็น อบรมขัดเกลา ความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต 
ให้สุจริต แจ่มใส และเฉลียวฉลาด มีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีประโยชน์ต่อชาติ
บ้านเมือง” 

2.วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก และเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคญั และรูจ้ักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 

          2. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก และเยาวชนได้แสดงออก กล้าคดิ กลา้ทำในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ และมสี่วนร่วมใน
การทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ 

 3. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก และเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข    

 4. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนพัฒนาการของเด็ก 

3. เป้าหมาย  
3.10 เชิงปริมาณ 

3.10.1 ครู และบุคคลากร  16 คน  นักเรยีน  316 คน และผู้ปกครอง 
 

3.11 เชิงคุณภาพ 

     3.10.1  ครู บุคคลกร  นักเรียนโรงเรียนวดัทุ่งยายชี ผู้ปกครองปลกูฝังนักเรียนมจีิตสำนึกเคารพในสถาบัน
พระมหากษตัริยเ์ทิดไทองค์พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิตติพระบรมราชินีนาถ   

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 



 

๑๑๒ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

พ.ค. 64 นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ธ.ค. 64 นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 

ขั้นดำเนินการ(D) 
3.ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

ธ.ค. 64 นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ ธ.ค. 64 นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 

5. วันท่ีจัดกิจกรรม ม.ค. 65 นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 

ขั้นติดตามและประเมนิผล(C) 
6. ประเมินผลและตดิตามผลโครงการ 

ม.ค. 65 นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 

7. สรปุผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ ม.ค. 65 นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
8. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    แล้ว
ใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

ม.ค. 65 นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 16 พฤษภาคม  2564 -  มกราคม  2565 

6. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรม  17,850 บาท 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวดัทุ่งยายชี 
  7.2  บุคลากรโรงเรยีนวัดทุ่งยายชีทุกคน 

 7.3  ผู้ปกครอง 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

8.1แบบประเมินกิจกรรม -  สังเกต 

-  สรุปแบบประเมิน 

แบบประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

๑๑๓ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1  เด็กไดต้ระหนักถึงความสำคญัของตนเอง รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง     

 9.2  เด็กได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ กล้าคดิ กล้าทำ มสี่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ 
และได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย 

  9.3  เด็ก และเยาวชนเกดิความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข    

          9.4  หน่วยงานภาครัฐและประชาชน ไดต้ระหนักและเห็นความสำคญัของเด็ก สนใจในการอบรมสั่งสอนตลอดจนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถของเด็กในด้านต่างๆ 

 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ับผดิชอบกิจกรรม 

       (นางสาวจิดาภา พ่ึงเพ็ชร) 
                                      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 

 

ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ/กิจกรรม 
 (นางสุขจิตต์   พิกุลทอง) 

              หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ................................ 
 

  ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 
                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .........................  
 

   ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 
                                             (นางดวงนภา   สินวิสูตร) 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ....................................... 
 

           ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                     (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 

  



 

๑๑๔ 

 

ชื่อกิจกรรม   วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร      

กิจกรรมตามโครงการ   วันสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสุขจิตต์  พิกุลทอง 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   วิชาการ 

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. หลักการและเหตุผล 

                  วันเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยล้วน

ตระหนักดีว่าเป็นวันสำคัญยิ่ง    และต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคณุของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วทุกภาคของ

ประเทศไทย และรัฐบาลยังได้กำหนดวันท่ี  28  กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายพระราชสมภพของพระองค์ขึ้นเป็นประจำทุกปี  

เพื่อถวายความจงรักภักดี และปลกูฝังคุณธรรมความกตัญญูกตเวที  และได้รับประสบการณ์ตรงในการดำเนินกิจกรรมวันนี้ 
2.วัตถุประสงค์  
    1. เพื่อเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู      

    2. เพื่อปลูกจิตสำนึกการแสดงความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ 

3. เป้าหมาย  
3.12 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครู บุคคลกร  14  คน นักเรียน  295  คน  ผู้ปกครอง 
3.13 เชิงคุณภาพ 

3.3.1  ครู บุคคลกร นักเรยีนโรงเรยีนวัดทุ่งยายชี ผู้ปกครองปลูกฝังนักเรียนมีจติสำนึกเคารพ   ในสถาบัน
พระมหากษตัริยเ์ทิดไทองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวิชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

 พ.ค. 64 นายณัฐพงษ์  บัวเพ็ญ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  ก.ค. 64 นายณัฐพงษ์  บัวเพ็ญ 

 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3.ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 

 ก.ค. 64 
นางสุขจิตต์  พิกุลทอง 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ  ก.ค. 64 นางสุขจิตต์  พิกุลทอง 

5. วันท่ีจัดกิจกรรม 27 ก.ค. 64 นางสุขจิตต์  พิกุลทอง 

ขั้นติดตามและประเมนิผล(C) 
6. ประเมินผลและตดิตามผลโครงการ 

 ส.ค. 64 นางสุขจิตต์  พิกุลทอง 

7. สรปุผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ  ส.ค. 64 นางสุขจิตต์  พิกุลทอง 



 

๑๑๕ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
8. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    แล้วใช้เป็นต้นแบบ
ของโครงการต่อไป 

 ส.ค. 64 นางสุขจิตต์  พิกุลทอง 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

   พฤษภาคม  2564 -    สิงหาคม   2564 

6. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรม   3,075   บาท 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวดัทุ่งยายชี 
  7.2  บุคลากรโรงเรยีนวัดทุ่งยายชีทุกคน 

 7.3  ผู้ปกครอง 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

8.1 แบบประเมินกิจกรรม -  สังเกต 

-  สรุปแบบประเมิน 

แบบประเมิน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร       

     9.2 เพื่อปลูกจิตสำนึกการแสดงความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย ์

 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ับผดิชอบ/เสนอกิจกรรม 

       (นางสุขจิตต์  พิกุลทอง) 
       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

  



 

๑๑๖ 

 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ................................ 
 

  ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 
                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .........................  
 

   ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 
                                             (นางดวงนภา   สินวิสูตร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ....................................... 
 

           ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                     (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

๑๑๗ 

 

ชื่อกิจกรรม   วันวชิราวุธ 
กิจกรรมตามโครงการ   วันสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสุขจิตต์  พิกุลทอง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
………………………….................…………………..…………………………………………..………………………………………… 

๑.  หลักการและเหตุผล 

                   วันวชิราวุธ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่ 6 ผู้ทรง
ริเริม่กิจการลูกเสือในประเทศไทย 

                   วชิราวุธ ตรงกับวันท่ี 25 พฤศจิกายนของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ด้วยพระอาการโลหิตเป็นพิษ ซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง      การคมนาคม กิจการเสือป่าและลูกเสือ ทั้งยังทรง
เป็นกวีเอกท่ีเก่งกาจในด้านศิลปวฒันธรรมและวรรณคดี   โดยภายหลังที่พระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูเ่สด็จสวรรคต 
ทางการก็ได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลกึในพระมหากรณุาธิคณุ 
แต่เนื่องด้วยมีการค้นพบหลักฐานว่าช่วงเวลาที่เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสวรรคตนั้นตรงกับช่วงตี 1 ของวันท่ี 26 พฤศจิกายน แต่
ทางราชการยังคงให้ถือเอาวันท่ี 25 พฤศจิกายนไวต้ามเดิม 

                      ในทุกๆ ปี เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีจะจดัให้มีพิธีวางพวงมาลา ตลอดจนการทำถวาย
ราชสดดุีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ัว ซึง่พระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้
พระราชทานกำเนดิกิจการลูกเสือไทยข้ึน จะเห็นว่า พระราชกรณียกิจท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูไ่ด้ทรงริเริม่และ
พัฒนาไว้ล้วนแตเ่ป็นราฐานท่ีสำคญัซึ่งนำไปสู่ความเจรญิของประเทศ จึงสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราชาวไทยควรรำลึกถึงวัน
วชิราวุธ  เพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรณุาธิคณุของพระองค์สืบต่อไป 

๒.  วัตถุประสงค์ 
      ๒.๑  เพื่อถวายความจงรักภกัดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

      ๒.๒   เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างพี่น้องลูกเสือ และผู้เข้ารว่มกิจกรรม 

      ๒.๓   เพื่อสืบเนื่องประเพณนีี้ ให้อยู่ในกิจการลูกเสือต่อไป 

      ๒.๔   เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกด้านความจงรักภักดตี่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

      ๒.๕   เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนรูจ้ักสังเกต จดจำ เช่ือฟัง พ่ึงตนเอง และมีความซื่อสตัย์สจุริต มรีะเบยีบ วินัย มีความเมตตา
กรุณาต่อผู้อื่น 

      ๒.๖   เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อืน่ ต่อสมาชิกที่ดีของชุมชน ต่อสังคม และประเทศชาต ิ

 

 

 

 
 

  



 

๑๑๘ 

 

๓.  เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
                    นักเรียนรอยละ 100 ไดเขารวมกิจกรรม 

๓.๒ เชิงคุณภาพ  
                     ๓.๑  นักเรียนมีความรเูกี่ยวกับพระราชประวัติ และบทพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 6 พรอมท้ังมีความ จงรักภักดี 
ตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

๓.๒   นักเรียนมีใจรัก ช่ืนชมและมีเจตคติที่ดีตอการเรยีนการสอนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น  

                     ๓.๓   โรงเรียนมสีวนรวมในการอนุรักษ และสืบสานศลิปวัฒนธรรมไทยใหคงอยคููชาติไทย 

 
๔.  วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

๒. เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

 

พฤษภาคม ๖๔ 

 

 

- 

ครูสุขจติต ์

ขั้นดำเนินการ (D)  

๓. ประชุมช้ีแจ้งทำความเข้าใจข้ันตอนการดำเนินงาน 

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกีย่วข้องรับทราบ 

๕. ดำเนินกิจกรรม 

      - จัดเตรียมสถานท่ี  

      - ดำเนินจัดกิจกรรม 

 

พฤศจิกายน ๖๔ 

พฤศจิกายน ๖๔ 

 

พฤศจิกายน ๖๔ 

พฤศจิกายน ๖๔ 

 

- 

 

ขั้นติดตามและประเมนิผล (C) 

๖. ประเมินผลจากความสนใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

๗. สรปุผล/รายงานผลการจัดทำโครงการ 

 

พฤศจิกายน ๖๔ 

พฤศจิกายน ๖๔ 

 

- 

 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

๘. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม  

แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการตอ่ไป 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

- 

 

 

๕.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

 



 

๑๑๙ 

 

๖.  งบประมาณที่ใช้  

 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท ดงัมีรายละเอียด
ประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

ที่ใช้ในกิจกรรม 

หมายเหตุ 

๑ ค่าไวนิล ๑,๐๐๐  

รวม ๑,๐๐๐    

 

  



 

๑๒๐ 

 

๗.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

  ๗.๑  กลุม่งานวิชาการ 

๗.๒  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

๗.๓  นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

 

 ๘.  การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

 นักเรียนมจีิตสำนึกการแสดงความเคารพ
ในสถาบันพระมหากษัตรยิ ์

 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามเกณฑ์การประเมิน 

- ดำเนินการสอบถาม 

- สรุปผลแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม - ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามเกณฑ์การประเมิน 

- ดำเนินการสอบถาม 

- สรุปผลแบบประเมิน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

                     ๓.๑  นักเรียนมีความรเูกี่ยวกับพระราชประวัติ และบทพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 6 พรอมท้ังมีความ จงรักภักดี 
ตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

๓.๒   นักเรียนมีใจรัก ช่ืนชมและมีเจตคติที่ดีตอการเรยีนการสอนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น  

                     ๓.๓   โรงเรียนมสีวนรวมในการอนุรักษ และสืบสานศลิปวัฒนธรรมไทยใหคงอยคููชาติไทย 
 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 

                                     (นางสุขจิตต์  พิกุลทอง) 

 

 

 

 

 



 

๑๒๑ 

 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

   (นายเอกชัย   พละศักดิ์) 

 

 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

    (นางดวงนภา สินวสิูตร) 
 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ              ไม่อนุมตัิ            อื่น ๆ .............................................................................. 

 

 

 

ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมตัิ 

      (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายช ี

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๒๒ 

 

ชื่อกิจกรรม   วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
กิจกรรมตามโครงการ   วันสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสุขจิตต์  พิกุลทอง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
………………………….................…………………..…………………………………………..………………………………………… 

๑.  หลักการและเหตุผล 

              เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มา
จวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" หรือ 
"วันลูกเสือ"  
              โดยในวันนี้บรรดาลูกเสือไทยจะจัดกิจกรรมทีเ่ป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รวมทั้งนำพวง
มาลาไปถวายบังคมท่ีพระบรมรูป สถานพระบรมราชานุสรณ์ และจดัให้มีการสวนสนามในโรงเรียน หรือสถานท่ีต่าง ๆ เช่น 
สนามศภุชลาศัย หรือสนามกีฬาแห่งชาติ ที่ทุก ๆ ปี จะมีเหล่าลูกเสอืจำนวนกว่าหมื่นคนมาร่วมเดินสวนสนาม เพื่อแสดงความ
เคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์      พระประมุขคณะลกูเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออยา่งแท้จริง 
๒.  วัตถุประสงค์ 
          ๒.๑   เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว พระผู้
พระราชทานกำเนดิลูกเสือไทย แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมขุของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
           ๒.๒   เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี 
           ๒.๓   เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรยีน ชุมชน และสถานท่ี
สาธารณะใกลเ้คียง 

           ๒.๔   เพื่อเผยแพร่กิจการลูกเสือ – เนตรนารี ออกสูส่ายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง 
 

๓.  เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
                    นักเรียนรอยละ 100 ไดเขารวมกิจกรรม 

๓.๒ เชิงคุณภาพ  
                     ๓.๑  นักเรียนมีความรแูละความเป็นมาเกีย่วกับการสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
                     ๓.๓   โรงเรียนมสีวนรวมในการอนุรักษ และสืบสานศลิปวัฒนธรรมไทยใหคงอยคููชาติไทย 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

๑๒๓ 

 

๔.  วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

๒. เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 

 

พฤษภาคม ๖๔ 

 

 

- 

ครูสุขจติต ์

ขั้นดำเนินการ (D)  

๓. ประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจข้ันตอนการดำเนินงาน 

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกีย่วข้องรับทราบ 

๕. ดำเนินกิจกรรม 

      - จัดเตรียมสถานท่ี  

      - ดำเนินจัดกิจกรรม 

 

มิถุนายน  ๖๔ 

มิถุนายน  ๖๔ 

 

มิถุนายน  ๖๔ 

กรกฎาคม  ๖๔ 

 

- 

ครูสุขจติต ์

 

 

 

คณะคร ู

คณะคร ู

ขั้นติดตามและประเมนิผล (C) 

๖. ประเมินผลจากความสนใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

๗. สรปุผล/รายงานผลการจัดทำโครงการ 

 

กรกฎาคม  ๖๔ 

กรกฎาคม ๖๔ 

 

- 

ครูสุขจติต ์

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

๘. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม  

แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการตอ่ไป 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

- 

ครูสุขจติต ์

๕.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๖.  งบประมาณที่ใช้  

 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน   ๐  บาท ดังมีรายละเอยีด
ประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

ที่ใช้ในกิจกรรม 

หมายเหตุ 

 0 0  

รวม 0    
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๗.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

  ๗.๑  กลุม่งานวิชาการ 

๗.๒  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

๗.๓  นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายช ี
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 ๘.  การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

 นักเรียนมจีิตสำนึกการแสดงความเคารพ
ในสถาบันพระมหากษัตรยิ ์

 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามเกณฑ์การประเมิน 

- ดำเนินการสอบถาม 

- สรุปผลแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม - ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามเกณฑ์การประเมิน 

- ดำเนินการสอบถาม 

- สรุปผลแบบประเมิน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      ๙.๑   เพื่อรำลึกถึงความสำคญัของวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี 
      ๙.๒   เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชน และสถานท่ี
สาธารณะใกลเ้คียง 

      ๙.๓   เพื่อเผยแพร่กิจการลูกเสือ – เนตรนารี ออกสูส่ายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง 
 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 

                                     (นางสุขจิตต์  พิกุลทอง) 
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ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

   (นายเอกชัย   พละศักดิ์) 

 

 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

    (นางดวงนภา สินวสิูตร) 
 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ              ไม่อนุมตัิ            อื่น ๆ .............................................................................. 

 

 

 

ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมตัิ 

      (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายช ี
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดหลกัสตูร กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

                    การเรียนการสอน 

 

แผนงาน   (  √ )  กลุ่มบริหารวิชาการ 

   (     )  กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 

   (     )  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

   (     )  กลุ่มบริหารทั่วไป 

              โครงการใหม่           √     โครงการต่อเนื่อง 

 

สนองแผนกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อ   ...1,2,4,5…..   

สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ   ....1,2,3,4,5,..... 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที ่

 

- มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

  มาตรฐานที่  ...........1.2,........................... 
- มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  มาตรฐานที่  ............2.1,2.2,2.3,2.5................ 
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนกัเรียนเป็นสำคัญ 

-                มาตรฐานที่   ..........3.1,3.2,3.3,3.4,3.5........... 

 

กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งานที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ นางสุขจิตต์ พิกุลทอง 

ระยะเวลาโครงการ 17 พฤษภาคม 2564 – 31  มีนาคม 2565 
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1.หลักการและเหตุผล 
       สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาเป็นแหล่งของการแสวงหาความรู้จึงต้องมีหลักสูตรเป็น
ของตนเอง คือหลักสูตรสถานศึกษาต้องครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาทุกด้านหลักสูตร
สถานศึกษาจึงประกอบด้วยการเรียนรู้ทั้งมวลเป็นประสบการณ์อ่ืนๆ ที่สถานศึกษาแต่ละแห่งวางแผน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู ้เกี ่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา     หลักสูตรสถานศึกษา เป็นแบบแผนหรือแนวทางหรือข้อกำหนดของการจัดการ ที่จะ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถโดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน
รวมถึงระดับขั้นของมวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสมซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปสู่
การปฏิบัติได้ประสบการณ์สำเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน 
สังคม และโลกอย่างมีความสุข 

ตามหลักการของหลักสูตรนั้น หลักสูตรที่สร้างขึ้นจำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
สนองความต้องการของสังคมที่ใช้หลักสูตรนั้นๆ โดยเหตุนี้หลักสูตรที่สร้างขึ้นมุ่งหมายในการใช้ในชุมชนแห่งใดแห่ง
หนึ่ง โดยเฉพาะ ก็ย่อมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้มากที่สุด ท้องถิ ่นและชุมชนมีสภาพที่
แตกต่างกัน การพัฒนาแต่ละท้องถิ่นก็ต้องมีความแตกต่างกัน  เทคโนโลยีเจริญเร็ว จะทำหลักสูตระดับชาติไปใช้กับ
ท้องถิ่นก็ไม่ทันกับความเจริญของเทคโนโลยี สถานศึกษาจึงต้องจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเอง 

2. วัตถุประสงค์ 
1. หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ และความสนใจของ 

    ผู้เรียน 

4. สนับสนุนให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไ้ดด้้วยตนเอง 

5. นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 

6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรยีนทุกคน 

7. เพื่อให้นักเรียนได้รบัการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการใหม้ีคณุภาพและได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกนั 

8. ปลูกฝังและส่งเสรมิให้นักเรยีนมีคุณธรรมจริยธรรมค่านยิมที่ดีงามและคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

9. เพื่อสร้างเสรมิประสบการณต์รงให้กับนักเรียนที่เพ่ิมเติมจากการเรียนในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนมี 

ความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง 

3. เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ 

  3.1.1  มีการนเิทศภายใน กำกับดูแล ตดิตามตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

                     3.1.2  ผู้เรียนทุกคนได้รบัการดูแลช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ 

                     3.1.3  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนวดัทุ่งยายชี ท่ีเข้าใช้บริการห้องสมุด 

               3.2  ด้านคุณภาพ 
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  3.2.1  มีหลักสตูรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 

                    3.2.2  ผู้เรียนไดเ้รียนตามความถนดั ความสามารถและความสนใจ 

                    3.2.3  นักเรียนไดร้ับความรู้และทักษะการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้น 

                    3.2.4  ครูและนักเรยีนเห็นความสำคัญของการหาข้อมลู และการใช้บริการของห้องสมดุและมีวิธีท่ีหลากหลาย  
และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้ 

 

4. กิจกรรมสำคัญ 

 4.1   ประชุมจัดทำโครงการเพื่อกำหนดงาน และกิจกรรมของโครงการ ขอบข่ายงาน และผูร้ับผิดชอบ 

 4.2   เสนอขออนุมัติโครงการ 

 4.3  ดำเนินการตามแผน 

4.3.1  กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 

4.3.2  กิจกรรมโสตทัศนูปกรณ์  

4.3.3  กิจกรรมงานช่าง (ปูน) สร้างสิ่งแวดล้อม 

4.3.4  กิจกรรมงานนโยบายและแผน 

4.3.5  กิจกรรมพัฒนสื่อการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

4.3.6  กิจกรรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

4.3.7  กิจกรรมนักธรรมน้อย 

4.3.8  กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ห้องคอมพิวเตอร์  

4.3.9  กิจกรรมอนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 

4.3.10 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

4.311  กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 

                   4.3.12 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอำเภอท่าตะเกียบ 

4.3.13 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ฉช.เขต 2 

4.3.14 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก (กีฬานักเรียนฉะเชิงเทรา และกีฬาฟุตบอลไพรมิเตอร์ ระดับ
จังหวัด  

4.3.15 กิจกรรม  นิเทศภายใน 

4.4 สรุปและรายงาน 
 

 



 

๑๓๐ 

 

5.  วิธีดำเนินการ 
 

ที ่

 

การดำเนินการ 

ระยะเวลาปีการศึกษา 2564  

ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. 
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

 

1 ประชุมจัดทำโครงการ            ครูสุขจิตต์ 

2 เสนอขออนุมัติโครงการ            ครูสุขจิตต์ 

3 ดำเนินการตามแผน             

 1. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต            ครูปานเทพ 

 2. กิจกรรมโสตทัศนูปกรณ์             ครูสุขจิตต์ 

 3. กิจกรรมงานช่าง (ปูน) สร้าง
สิ่งแวดล้อม 

           ครูสุขจิตต์ 

 4. กิจกรรมงานนโยบายและแผน            ครูสุขจติต ์

 5. กิจกรรมพัฒนสื่อการเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

            

 6. กิจกรรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย 

            

 7. กิจกรรมนักธรรมน้อย             

 8. กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ห้อง
คอมพิวเตอร์ 

            

 9. กิจกรรมอนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา             

 10. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น             

 11. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน             

 12. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอำเภอท่า
ตะเกียบ 

            

 13. กิจกรรมการแข่งขันกีฬานกัเรียน 
สพป.ฉช.เขต 2 
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 14. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก 
(กีฬานักเรียนฉะเชงิเทรา และกฬีา
ฟุตบอลไพรมิเตอร์ ระดับจังหวดั 

            

 15. กิจกรรม  นิเทศภายใน             

4 สรุปและรายงาน            ครูสุขจติต ์

6. งบประมาณ 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ หมวดงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ๆ แหล่งงบประมาณ 

1 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 5,055  อุดหนุน 

2 กิจกรรมโสตทัศนูปกรณ์  6,500 - อุดหนุน 

3 กิจกรรมงานช่าง (ปนู) สรา้งสิง่แวดล้อม 9,325 - อุดหนุน 

4 กิจกรรมงานนโยบายและแผน 1,400 - อุดหนุน 

5 กิจกรรมพัฒนสื่อการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1,350 - อุดหนุน 

6 กิจกรรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 5,000 - อุดหนุน 

7 กิจกรรมนักธรรมน้อย 4,900   

8 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ห้องคอมพิวเตอร์ 12,615 17,385  

9 กิจกรรมอนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 0 26,600  

10 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 0 5,600  

11 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 0 13,100  

12 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอำเภอท่าตะเกียบ 0 29,000  

13 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ฉช.เขต 2 0 12,000  

14 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก (กีฬานักเรียนฉะเชิงเทรา 
และกีฬาฟุตบอลไพรมิเตอร์ ระดับจังหวัด 

0 15,000  

15 กิจกรรม  นิเทศภายใน 0 0  

รวม 22,515 118,685 อุดหนุน 

รวมท้ังสิ้น           141,200 อุดหนุน 

 



 

๑๓๒ 

 

7.  การประเมิน 

 

ที ่ ตัวบ่งช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1 หลักสตูรมคีวามเหมาะสม 1.  การประเมิน 

2.  สังเกต 

 

1. แบบประเมินการใช้หลักสตูร 

2. บันทึกการนิเทศภายใน 

3. แบบสรุปผลการดำเนินงาน 

2 มีการนิเทศภายใน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

3 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

   1.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

   2.  ผู้เรียนไดร้ับการส่งเสริมพัฒนาตามความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 

   3.  มีการนิเทศภายใน กำกับ ตดิตามตรวจสอบ และนำผลไปปรบัปรุงการเรียนการสอน 

   4.  มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลอืผู้เรียนทีม่ีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกคน   

   5. นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
   6. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 

  



 

๑๓๓ 

 

9. ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรียน 

 

9.1  เงื่อนไขความรู ้

1. ครูมีความรู้เรื่องหลักสูตร 

2.มีความรู้ในการเขียนแผนการจดั
ประสบการณ ์

2. มีความรูเ้รื่องบริบทของชุมชน 

3.มีความรูเ้รื่อง พัฒนาการทั้ง 

4  ด้าน  และธรรมชาติของเด็ก 

 

1.เด็กได้ทำกิจกรรมที่ครเูตรยีมไว ้

2.เด็กได้รับความรู้  จากแผนการการ
จัดการเรียนรู ้

3.เด็กได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย 

 

9.2  เงื่อนไขคณุธรรม 

 1.มีระเบียบ วินัย 

2.มีความอดทน 

3. มีน้ำใจ 

4. ซื่อสัตย์  สุจรติ 

5. มีความรบัผิดชอบ 

 

1.มีระเบยีบ วินัย 

2.มีความอดทน 

3. มีน้ำใจ 

4. ซื่อสัตย์  สุจรติ 

5. มีความรบัผิดชอบ 

 

9.3  ความมีเหตุผล 

1.มีการวางแผน 

2.ทำงานเป็นระบบ 

3..มีการตดิต่อสื่อสาร ท้ังในองค์กร และ 
นอกองค์กร 

4.มีการพัฒนาหลักสูตร 

1.ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย   

2.อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 

 

9.4  ความพอประมาณ 

1.ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมให ้

เหมาะสม 

2.ใช้ทรัพยากร อย่างประหยดั 

1.ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 

2.จัดกิจกรรมเหมาะกับวัยของเด็ก 

 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรยีน 

 

9.5  ภมูิคุ้มกัน 

1.สามารถบอกถึงพัฒนาการของเด็กให้
ผู้ปกครองทราบได ้

2.มีสื่อการเรียนการสอน 

1.เด็กรู้จักการดูแลตนเอง 

2.รู้จักการแก้ปญัหาเฉพาะหน้าได ้



 

๑๓๔ 

 

 

9.6  มติิด้านสังคม 

1. รับฟังความคิดของเพื่อนร่วมงาน 

2.มีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดีผู้ปกครอง และ
ชุมชน และเพื่อนคร ู

 

1.รู้จักการแบ่งปัน 

2.เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้

 

 

9.7  มติิด้านเศรษฐกิจ 

 

1. เลือกใช้อุปกรณ์ ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น หรือ 
ใช้จ่ายอย่างประหยดั 

 

1. แบ่งปัน 

2. อดออม 

3.รู้จักการ ประหยดั อดออม 

 

 

9.8  มติิด้านวัฒนธรรม 1. มีวัฒนธรรมในการพูด 

2.มีวัฒนธรรมในการเข้าสังคม 

1.มีวัฒนธรรมในการเล่นร่วมกัน 

2.รู้จักการสนทนาโตต้อบกัน 

3.ดูแลตนเอง การแต่งกาย เก็บของ 

 

9.9  มติิด้านสิ่งแวดล้อม 

1.  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ อย่างประหยดัและ
คุ้มค่าให้ได้มากท่ีสดุ 

 

1.รู้จักการรักษาความสะอาดห้องเรียน 

2. รู้จักการประหยัด 

3.ทิ้งขยะลงถัง 

 

 

 

ลงช่ือ ........................................... ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 

                                             (นางสุขจิตต์ พิกุลทอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๓๕ 

 

ความคิดเห็นหัวหน้างานวิเคราะหแ์ละจัดทำแผน
สถานศึกษา 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุม่บริหารงบประมาณ 

❑   เห็นควรพิจารณาอนุมตั ิ ❑   เห็นควรพิจารณาอนุมตั ิ

❑อื่น ๆ ............................................... ❑อื่น ๆ ............................................ 

 

           (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 

            17 /พฤษภาคม/2564 

 

                    (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 

                     17/พฤษภาคม/ 2564 

❑ อนุมัติ                    

❑ อื่น ๆ   

     ........................................................................................... 

 

          

     ลงช่ือ                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมภพ   ดวงชอุ่ม) 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายช ี

วันท่ี   17   เดือน พฤษภาคม      พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

  



 

๑๓๖ 

 

ช่ือกิจกรรม   ห้องสมุดมีชีวิต 

กิจกรรมตามโครงการ   ส่งเสริมและพัฒนาการจดัหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  และกจิกรรมพัฒนา 

                                คุณภาพการเรียนการสอน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสุขจิตต์  พิกุลทอง 
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
………………………….................…………………..…………………………………………..……………………………………………… 

๑.  หลักการและเหตุผล 

            ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรูภ้ายในโรงเรียนทีม่ีความสำคัญยิ่งต่อการ จดัการเรยีนรู้ของครูผูส้อนและการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรูต้่างๆของนักเรียน เพราะเป็นแหล่งการเรยีนรู้ที่อำนวยความสะดวก จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้
นักเรียนเกดิการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้า แสวงหาคำตอบ และสรา้งองค์ความรู้ด้วยตนเองได ้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 และจุดเน้นการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน  ที่เน้นใหส้่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียน  เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
และใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์  ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้ทุกเวลา แสวงหาคำตอบและสรา้งองค์ความรู้ดว้ยตนเองเช่น การทำงาน 
โครงงาน รายงาน ช้ินงาน  การปฏิบัติจริง โดยสถานศึกษาควรมกีารพัฒนา  ปรับปรุงห้องสมดุให้สะดวกต่อการใช้ เช่น การ
พัฒนาห้องสมุด    จัดบรรยากาศให้น่าสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ดังนั้นโรงเรยีนวัดทุ่งยายชีจึงไดด้ำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพื่อสร้างนิสยัรักอ่าน  เพื่อเป็นการ
พัฒนา ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนทีเ่อื้อต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ ซึ่งห้องสมุดมชีีวิตเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด จัดบรรยากาศและดำเนินกิจกรรมต่างๆที่อำนวยความสะดวกต่อการใช้บริการของ
นักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรยีน และเพื่อให้ครูนักเรียน มีแหล่งเรียนรูส้ำหรับศึกษาค้นคว้า
หาความรูด้้วยตนเองมีความสุขและเกิดนสิัยรักอ่านมากขึ้น 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อส่งเสริมการเรยีนการสอนในโรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพดา้นการอ่านมากข้ึน 

๒.๒ เพื่อให้ครูนักเรยีนมีแหล่งการเรียนเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 

๒.๓ เพื่อกระตุ้นและชี้นำนักเรียนให้เกิดความสนใจและมีนิสยัรักการอ่าน 

๒.๔ เพื่อจดัประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรยีนซึ่งเป็นการพฒันาความสนใจ และสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมได ้

๓.  เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
                    ๓.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งยายชี          

๓.๒ เชิงคุณภาพ  
                     ๓.๒.๑ ครูและนักเรียนเห็นความสำคัญของการหาข้อมลูและการใช้บริการของห้องสมุด 

 
 



 

๑๓๗ 

 

๔.  วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

๒. เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 

 

พฤษภาคม ๖๔ 

 

 

- 

ครูสุขจติต ์

 

ขั้นดำเนินการ (D)  

๓. ประชุมช้ีแจ้งทำความเข้าใจข้ันตอนการดำเนินงาน 

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกีย่วข้องรับทราบ 

๕. ดำเนินกิจกรรม 

 

พฤษภาคม ๖๔ 

พฤษภาคม ๖๔ 

กันยายน ๖๔ 

 

- 

ครูสุขจติต ์

 

ขั้นติดตามและประเมนิผล (C) 

๖. ประเมินผลจากความสนใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

๗. สรปุผล/รายงานผลการจัดทำโครงการ 

 

ตุลาคม ๖๔ 

ตุลาคม ๖๔ 

 

- 

ครูสุขจติต ์

 

 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

๘. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม  

แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการตอ่ไป 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

- 

ครูสุขจติต ์

 

 

 

๕.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

๖.  งบประมาณที่ใช้  

 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน  ๕,๐๕๕  บาท  

ดังมีรายละเอยีดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

 

รายการ จำนวน หน่วย ราคา รวม 

ตราปั๊มห้องสมุด ๑   ๓๐๐ ๓๐๐ 

ฟิวเจอร์บอร์ด ๑๓   ๓๕ ๔๕๕ 

เยื่อกาว ๒๔   ๒๐ ๔๘๐ 

กระดาษทำเกยีรตบิัตร ๑   ๓๐๐ ๓๐๐ 



 

๑๓๘ 

 

อุปกรณ์ตกแต่งบอร์ดกระดาษส ี ๒๕   ๒๐ ๕๐๐ 

กาว ๑   ๖๐ ๖๐ 

กระดาษส ี ๒๔   ๒๐ ๔๘๐ 

กาวสองหน้า ๓   ๑๒๐ ๓๖๐ 

ปากกาเคม ี ๕   ๒๐ ๑๐๐ 

กรรไกร ๕   ๘๐ ๔๐๐ 

แผ่นสติ๊กเกอร์ใส ๒๔   ๓๐ ๗๒๐ 

ป้ายไวนิล ๑   ๙๐๐ ๙๐๐ 

รวม       ๕,๐๕๕ 

 

๗.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

  ๗.๑  กลุม่งานวิชาการ  

๗.๒  ห้องสมุดโรงเรียน  

๗.๓  นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

๘.  การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ร้อยละของความสำเร็จในการใช้หอ้งสมุด จำนวนสถิติการใช้ห้องสมุด แบบบันทึกสถิต ิ

ร้อยละความสำเรจ็ในการทำกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด - การเข้าร่วมกิจกรรม 

- ประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินงาน/ผลงาน 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

        ๘.๑  นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักการอ่าน   

 ๘.๒  นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหลง่การเรียนรู้ 

        ๘.๓  นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องและสนุกสนาน 

 

 

 

 

 



 

๑๓๙ 

 

๑๐.  วิเคราะห์ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ครูและบุคลากร ผู้เรียน 

 
เง่ือนไขความรู้ 

1. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด 
2. รู้ศักยภาพของผู้เรียน 
 

1. ได้รับความรู้จากการใช้ห้องสมุด 
2. นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

 
 

เง่ือนไขคุณธรรม 

1. มีระเบียบวินัย 
2. ตรงต่อเวลา 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. มีความเสียสละ 

1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีระเบียบวินัย 
3. ตรงต่อเวลา 
4. รู้หน้าที่ 
5. รู้จักแบ่งเวลา 

 
ความมีเหตุผล 

1. เป็นไปตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
สังคมทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับ
หลักสูตร 

1. ผู้เรียนต้องมีศักยภาพในการแข่งขัน และให้ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ 
 

 
ความพอประมาณ 

1. ใช้เวลาที่เหมาะสม 
2. พอประมาณกับวุฒิภาวะของนักเรียน 

1. รู้จักเวลาในการใช้ห้องสมุด 
2.  พอประมาณกับสติปัญญา และเลือกวิธีที่เหมาะสม 

 
การมีภูมิคุ้มกัน 

1. มีความมุ่งมั่นและเห็นความสำคัญของการศึกษา 
2. ทำให้เกิดทักษะพื้นฐานกับตนเองตลอดเวลา 

1. เกิดการใฝ่รู้ในสิ่งที่ตนเองฝึกฝน 
2.  เกิดการพัฒนาในการฝึกฝน 
บ่อย ๆ 

 
มิติด้านสังคม 

1. มีสติปัญญาในการทำงาน และมีมีการและสร้างกำลังให้กับ
สังคมในการพัฒนาประเทศชาติ 

1. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  

 

ลงช่ือ............................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 

                                     (นางสุขจิตต์  พิกุลทอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๔๐ 

 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

   (นายเอกชัย   พละศักดิ์) 

 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

    (นางดวงนภา สินวสิูตร) 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ              ไม่อนุมตัิ            อื่น ๆ .............................................................................. 

 

 

 

ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมตัิ 

      (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายช ี

  



 

๑๔๑ 

 

ชื่อกิจกรรม                     งานช่าง(ปูน) สร้างสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมตามโครงการ    ส่งเสริมและพัฒนาการจดัหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  และกจิกรรมพัฒนา 

                                          คุณภาพการเรียนการสอน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ ์

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    บริหารงานท่ัวไป 

ลักษณะโครงการ    ใหม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจมีค่อนข้างมากรวมไปถึงการทำงานท่ีนาย 

จ้างต้องการผู้มีความรู้ความสามารถ  จะเห็นว่าจากสถานการณ์โควิด-19  ทำให้มีผู้คนเกิดการว่างงานมาก อีกทั้งยังไม่สามารถ
ทำงานตามที่ตัวเองถนัดได้  ดังนั้นทางกลุ่มสาระการงานอาชีพเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำงาน  และควรมีการฝึกฝน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีทักษะในการทำงานโดยเฉพาะงานช่าง  เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและสามารถต่อยอดในการศึกษาที่สูงข้ึนไป  เพื่อท่ีจะพร้อมในการออกไปทำงานตามความรู้  ความสามารถท่ีตนเอง
ถนัด อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

 

2.วัตถุประสงค์  

1. นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรูใ้นขณะเรยีนและปฏิบัตไิด้ 

2. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ไดไ้ปต่อยอดและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

3. นักเรียนสามารถนำความรู้ทีไ่ดไ้ปใช้ในชีวิตประจำวัน 

4. นักเรียนสามารถมีประสบการณ์และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ 

5. นักเรียนสามารถสร้างรายได้ใหก้ับตนเองและครอบครัว 

 

3. เป้าหมาย  

3.14 เชิงปริมาณ 

     3.1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวดัทุ่งยายชี  

3.15 เชิงคุณภาพ 

                    3.2.1  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรยีนวัดทุ่งยายชี เรียนรู้และปฏิบัติเกีย่วกับงานช่างได้      

                             อย่างถูกต้อง 

3.2.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นสร้างหรอืผลิตช้ินงานให้กับ
โรงเรยีนในการปรับภูมทิัศน ์

 



 

๑๔๒ 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

16  พ.ค. 64 9,325 

- 
นายปานเทพ 

  ภักดีอุทธรณ ์
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  17 พ.ค. 64 - นายปานเทพ 

  ภักดีอุทธรณ ์

ขั้นดำเนินการ(D) 
3.ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

21 พ.ค. 64  

- 
นายปานเทพ 

  ภักดีอุทธรณ ์

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ 

5. จัดกิจกรรม 
23 พ.ค. 64 

ตลอดปีการศึกษา 

- นายปานเทพ 

  ภักดีอุทธรณ ์

ขั้นติดตามและประเมนิผล(C) 
6. ประเมินผลและตดิตามผลโครงการ 

 

31 มี.ค. 65 

 

- 
นายปานเทพ 

  ภักดีอุทธรณ ์

7. สรปุผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ สิ้นปีการศึกษา - นายปานเทพ 

  ภักดีอุทธรณ ์

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

8. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    แล้ว
ใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

สิ้นปีการศึกษา  

- 
นายปานเทพ 

  ภักดีอุทธรณ ์

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ตลอดปีการศึกษา 
 

6. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรม 9,325 บาท 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดทุ่งยายช ี
  7.2  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

๑๔๓ 

 

 8. การประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในงานช่าง 1.สำรวจความสามารถนักเรียน 

2.การเช็คอุปกรณ์ต่างๆ 

3.ช้ินงานหรือผลผลิตของนักเรียน 

4.ติดตามพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน 

5.สร้างแบบประเมินการสร้างช้ินงาน 

แบบสังเกต 

แบบประเมินความสะอาด 
2.นักเรียนสร้างช้ินงานด้วยความคดิสร้างสรรค์ 
3.นักเรียนนำช้ินงานมาปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. นักเรียนโรงเรยีนวัดทุ่งยายชีมีความรู้เกี่ยวกับงานช่าง (ปูน) 

          2. นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้

          3. นักเรียนเกิดประสบการณ์ในการทำงานและนำไปประกอบอาชีพได้ 

 

ลงช่ือ.....................................................ผูเ้สนอ/ผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

       (นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

๑๔๔ 

 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ................................ 
 

  ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 
                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .........................  
 

   ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 
                                             (นางดวงนภา   สินวิสูตร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ....................................... 
 

           ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ   ดวงชอุ่ม) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายชี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

๑๔๕ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจดัซ้ือ/จัดจ้าง 

กิจกรรม          งานช่าง(ปูน)สร้างสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มบริหาร   บริหารวิชาการ 

 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 
กิจกรรมงานช่าง(ปูน)สร้างสิ่งแวดล้อม     

 อิฐ 3,000 ก้อน 1.50 4,500 

 ปูน(นกแดง) 15 ถุง 125 1,875 

 ทราย 2 คิว 600 1,200 

 เกียง 10 อัน 20 200 

 ถังปูน 10 ใบ 50 500 

 ปูนขาว 30 ถุง 35 1,050 

รวม 9,325 

 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

๑๔๖ 

 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาสื่อการเรียนรูหองปฏิบัติการทางภาษา 
กิจกรรมตามโครงการ   วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวภารดี ชนะชัยรุ่งกมล 
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
………………………….................…………………..…………………………………………..……………………………………………… 

๑.  หลักการและเหตุผล 
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ นับว่าเป็นแหล่งที่ผู ้เรียนได้เรียนรู ้จาก

ประสบการณ์จริง ได้ปฏิบัติด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ และส่งเสริม
การจัดบรรยากาศ-สิ่งแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ จึงตระหนักถึงบทบาท และ
ความสำคัญของห้องปฏิบัติการทางภาษา อังกฤษ จึงมีความต้องการที่จะมุ่งเน้นพัฒนาห้องเรียนของผู้เรียนให้ดียิ่งข้ึน เพื่อเป็น
การส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มีความก้าวหน้าและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพื่อให้สอดรับกับการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุด 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมหี้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษท่ีสามารถใช้งานได ้

๒.๒ เพื่อส่งเสริมการจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้  
 

๓.  เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
                    ๓.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา - มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  

        จำนวน ๒๗๐ คน   

๓.๒ เชิงคุณภาพ  
                     ๓.๒.๑ นักเรียนมีห้องปฏิบตัิการทางภาษาอังกฤษท่ีสามารถใช้งานได้ 

๓.๒.๒ นักเรียนมีห้องปฏิบตัิการทางภาษาอังกฤษท่ีมีบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

๑๔๗ 

 

๔.  วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

๒. เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 

 

พฤษภาคม ๖๔ 

 

 

- 

 

ครูภารด ี

ขั้นดำเนินการ (D)  

๓. ประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจข้ันตอนการดำเนินงาน 

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกีย่วข้องรับทราบ 

๕. ดำเนินกิจกรรม 

      - จัดเตรียมอุปกรณ ์

      - ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียน 

 

พฤษภาคม ๖๔ 

พฤษภาคม ๖๔ 

 

พฤษภาคม ๖๔ 

พฤษภาคม ๖๔ 

 

- 

 

ครูภารด ี

ขั้นติดตามและประเมนิผล (C) 

๖. ประเมินผลจากความสนใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

๗. สรปุผล/รายงานผลการจัดทำโครงการ 

 

มกราคม ๖๕ 

มีนาคม ๖๕ 

 

- 

 

ครูภารด ี

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

๘. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม  

แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการตอ่ไป 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

- 

 

ครูภารด ี

 

๕.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๔๘ 

 

๖.  งบประมาณที่ใช้  

 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน  ๑,๓๕๐  บาท  

ดังมีรายละเอยีดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

ที่ใช้ในกิจกรรม 

หมายเหตุ 

๑ ชุดไวนิล สื่อการสอน ๑,๐๐๐  

๒ กระดาษโปสเตอรส์ี ชนิดบาง ๑๐๐  

๓ กระดาษโฟโต ้ ๒๕๐  

รวม ๑,๓๕๐    

 

๗.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

  ๗.๑  กลุม่งานวิชาการ 

๗.๒  กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ  

๗.๓  นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

๘.  การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

๘.๑ นักเรยีนมีห้องปฏิบตัิการทาง
ภาษาอังกฤษท่ีสามารถใช้งานได ้
 
 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามเกณฑ์การประเมิน 

- ดำเนินการสอบถาม 

- สรุปผลแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

๘.๒ นักเรยีนมีห้องปฏิบตัิการทาง
ภาษาอังกฤษท่ีมีบรรยากาศ และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามเกณฑ์การประเมิน 

- ดำเนินการสอบถาม 

- สรุปผลแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรยีนมีห้องปฏิบตัิการทางภาษาอังกฤษท่ีสามารถใช้งานได ้

๙.๒ นักเรยีนมีห้องปฏิบตัิการทางภาษาอังกฤษท่ีมีบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 



 

๑๔๙ 

 

 

 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม/โครงการ 

                                     (นางสาวภารดี ชนะชัยรุ่งกมล) 

 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

   (นายเอกชัย   พละศักดิ์) 

 

 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

    (นางดวงนภา สินวสิูตร) 
 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ              ไม่อนุมตัิ            อื่น ๆ .............................................................................. 

 

 

 

ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมตัิ 

      (นายสมภพ ดวงชอุม่) 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายช ี



 

๑๕๐ 

 

ชื่อกิจกรรม    นักธรรมน้อย 
กิจกรรมตามโครงการ    ส่งเสริมและพัฒนาการจดัหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  และกจิกรรม       

                                          พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสุขจิตต์  พิกุลทอง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    วิชาการ 

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 

                  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2555  ที่ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  9  ประการ  จึงได้มกีาร
จัดกิจกรรมนักธรรมน้อยตามโครงการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และส่งเสริมการดำเนินชีวิตแบบวิถีพุทธ     

 

2.วัตถุประสงค์  
     1.  ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จรยิธรรม  และมีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคมพร้อมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านจิตใจ  เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสมบูรณ์ อีกท้ังให้นักเรียนไดม้ีความรู้ความเขา้ใจท่ีลึกซึ้งในหลักธรรม
คำสอนของพระพุทธศาสนา 

2.  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2555  ของนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

3.  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนธรรมศึกษาเป็นการเพิม่พูนความรู้ประกอบวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และการสอบนักธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายช ี

3. เป้าหมาย  
3.16 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครู บุคคลกร  14  คน นักเรียน  295  คน  ผู้ปกครอง 
3.17 เชิงคุณภาพ 

3.3.1  ครู บุคคลกร นักเรยีนโรงเรยีนวัดทุ่งยายชี  ได้เสริมสรา้งความรู้จากการสอบนักธรรม 
4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

  พ.ค. 64 นางสุขจิตต์ พิกุลทอง 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  ต.ค. 64 นางสุขจิตต์ พิกุลทอง 

ขั้นดำเนินการ(D) 
3.ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 

 ต.ค. 64 
นางสุขจิตต์ พิกุลทอง 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ  ต.ค. 64 นางสุขจิตต์ พิกุลทอง 

5. วันท่ีดำเนินการ   พ.ย. 64  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง 

ขั้นติดตามและประเมนิผล(C) 
6. ประเมินผลและตดิตามผลโครงการ 

 ธ.ค. 64 นางสุขจิตต์ พิกุลทอง 



 

๑๕๑ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

7. สรปุผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ  ธ.ค. 64 นางสุขจิตต์ พิกุลทอง 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
8. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    แล้วใช้เป็นต้นแบบ
ของโครงการต่อไป 

 ธ.ค. 64 นางสุขจิตต์ พิกุลทอง 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

   พฤษภาคม  2564 -   พฤศจิกายน 2564 

6. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรม  4,900  บาท 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวดัทุ่งยายชี 
  7.2  บุคลากรโรงเรยีนวัดทุ่งยายชีทุกคน 
 

8. การประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

8.1แบบประเมินกิจกรรม -  สังเกต 

-  สรุปแบบประเมิน 

แบบประเมิน 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1  ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จรยิธรรม  และมีระเบียบวินัยในการอยูร่่วมกันในสังคมพร้อมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านจิตใจ  เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสมบูรณ์ อีกท้ังให้นักเรียนไดม้ีความรู้ความเขา้ใจท่ีลึกซึ้งในหลักธรรม
คำสอนของพระพุทธศาสนา 

 9.2  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2555  ของนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

 9.3  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนธรรมศึกษาเป็นการเพิ่มพูนความรู้ประกอบวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และการสอบนักธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายช ี

 
 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ับผดิชอบ/ผูเ้สนอกิจกรรม 

       (นางสุขจิตต์  พิกุลทอง) 
                              หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๕๒ 

 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ................................ 
 

  ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 
                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมตัิ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .........................  
 

   ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 
                                             (นางดวงนภา   สินวิสูตร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ....................................... 
 

           ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                    (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๕๓ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจดัซ้ือ/จัดจ้าง 

 

กิจกรรม         นักธรรมน้อย    

กลุ่มบริหาร   บริหารงานวิชาการ 

 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 ค่ารถพานักเรยีนสอบนักธรรม ไป-กลับ (ณ 
ศูนย์สอบ) 

1 วัน 3,500 3,500 

2 ค่าอาหารและน้ำดืม่วิทยากร 1 มือ้ 

 มื้อละ 25 บาท        (ณ ศูนย์สอบ)  

 

14 รูป 25 350 

3 ค่าน้ำดื่มวิทยากร จำนวน 3 มื้อ มื้อละ 20 

บาท 
10 รูป 60 600 

4 ค่าเข้าเลม่สรุปรายงาน 3 เล่ม 150 450 

 รวม    4,900 

 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๕๔ 

 

ชื่อกิจกรรม   การร่วมแข่งขันกฬีานักเรียนสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

กิจกรรมตามโครงการ    ส่งเสริมและพัฒนาการจัดหลกัสตูร กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนา  

                                        คุณภาพการเรียนการสอน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๑. หลักการและเหตุผล    
 ด้วยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒ ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อสง่เสริมให้

นักเรียนได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา  และยังเป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาซึ่งเป็นการเรียนการสอนโดยการออกกำลังกาย  และเป็นการเรียนเพื่อสุขภาพ  

 ดังนั้นกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรยีนวัดทุ่งยายชี  มีความประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน
ตามที่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒  จัดการแข่งขันกีฬานักเรยีน  เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมคณุธรรมและต้านยาเสพตดิ 

 

๒. วัตถุประสงค ์

    ๑. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนศักยภาพของนักเรียนในกีฬาที่ตนเองช่ืนชอบ 

        ๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักในการออกกำลังกาย และฝึกซ้อมกีฬาอย่างต่อเนื่อง 

        ๓. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และสามารถสร้างผลงานในการแข่งขันที่ดี   
       

๓. เป้าหมาย  

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ๓.๑.๑  นักเรียน    ๓๑๓  คน 

 ๓.๑.๒  ครู   ๑๗  คน   

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง สามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันและมผีลงานท่ีดี  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๕๕ 

 

๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
๑.ประชุมจัดทำโครงการ ๑๖  พ.ย. ๖๔ 

 

- ครูปานเทพ 

๒.เสนอขออนุมัติโครงการ ๑๙  มิ.ย. ๖๔ - ครูปานเทพ 

ขั้นดำเนินการ(D) 
๓.ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

 

๑๙ มิ.ย. ๖๔ 

 

- 
ครูปานเทพ 

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ ๑๙ มิ.ย. ๖๔ - ครูปานเทพ 

๕. คณะทำงานดำเนินการตามแผน 

     - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวดัทุ่งยายช ี

 

ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 
 

 ครูทุกคน 

ขั้นติดตามและประเมนิผล(C) 
๖. ประเมินผลและตดิตามผลโครงการ 

 

ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 

 

- 
ครูปานเทพ 

๗. สรปุผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 

- ครูปานเทพ 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

๘. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    แล้วใช้เป็น
ต้นแบบของโครงการต่อไป 

 

ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 

 

- 
ครูปานเทพ 

 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 

๖. งบประมาณที่ใช้  
 จำนวนเงิน   ๑๒,๐๐๐  บาท ดังมรีายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ใน
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 ค่าพาหนะ ๕,๐๐๐  

2 ค่าบำรุงกีฬา ๗,๐๐๐  

รวม ๑๒,๐๐๐ เงินรายได ้
• ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 



 

๑๕๖ 

 

๗. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  ๗.๑  นักเรียนโรงเรียนวดัทุ่งยายชี 
  ๗.๒  ครูโรงเรียนวัดทุ่งยายช ี

 ๗.๓  หน่วยงานท่ีจัดกจิกรรม 

๘. การประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

๑. นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง 
สามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันและมผีลงานท่ีด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- คุณครูนำนักเรียนไปร่วมแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ ตามความถนดัของนักเรียน ที่
หน่วยงานต่างๆจัด 

- คุณครูบันทึกผลการแข่งขันแตล่ะรายการ 

- คุณครูแจกแบบประเมินผลกิจกรรม โดย
แบบประเมินจะแบ่งเป็น ๓ ตอน คือ ตอนท่ี ๑ 
ข้อมูลทั่วไป  ตอนท่ี ๒ การประเมนิ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  ตอนท่ี ๓ แบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

- หาค่าเฉลี่ยของแบบประเมิน 

ค่าระดบัความคดิเห็น 

ระดับ 5   ดีที่สุด 

ระดับ 4   ดีมาก 

ระดับ 3   ปานกลาง 

ระดับ 2   น้อย 

ระดับ 1   น้อยท่ีสุด 

หาค่าเฉลีย่ 

4.50 – 5.00   แปลค่า  ดีที่สุด 

3.50 – 4.49  แปลค่า  ดีมาก 

2.50 – 3.49  แปลค่า  ปานกลาง 

1.50 – 2.49  แปลค่า  น้อย 

1.00 -  1.49  แปลค่า  น้อยท่ีสุด 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

-  รายงานผลการแข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

๑๕๗ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนได้รับการส่งเสรมิและสนบัสนุน ศักยภาพด้านกีฬาท่ีตนเองสนใจและมีผลงานด้านการแข่งขันระดับเขต/
จังหวัด/ประเทศต่อไป 
  

 

    ลงช่ือ......................................................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 

    (นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 
 

ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ 

  (นางสุขจิตต์  พิกุลทอง) 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ................................................... 
 

     
     ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ............................................... 
 

   
     ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                            (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ........................................................... 
 

          
     ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมัต ิ

                                                  (นายสมภพ   ดวงชอุ่ม) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายชี 

 

 

 

 

 

 



 

๑๕๘ 

 

ชื่อกิจกรรม    การร่วมแข่งขันกฬีาภายนอก 

กิจกรรมตามโครงการ    ส่งเสริมและพัฒนาการจัดหลกัสตูร กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนา  

                                        คุณภาพการเรียนการสอน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๒. หลักการและเหตุผล    
 ด้วยกลุม่สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรยีนวัดทุ่งยายชี  ได้เล็งเห็นความสำคัญของ 

การออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ และยังเป็นการสอนให้นักกีฬามีระเบยีบ  วินัย  มีน้ำใจนักกีฬา   

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา  จึงจัดทำกิจกรรมการร่วมแข่งขันกีฬาภายนอก ข้ึน  เพื่อนำ
นักเรียนออกไปแข่งขันกีฬาตามหน่วยงานต่างๆ ท่ีจัดขึ้นท้ังยังเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนด้วย 

 
๒. วัตถุประสงค ์

    ๑. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนศักยภาพของนักเรียนในกีฬาที่ตนเองช่ืนชอบ 

        ๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักในการออกกำลังกาย และฝึกซ้อมกีฬาอย่างต่อเนื่อง 

        ๓. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และสามารถสร้างผลงานในการแข่งขันที่ดี   
       

๓. เป้าหมาย  

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ๓.๑.๑  นักเรียน    ๓๑๓  คน 

 ๓.๑.๒  ครู   ๑๗  คน   

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง สามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันและมผีลงานท่ีด ี  

 

๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
๑.ประชุมจัดทำโครงการ ๑๖  พ.ย. ๖๔ 

 

- ครูปานเทพ 

๒.เสนอขออนุมัติโครงการ ๑๙  มิ.ย. ๖๔ - ครูปานเทพ 

ขั้นดำเนินการ(D)  

๑๙ มิ.ย. ๖๔ 

 

- 
ครูปานเทพ 



 

๑๕๙ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

๓.ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ ๑๙ มิ.ย. ๖๔ - ครูปานเทพ 

๕. คณะทำงานดำเนินการตามแผน 

    - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวดัทุ่งยายชี 

 

ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 

 ครูทุกคน 

ขั้นติดตามและประเมนิผล(C) 
๖. ประเมินผลและตดิตามผลโครงการ 

 

ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 

 

- 
ครูปานเทพ 

๗. สรปุผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 

- ครูปานเทพ 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

๘. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    แล้วใช้เป็น
ต้นแบบของโครงการต่อไป 

 

ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 

 

- 
ครูปานเทพ 

 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 

๖. งบประมาณที่ใช้  
 จำนวนเงิน   ๑๕,๐๐๐  บาท ดังมรีายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ใน
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 ค่าพาหนะ ๗,๐๐๐  

2 ค่าบำรุงกีฬา           ๘,๐๐๐  

รวม ๑๕,๐๐๐ เงินรายได ้

• ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

๗. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  ๗.๑  นักเรียนโรงเรียนวดัทุ่งยายชี 
  ๗.๒  ครูโรงเรียนวัดทุ่งยายช ี

 ๗.๓  หน่วยงานท่ีจัดกจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖๐ 

 

๘. การประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

๑. นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง สามารถ
เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
และมผีลงานท่ีด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- คุณครูนำนักเรียนไปร่วมแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ ตามความถนดัของ
นักเรียน ที่หน่วยงานต่างๆจัด 

- คุณครูบันทึกผลการแข่งขันแตล่ะ
รายการ 

- คุณครูแจกแบบประเมินผลกิจกรรม 
โดยแบบประเมินจะแบ่งเป็น ๓ ตอน 
คือ ตอนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป  ตอนท่ี ๒ 
การประเมินวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
ตอนท่ี ๓ แบบประเมินความพึงพอใจ 

- หาค่าเฉลี่ยของแบบประเมิน 

ค่าระดบัความคดิเห็น 

ระดับ 5   ดีที่สุด 

ระดับ 4   ดีมาก 

ระดับ 3   ปานกลาง 

ระดับ 2   น้อย 

ระดับ 1   น้อยท่ีสุด 

หาค่าเฉลีย่ 

4.50 – 5.00   แปลค่า  ดีที่สุด 

3.50 – 4.49  แปลค่า  ดีมาก 

2.50 – 3.49  แปลค่า  ปานกลาง 

1.50 – 2.49  แปลค่า  น้อย 

1.00 -  1.49  แปลค่า  น้อยท่ีสุด  

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

-  รายงานผลการแข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนได้รับการส่งเสรมิและสนบัสนุน  ศักยภาพด้านการกีฬาท่ีตนเองสนใจ  และมผีลงานดา้นการแข่งขันระดับ
เขต  /  จังหวัด  /  ประเทศต่อไป 
 

 
 
 



 

๑๖๑ 

 

ลงช่ือ......................................................ผูร้ับผดิชอบกิจกรรม 

(นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 
 

 

ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ 

  (นางสุขจิตต์  พิกุลทอง) 
                    

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ................................................... 
 

     
     ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ..................................................... 
  

   
     ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                            (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ .......................................................... 
 

          
     ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมัต ิ

                                                  (นายสมภพ   ดวงชอุ่ม) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนวดัทุ่งยายชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖๒ 

 

ชื่อกิจกรรม    การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
กิจกรรมตามโครงการ    ส่งเสริมและพัฒนาการจดัหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  และกจิกรรมพัฒนา 

                                          คุณภาพการเรียนการสอน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๓. หลักการและเหตุผล    
   การกีฬาเป็นการพัฒนาคณุภาพชีวิตให้เป็นผู้ที่มสีุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบรูณ์พร้อมท่ีจะตอ่สู้กับ

อุปสรรคได้   การกีฬาทำให้คน   รู้จักแพ้   รู้จักชนะ  และรูจ้ักการให้อภัยสามารถทำให้คนเราอยูร่่วมกันอย่างมีความสุขได้ 
    ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงจดัทำกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรยีนวัดทุ่งยายชีข้ึน  

เพื่อเป็นการส่งเสรมิสุขภาพ ทำให้เกิดความแข็งแรง  สมบรูณ์ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและ สติปัญญา 
ตลอดจนทำให้นักเรียนมีความสามัคคี  มีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  

 

๒. วัตถุประสงค ์

   ๑.  เพื่อตอบสนองการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

            ๒.  เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรูเ้รื่องกฎระเบียบ   กติกาการเล่นกีฬา 

            ๓.  เพื่อคัดเลือกตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดบัต่อไป 

            ๔.  เพื่อเช่ือมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

            ๕.  เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพตดิ  และมเีจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย  
        

๓. เป้าหมาย  

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ๓.๑.๑  นักเรียน    ๓๑๒  คน 

 ๓.๑.๒  ครู   ๑๖   คน   

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 โรงเรียนไดค้ัดเลือกตัวนักกีฬาท่ีมคีุณภาพสูง   สามารถเข้าแข่งขันในระดับต่อไปได้ 

  

 
 
 
 
 
 



 

๑๖๓ 

 

๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
๑.ประชุมจัดทำโครงการ ๑๖  พ.ค. ๖๔ 

 

- ครูปานเทพ 

๒.เสนอขออนุมัติโครงการ ๑๖  พ.ค. ๖๔ - ครูปานเทพ 

ขั้นดำเนินการ(D) 
๓.ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

 

 มิ.ย. ๖๔ 

 

- 
ครูปานเทพ 

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ มิ.ย. ๖๔ - ครูปานเทพ 

๕. คณะทำงานดำเนินการตามแผน 

    - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวดัทุ่งยายชี 

 

ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 
 

 ครูทุกคน 

ขั้นติดตามและประเมนิผล(C) 
๖. ประเมินผลและตดิตามผลโครงการ 

 

ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 
 

 

- 
ครูปานเทพ 

๗. สรปุผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 

- ครูปานเทพ 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

๘. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    แล้วใช้เป็น
ต้นแบบของโครงการต่อไป 

 

ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 
 

 

- 
ครูปานเทพ 

 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 

 วันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 
 

๖. งบประมาณที่ใช้  
 จำนวนเงิน ๑๓,๑๐๐  บาท ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี ้
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ใน
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

๑ ค่าใช้จ่ายในแต่ละคณะส ี ๔,๐๐๐  

๒ ค่าทำสนามและตกแต่งสถานท่ี ๒,๐๐๐  

๓ ค่าบำรุงเต้นท์และขนส่ง ๒,๑๐๐  

๔ ค่าใช้จ่ายฝ่ายต้อนรับ ๕๐๐  



 

๑๖๔ 

 

๕ ค่าอุปกรณ์คบเพลิง / ไวนลิ ๑,๕๐๐  

๖ ค่าขนมปี๊บเล็ก ๑,๘๐๐  

๗ ค่าขนมปี๊บใหญ ่ ๑,๒๐๐  

รวม ๑๓,๑๐๐ เงินรายได ้
• ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

 

๗. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  ๗.๑  นักเรียนโรงเรียนวดัทุ่งยายชี 
  ๗.๒  ครูโรงเรียนวัดทุ่งยายช ี
 

๘. การประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

๑. นักเรียนได้ออกกำลังกาย ห่างไกลยา
เสพติด มีเจตคติที่ดตี่อการออกกำลังกาย 
และสามารถเข้าร่วมแข่งขันในระดบัต่อไป
ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- คุณครูแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน 

- แบ่งคณะสีออกเป็น ๒ สี คือสีฟา้และสีขาว 

- จัดประเภทกีฬา กรีฑา , ฟุตบอล วอลเลย์บอล 
ตะกร้อ  

เปตอง ชักเย่อ  

- คุณครูกำหนดวันแข่งขันกีฬา จัดการดำเนิน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน นักเรียน
แต่ละสีดำเนินการแข่งขัน 

- คุณครูบันทึกสถติิการแข่งขันของแต่ละกีฬา 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 - ทำพิธีปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 
มอบถ้วยรางวัล โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน 

- คุณครสูรุปกิจกรรมโดยในนักเรียน  คณะครูและ
ผู้ปกครองประเมินความพึงพอใจของการจัด
กิจกรรม 

 



 

๑๖๕ 

 

-หาค่าเฉลีย่ของความพึงพอใจ 

ค่าระดบัความคดิเห็น 

ระดับ 5   ดีที่สุด 

ระดับ 4   ดีมาก 

ระดับ 3   ปานกลาง 

ระดับ 2   น้อย 

ระดับ 1   น้อยท่ีสุด 

หาค่าเฉลีย่ 

4.50 – 5.00   แปลค่า  ดีที่สุด 

3.50 – 4.49  แปลค่า  ดีมาก 

2.50 – 3.49  แปลค่า  ปานกลาง 

1.50 – 2.49  แปลค่า  น้อย 

1.00 -  1.49  แปลค่า  น้อยท่ีสุด 
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนได้แสดงออกทางด้านนันทนาการและการเล่นกีฬาอย่างเตม็ความสามารถพร้อมได้รับประสบการณต์รง 
สามารถนำไปใช้ได้ตลอดทั้งเป็นการสร้างความสมัพันธ์ไมตรรีะหว่างหมู่คณะอยา่งดียิ่ง  

 

๑๐. วิเคราะห์ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร นักเรียน 

เง่ือนไขความรู้ 

๑. เป็นการฝึกระเบียบวินัย ๑. รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น 
๒. การอยู่ร่วมกันของนักเรียน ๒. รู้จักการแก้ปัญหาและใช้ชีวิต 

    ได้อย่างสันติ 
๓. รู้จักพฤติกรรมของนักเรียน  
๔. รู้จักวิธีการแก้ปัญหาของคนหมู่มาก 
 

 

เง่ือนไขคุณธรรม 
 
 
 
 

๑. ระเบียบวินัย ๑. ระเบียบวินัย 

๒. ความอดทน อดกลั้น ๒. ความอดทน อดกลั้น 
๓. ความเสียสละ ๓. การอยู่ร่วมกัน 
๔. ความสามัคคีการอยู่ร่วมกัน ๔. ความสามัคคี 
 ๕. ความมีน้ำใจ 

ความมีเหตุผล 

๑ความเป็นนักกีฬาทำให้เกิดความสามัคคี การทำงานเป็นหมู่คณะ 
และการอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

๑. ความเป็นนักกีฬาทำให้เกิดความสามัคคี การทำงานเป็น
หมู่คณะ และการอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย 

ความพอประมาณ 

๑. แบ่งเวลาได้เหมาะสม ๑. ใช้เวลาในการเข้าค่ายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

๒. จัดนักเรียนที่มีวุฒิภาวะตรงกับ 
   การอยู่ร่วมกัน 

๒. มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 



 

๑๖๖ 

 

 
 
  

การมีภูมิคุ้มกัน 

๑. ทำให้รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกัน 
 และปลูกฝังให้ ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

๑. สามารถนำการเรียนรู้จากการเข้าค่ายใช้ในชีวิตประจำวัน
และอนาคตในเรื่องการอยู่ร่วมกัน 

มิติด้านสังคม 
 
 
 

๑. เกิดความเป็นระเบียบวินัยใน 
   การอยู่ร่วมกันมาก ๆ 
๒.  มีการสร้างสัมพันธ์อันดีในหมู่ 
     คนมาก ๆ 

๑.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกัน และเกิด
มนุษยสัมพันธ์ในชุมชนของตนเอง 

มิติด้านเศรษฐกิจ 

๑. การทำอาหารและรับประทานร่วมกันเป็นหมู่ต้องกะปริมาณ
อาหารให้เพียงพอ ทำให้ประหยัด 

๑. ทำอาหารกันเอง รู้จักทำในปริมาณที่เพียงพอ ไม่
ฟุ่มเฟือย 
๒. ใช้การแต่งกายที่ประหยัดกับการเข้าค่าย 

มิติด้านวัฒนธรรม 

๑. การเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในทำกิจกรรมร่วมกัน ๑. รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันกันในหมู่คณะ 

มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

๑. ทิ้งเศษอาหารเป็นที่และรักษาสิ่งแวดล้อม ๑. รู้จักรักษาความสะอาดและช่วยกันดูแลความเป็นระเบียบ
ให้สวยงาม 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๖๗ 

 

ลงช่ือ     ........................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     (นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 

 

     ลงช่ือ     ........................................... ผู้เสนอโครงการ 

        (นางสุขจิตต์   พิกุลทอง) 

 

   

ความคิดเห็นหัวหน้างานวิเคราะหแ์ละจัดทำแผน
สถานศึกษา 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุม่บริหารงบประมาณ 

❑   เห็นความพิจารณาอนุมตั ิ ❑   เห็นความพิจารณาอนุมตั ิ

❑อื่น ๆ ............................................... 

 

❑อื่น ๆ ............................................ 

 

 

           (นายเอกชัย    พละศักดิ์) 

             ๑๗/พฤษภาคม/ ๒๕๖๔ 

 

                (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 

                   ๑๗/พฤษภาคม/ ๒๕๖๔ 

 

❑ อนุมัต ิ

❑ อื่น ๆ   

     ........................................................................................... 

 

 

          ลงช่ือ..........................................................ผู้อนุมตัิโครงการ 

    (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

     วันที่ ๑๗  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

 

 

 



 

๑๖๘ 

 

 

รายละเอียดรายการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

ลำดับ
ที ่

รายงานจัดซื้อ/จัดจา้ง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

เป็นเงิน หมาย
เหต ุ

1.  ค่าใช้จ่ายในแต่ละคณะส ี 2 ส ี 3,000 6,000  

2. ค่าทำสนามและเครืองเสยีง 3 วัน - 2,650  

 -ค่าจ้างเหมาเครื่องเสยีง 1 วัน 1,000  1,000 

 -ค่าปูนขาวถุง 5 กิโลกรัม 30 ถุง 50  1,500 

 -เชือกเส้นเล็ก 1 ม้วน 150  150 

3. ค่าบำรุงเต้นท์และขนส่ง 3 หลัง 700 2,100  

4. ค่าใช้จ่ายฝ่ายต้อนรับ 1 วัน - 500  

5. ค่าอุปกรณ์คบเพลิง / ไวนลิ - - 1,350  

 -ค่าป้ายไวนลิขนาด 4 x 2  เมตร 8 ตร.ม. 100  800 

 -สายไฟอ่อน 50 เมตร 10  500 

 -ค่าลวดขาว 1 ม้วน 50  50 

6. ค่าขนมปี๊บเล็ก 21 ป๊ิบ 150 3,150  

7. ค่าขนมปี๊บใหญ ่ 4 ป๊ิบ 300 1,200  

8. ค่าบำรุงขบวนพาเหรด - - 1,000  

9. ค่าซ่อมแซมสแตนเชียร์และประตฟูุต
ซอล 

- - 14,550  

 -เหล็กตัว C หน้า 4 นิ้ว 14 ตัว 550  7,700 
 -เหล็กแป๊บ 6 หุน 6 เส้น 480  2,880 
 -เหล็กแป๊บ 1 นิ้ว 1 เส้น 450  450 

 -สีน้ำมัน 3 
แกลลอน 

450  1,350 

 -น้ำมันสนปิ๊บใหญ ่ 1 ป๊ิบ 300  300 

 -ลวดเชื่อม 1 กล่อง 130  130 

 -ลูกกลิ้งทาส ี 3 อัน 45  135 

 -แปรงทาส ี 3 อัน 35  105 

 -ค่าแรงช่าง 3 วัน 500  1,500 

 32,500  
 

 

 

 

 



 

๑๖๙ 

 

ชื่อกิจกรรม    การร่วมแข่งขันกฬีานักเรียน อำเภอท่าตะเกียบ 

กิจกรรมตามโครงการ   ส่งเสริมและพัฒนาการจัดหลกัสตูร กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนา 

                                       คุณภาพการเรียนการสอน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๔. หลักการและเหตุผล    
 ด้วยเขตคุณภาพการศึกษาท่ี  ๑๖ และ  ๑๗  ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ 

ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา  และยังเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พล
ศึกษา  ซึ่งเป็นการเรียนการสอนโดยการออกกำลังกาย  และเป็นการเรียนเพื่อสุขภาพ   

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  มีความประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันตามที่เขต
คุณภาพการศึกษาที่  ๑๖  และ ๑๗  จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมคุณธรรมและต้าน
ยาเสพติด 

 

๒. วัตถุประสงค ์

         ๑. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬา  ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์และ 

 ห่างไกลยาเสพตดิ    

 ๒.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย          

 ๓.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านการกีฬา และพัฒนาคณุของการกีฬาในระดับท้องถิ่น  
เพื่อมุ่งสู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  

          

๓. เป้าหมาย  

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ๓.๑.๑  นักเรียน    ๓๐๔  คน 

 ๓.๑.๒  ครู   ๑๗  คน   

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

๓.๒.๑ นักเรยีนในอำเภอท่าตะเกยีบ  มีการพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬาได้เตม็ศักยภาพของแต่ละบคุคล 

๓.๒.๒ ส่งเสรมิให้นักเรยีน  นักกีฬา  มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  มีน้ำใจของการเป็นนักกีฬา 

๓.๒.๓ สามารถพัฒนานักกีฬา  ให้เข้าร่วมแข่งขันจากระดับท้องถิ่น  เข้าสู่ระดับที่สูงขึ้น 



 

๑๗๐ 

 

๔. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
๑.ประชุมจัดทำโครงการ 

 

๑๙ มิ.ย. ๖๔ 

 

- ครูปานเทพ 

๒.เสนอขออนุมัติโครงการ ๑๙ มิ.ย. ๖๔ - ครูปานเทพ 

ขั้นดำเนินการ(D) 
๓.ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอนการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

มิ.ย. ๖๔ 
 

 

- 
ครูปานเทพ 

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ  

ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา  

- ครูปานเทพ 

๕. คณะทำงานดำเนินการตามแผน 

     - กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอท่า
ตะเกียบ 

ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา  ครูทุกคน 

ขั้นติดตามและประเมนิผล(C) 
๖. ประเมินผลและตดิตามผลโครงการ 

 

ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 
 

 

- 
ครูปานเทพ 

๗. สรปุผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 

- ครูปานเทพ 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

๘. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการตอ่ไป 

ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 

 

 

- 
ครูปานเทพ 

 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 
 

๖. งบประมาณที่ใช้  
 จำนวนเงิน   ๒๗,๒๐๐  บาท ดังมรีายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ใน
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

๑ ค่าพาหนะ ๑๕,๐๐๐  

๒ ค่าบำรุงกีฬา ๕,๐๐๐  

๓ ค่าบำรุงดุรยิางค ์ ๑,๐๐๐  

๔ ค่าตกแต่งขบวนพาเหรด ๕,๐๐๐  



 

๑๗๑ 

 

๕ ค่ากองเชียร์ ๑,๘๐๐  

๖ ค่าดำเนินการ ๑,๐๐๐  

๗ ค่าเข้าเลม่สรุปกิจกรรม ๒๐๐  

รวม ๒๙,๐๐๐ เงินรายได ้
• ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 

๗. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  ๗.๑  นักเรียนโรงเรียนวดัทุ่งยายชี 
  ๗.๒  ครูโรงเรียนวัดทุ่งยายช ี
  

๘. การประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

๑. นักเรียนในอำเภอท่าตะเกียบ    
มีการพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬา
ได้เต็มศักยภาพของแต่ละบคุคล
และ รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภยั  มีน้ำใจ
ของการเป็นนักกีฬา 

-คุณครสูังเกตศักยภาพการเล่นกีฬาของนักเรียน  - แบบสังเกต 

ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๑. นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง 
สามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียน
เข้าร่วมแข่งขันและมีผลงานท่ีด ี

- คุณครูนำนักเรียนไปร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
ตามความถนดัของนักเรียน  

- คุณครูบันทึกผลการแข่งขันแตล่ะรายการ 

- คุณครูคัดเลือกนักเรียนท่ีมีศักยภาพในการเล่นกีฬา 
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับตอ่ไป 

- คุณครูแจกแบบประเมินผลกิจกรรม โดยแบบ
ประเมินจะแบ่งเป็น ๓ ตอน คือ   ตอนท่ี ๑  

-  แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

-  รายงานผลการ
แข่งขัน 

 

 

 

 
 

 ข้อมูลทั่วไป  ตอนท่ี ๒ การประเมนิวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม  ตอนท่ี ๓ แบบประเมินความพึงพอใจ 

- หาค่าเฉลี่ยของแบบประเมิน 

ค่าระดบัความคดิเห็น 

ระดับ 5   ดีที่สุด 

ระดับ 4   ดีมาก 

ระดับ 3   ปานกลาง 

 



 

๑๗๒ 

 

ระดับ 2   น้อย 

ระดับ 1   น้อยท่ีสุด 

หาค่าเฉลีย่ 

4.50 – 5.00   แปลค่า  ดีที่สุด 

3.50 – 4.49  แปลค่า  ดีมาก 

2.50 – 3.49  แปลค่า  ปานกลาง 

1.50 – 2.49  แปลค่า  น้อย 

1.00 -  1.49  แปลค่า  น้อยท่ีสุด 
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  

นักเรียนได้รับการส่งเสรมิและสนบัสนุนศักยภาพด้านการกีฬาที่ตนเองสนใจและมผีลงานด้านการแข่งขันระดับเขต / 
จังหวัด / ประเทศต่อไป 

 

 

                 ลงช่ือ......................................................ผู้รับผิดชอบกจิกรรม 

(นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 
 
 

          ลงช่ือ......................................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสุขจิตต์  พิกุลทอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   



 

๑๗๓ 

 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  
     
         ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
 

 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  
   
        ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                             (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ...................................................................................... 
          
        ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมตัิ 
                                                (นายสมภพ   ดวงชอุ่ม) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายชี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๗๔ 

 

ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมจดัซื้ออุปกรณ์กีฬา 
กิจกรรมตามโครงการ    ส่งเสริมและพัฒนาการจดัหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  และกจิกรรมพัฒนา    
คุณภาพการเรยีนการสอน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ ์

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๑.หลักการและเหตุผล 

   ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนวัดทุ่งยายชีได้สำรวจอุปกรณ์กีฬาทั้งหมดปรากฎว่า  มี
อุปกรณ์ที่ชำรุด  ไม่เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน และใช้ในการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬา          จึงได้จัดทำ
กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาขึ้น เพื่อทดแทนส่วนที่ชำรุดไปและสะดวกในการเรียนการสอนรายวิชา     พลศึกษา  ทั้งยัง
เพียงพอสำหรับการฝึกซ้อมนักกีฬาของโรงเรียนที่จะเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ 

 
๒. วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษา 

๒. เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมนักกีฬาของโรงเรียน 

๓.เพื่อส่งเสรมิให้ ครูนักเรียน ได้ใช้ในการออกกำลังกาย 

 

๓.เป้าหมาย 

 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

    ๓.๑.๑  นักเรียน   จำนวน   ๓๑๓  คน 

    ๓.๑.๒  ครู    จำนวน   ๑๗  คน 

 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    ๓.๒.๑  คณะครูและนักเรียนมอีุปกณ์กีฬาเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 

 

๔.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
๑.เสนอโครงการ / กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 

๑๖ พ.ค.๖๒  

- 
ครูปานเทพ 

๒.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  ๑๖ พ.ค. ๖๒ - ครูปานเทพ 

ขั้นดำเนินการ(D) 
๓.กำหนดขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 

 

- 
ครูปานเทพ 



 

๑๗๕ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

     - ดำเนินงานหาจัดซื้อจัดหาตามขั้นตอน 
ขั้นติดตามและประเมนิผล(C) 
๔. ประเมินผลและตดิตามผลการดำเนินกิจกรรม 

ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 

 

- 
ครูปานเทพ 

๘. สรปุผล / รายงานผลการจดัทำกิจกรรม ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 
- ครูปานเทพ 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

๙. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรม    แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 

ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 

 

- 
ครูปานเทพ 

 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 

๖. งบประมาณที่ใช้  
 จำนวนเงิน ๒๖,๖๐๐ บาท    ดังมรีายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ใน
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

๑ รุ่น  MT  201 ๑,๓๙๐  

๒ รุ่น  MT  201  จูเนียร ์ ๑,๓๔๐  

๔ ตาข่ายวอลเลย์บอล ๑,๒๐๐  

๕ ตาข่ายตะกร้อ ๗๒๐  

๖ ตาข่ายประตูฟุตบอลใหญ ่ ๒,๔๐๐  

๗ ตาข่ายประตูฟุตซอล ๑,๖๐๐  

๙ เชือกมะนิลา ๓,๕๐๐  

๑๐ เปตอง ๕,๕๐๐  

๑๑ ฟุตบอล ๓,๘๕๐  

๑๒ วอลเลย์บอล ๑,๔๔๐  

๑๓ ค่าชุดกีฬา ๓,๖๖๐  

รวม ๒๖,๖๐๐ รายได้ 

• ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 



 

๑๗๖ 

 

๗. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  ๗.๑  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา 

 ๗.๒  นักเรียน 
 

๘. การประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

 ๘.๑ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ให้เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

๑. ยอดการใช้งบประมาณ   

  

๑. เอกสารสรุปการใช้งบประมาณ 

 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนวดัทุ่งยายชี  มีอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการบริการ
จัดการภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ 

 

                  ลงช่ือ.....................................................ผู้รับผิดชอบกจิกรรม 

(นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 

             ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสุขจิตต์   พิกุลทอง) 
หัวหน้าบริหารวิชาการ 

 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ................................................ 
 

                        ลงช่ือ............................................................ผู้พจิารณาโครงการ/กิจกรรม 
(นายเอกชัย  พละศักดิ์) 

 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ................................................. 
 

                       ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 
(นางดวงนภา  สินวิสูตร) 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ......................................................... 
 

ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมตัิ 
(นายสมภพ   ดวงชอุ่ม) 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายช ี



 

๑๗๗ 

 

ชื่อโครงการ        การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
แผนงาน  ( √ )  กลุ่มบริหารวิชาการ 
   (   )  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
   (    )  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   (    )  กลุ่มบริหารทั่วไป 
   (    )  กลุ่มอำนวยการ 

            √       โครงการใหม่              โครงการต่อเนื่อง 

สนองแผนกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อ   ......2.....…..   

สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ   .......6........ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 

- มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ............................................. 

 -     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          มาตรฐานที่ ........................................... 
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

มาตรฐานที่ .............3..................................... 
 

สนองแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.ฉช.เขต 2  ข้อ  .....13...,..14.......... 
    
กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน   ที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ        นางดวงนภา  สินวิสูตร  
 
 
ระยะเวลาโครงการ      พฤษภาคม  2564  -   30  มีนาคม   2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๗๘ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ห้องเรียนคุณภาพ หมายถึง การพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและการ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดข้ึนแก่ผู้เรียนได้ ตามแนว พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ตามหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษาตามมาตรา 22-30 ได้นั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษา ,ผู้บริหาร
สถานศึกษา,กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,ชุมชน,ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจักการศึกษา
รวมถึงองค์กรอ่ืน ๆมีความสำคัญและจำเป็นในการที่จะต้องเข้ามามีส่วนรวมเป็นองค์รวมต่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนเป็นสำคัญ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ,ผู้สร้าง
และวางแนวทางการพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมเพ่ือสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้เก่ง
และดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข การจัดกิจกรรมการพัฒนาภายในห้องเรียนและ
ภายนอกห้องเรียนเป็นส่วนสำคัญท่ีจะต้องสร้างให้ห้องเรียนมีคุณภาพต่อการพัฒนา 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดทุ่งยายชีมีความเข้ม
แข้งมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายตามกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการและดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น  
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาผลงาน นวัตกรรมในระดับห้องเรียน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดห้องเรียนคุณภาพอันเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอน 
 2.3 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2.4 เพื่อนิเทศติดตามการจัดการห้องเรียนให้มีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา 

 2.5 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

3. เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ 

  3.1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาผลงาน 

  3.1.2 ร้อยละของการจัดห้องเรียนคุณภาพ 
   3.1.3 ร้อยละของห้องเรียนที่ได้รับการประเมิน 

         3.2  ด้านคณุภาพ 

  3.2.1  ผู้บริหาร ครูมีความเข้าใจมคีวามเข้มแข็งในการจดัห้องเรียนคณุภาพร้อยละ 80 

            3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร้อยละ 80 
           3.2.3 ห้องเรียนได้รับการประเมินร้อยละ100 

 3.2.4 นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุกห้อง ทุกชั้นเรียน  
          

4. กิจกรรมสำคัญ 
 4.1   ประชุมจัดทำโครงการ 4.2   เสนอขออนุมัติโครงการ 
 4.3  ดำเนินการตามแผน  4.3.1  กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 

4.4 สรุปและรายงานกิจกรรมรายงานประจำปี 



 

๑๗๙ 

 

5.  วิธีดำเนินการ 

 

ที ่

 

การดำเนินการ 

ระยะเวลาปีการศึกษา 2564  

ผู้รับผิดชอบ พ.ค
64 

มิ.ย
64 

ก.ค
64 

ส.ค
64 

ก.ย
64 

ต.ค
64 

พ.ย
64 

ธ.ค
64 

ม.ค
65 

ก.พ
65 

มี.ค
65 

1 ประชุมจัดทำโครงการ            ครูดวงนภา 

2 เสนอขออนุมัติโครงการ            ครูดวงนภา 

3 ดำเนินการตามแผน 
-กำหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
-ดำเนินตามขั้นตอน 

            
 ครูทุกคน 

4  ก ิ จ ก ร ร ม ห ้ อ ง เ ร ี ย น
คุณภาพ 

           ครูทุกคน 

5 สรุปและรายงานผล            ครูทุกคน 

6. งบประมาณ 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ หมวดงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน ๆ แหล่งงบประมาณ 
1 กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ  26,000 10,000 - 

รวม 26,000 10,000  
7.  การประเมิน 

ที ่ ตัวบ่งชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 

2 

 

3 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม
ในระดับห้องเรียน 
ครูมีการพัฒนาจัดห้องเรียนคุณภาพอันเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การจัดการเรียนการสอน 
นิเทศติดตามการจัดการห้องเรียนให้มีความเข้มแข็งในการ
จัดการศึกษา 

นิเทศ  ตรวจ 

ติดตาม  ประเมินผล 

แบบติดตามประเมินผล 

แบบนิเทศห้องเรียน
คุณภาพ 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1 ห้องเรียนมีคุณภาพเหมาะสำหรับการจัดการเรียนการสอน 
8.2 มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นในห้องเรียน 



 

๑๘๐ 

 

9.  ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรียน 
9.1  เงื่อนไขความรู้ 1. สร้างองค์ความรู้ในการบริหารโรงเรียน 

2. การแก้ปัญหาของผู้เรียน 
1. มีการพัฒนาด้านการเรียน 
2. การทำงานอย่างเป็นระบบ 

9.2  เงื่อนไขคุณธรรม 1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความเสียสละ 
3. มีความสามัคคี 

1. มีความรับผิดชอบต่อการเรียน 
2. มีความกระตือรือร้นในการเรียน 
3. ตรงต่อเวลา 
4. มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือครู/ผู้ปกครอง
ในด้านต่าง ๆ 

9.3  หลักความพอประมาณ 1. ใช้เวลาได้เหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอน 
2. พอประมาณในเรื่องการใช้งบประมาณ 

1. พอประมาณในเรื่องเวลารู้จักแบ่งเวลา
เรียนอย่างเหมาะสม 
2. พอประมาณในเรื่องการใช้ทรัพยากร
ทางการศึกษาที่โรงเรียนจัดสรรให้ 

9.4  หลักความมีเหตุผล 1. เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น 

1. นักเรียนมีความรู้มากข้ึน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมข้ึน 

9.5  หลักการมีภูมิคุ้มกัน 1. นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมและเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
2. นักเรียนได้พัฒนาตนเองและเกิดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

1. นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา 
2. นักเรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย 
 

9.8  มิติด้านวัฒนธรรม 1. ใช้ความรู้ถ่ายทอดและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้
นักเรียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย 
 

1. ใช้ความรู้แสวงหา ศึกษา และปฏิบัติ
ตนให้เป็นไปตามวัฒนธรรมไทย 

9.9  มิติด้านสิ่งแวดล้อม 1. ให้ความรู้กับนักเรียนในการช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน และ
ชาติ 
2. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน 
3. มีบรรยากาศในการทำงานที่เป็นมิตร
สัมพันธ์ 

1. ใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่า และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
2. มีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. มีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่
น่าสนใจและแปลกใหม่ 

 
                              



 

๑๘๑ 

 

      ลงชื่อ     ..............................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
                                               (นางดวงนภา  สินวสิูตร) 
 
                                   ลงชื่อ      .............................................   ผู้เสนอโครงการ 
                      (นางสุขจิตต์  พิกุลทอง) 
ความคิดเห็นหัวหน้างานวิเคราะห์และจัดทำแผน
สถานศึกษา 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

❑   เห็นความพิจารณาอนุมัติ ❑   เห็นความพิจารณาอนุมัติ 
❑อ่ืน ๆ ............................................... 
         ........................................................ 
         ........................................................ 

❑อ่ืน ๆ ............................................ 
         ................................................... 
         .................................................. 

 
           (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
           17/พฤษภาคม/ 2564 

 
                  (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
                     17/พฤษภาคม/ 2564 
 
 
 

❑ อนุมัติ 
❑ อ่ืน ๆ   
  ...........................................................................................  
   
 
                                         ลงชื่อ                                                    ผู้อนมุัติโครงการ 

                (นายสมภพ   ดวงชอุ่ม) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

                                                 วันที่ 17  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๘๒ 

 

ชื่อกิจกรรม    ห้องเรียนคุณภาพ 
กิจกรรมตามโครงการ     การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางดวงนภา  สินวิสูตร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
   โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดีมี

ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชีที่
กำลังจะเติบโตไปสู่โลกภายนอก ครูจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเด็กทั้งด้านอารมณ์ สังคม ให้สามารถ
อยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้ การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและรอบ ๆ บริเวณห้องเรียนก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง
ที่ทำให้การพัฒนาด้านต่าง ๆของนักเรียนได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ท้ังยังเอ้ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ เพราะสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็น
อย่างมาก 
ตลอดจนมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมด้วย  

ดังนั้นโรงเรียนวัดทุ่งยายชีจึงได้ทำโครงการห้องเรียนคุณภาพ เพ่ือจัดหาสื่อเพ่ือการเรียนการสอนและ
วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียนและบริเวณรอบห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดี น่าอยู่ ตลอดจนเกิดประโยชน์ใช้สอย
ทั้งด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะ 
2.วัตถุประสงค์  
           2.1. เพ่ือจัดห้องและสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนได้กับความต้องการของครูและนักเรียน 
 2.2 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวัสดุที่ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 2.3 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 2.4      ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
3. เป้าหมาย  

3.1  ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนในห้องเรียนคุณภาพ 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

3.2  ด้านคุณภาพ 
      1. นักเรียนมีความสุขในการเรียนมากขึ้น 
      2. นักเรียนเรียนรู้จากสื่อ นวัตกรรม สมัยใหม่ เข้าใจได้ง่ายและมีพัฒนาการที่ดีและเร็ว 
 
 
 
 
 



 

๑๘๓ 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

พ.ค. 64  
- 

ครูทุกคน 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 64 - ครูทุกคน 
3.ขั้นดำเนินการ(D) 
กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 

 

 
 พ.ค. 64 – มี.ค. 65 

 
- 

ครูทุกคน 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
4. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

มี.ค. 65  
- 

ครูทุกคน 

5. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำโครงการ มี.ค. 65 - ครูทุกคน 
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
6. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

 
- 

ครูทุกคน 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 
6. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรม 22,000 บาท 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
  7.2  บุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีทุกคน 
 7.3  ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.ห้องเรียนและบริเวณรอบ ๆ ห้องเรียน มีความ
สวยงาม ปลอดภัย เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียน
การ สอน และถูกสุขลักษณะ 
2.ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการเรียนเพ่ิมข้ึน 
3.ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 

- สอบถามความพึงพอใจจาก
ครู นักเรียน 

- ประเมินห้องเรียนคุณภาพ 

- แบบสอบถามความ                
พึงพอใจ 

- แบบประเมินห้องเรียน
คุณภาพ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียน 
9.2 ห้องเรียนทั้งภายในและภายนอกที่มีความสวยงาม ร่มรื่น เหมาะแก่การเรียนรู้และประกอบ
กิจกรรม 
 



 

๑๘๔ 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นางดวงนภา  สนวสิูตร) 
 
 ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นางสุขจิตต์  พิกุลทอง) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 
 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา  สินวสิตูร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๘๕ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 
กิจกรรม  ห้องเรียนคุณภาพ 
กลุ่มบริหาร   บริหารกลุ่มวิชาการ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ 

1 
กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพจำนวน  11 
ห้องห้องละ 2000 บาท 

22,000 
  

2 ห้องเรียนพิเศษ(แหล่งเรียนรู้ห้องต่าง ๆ) 
จำนวน 5 ห้อง 

 10,000  

รวม 22,000 10,000  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๘๖ 

 

ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิชาการ 
 
แผนงาน   (√)  กลุ่มบริหารวิชาการ 
    (     )  กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 
    (     )  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
    (     )  กลุ่มบริหารทั่วไป 

              โครงการใหม่    √   โครงการต่อเนื่อง 

สนองแผนกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อ   ...1,4,5…..   

สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ   ....2,5.....  

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 
 
 

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                            

 

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 

 

กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งานที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ นางสุขจิตต์  พิกุลทอง 

ระยะเวลาโครงการ 17 พฤษภาคม 2564 – 31  มีนาคม  2565 

 

 

 

 

 

 



 

๑๘๗ 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
              งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้
สถานศึกษาให้มากท่ีสุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะทำให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีมุ่งให้กระจายอำนาจในการ
บริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว
รวดเร็ว  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนา
หลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล   ประเมินผล  รวมทั้งวัดปัจจัย เกื้อหนุนการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีสำนักงาน
บริหารวิชาการเพ่ือเป็นศูนย์รวมในการดำเนินงาน และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และต้องพัฒนาให้ทันสมัย
อยู่เสมอในทุก ๆ ด้าน  

                สำนักงานวิชาการเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุน ส่งเสริมประสานงานบริหารวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานภายในโรงเรียน และการให้บริการด้านวิชาการสู่ชุมชน  โดยมีหัวหน้าสำนักงานเป็นผู้ดูแล 
ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการ งานจัดการเรียนการสอน งานข้อมูลวิชาการ งาน
หลักสูตร งานมาตรฐานการศึกษา  
                โรงเรียนวัดทุ่งยายชีจึงต้องมีการพัฒนาระบบบริหารสำนักงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือให้
การบริหารจัดการรวดเร็ว ถูกต้อง และมีคุณภาพ    

2. วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริม ประสาน ดูแล กับกับ ติดตามการดำเนินการจัดการศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษามี

คุณภาพ มาตรฐานทางวิชาการ 
2. พัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการวิชาการให้มีคุณภาพ บริการถูกต้องรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 
 3.1.1  โรงเรียนได้รับการส่งเสริม ประสาน ดูแล กับกับ ติดตามการดำเนินการจัดการศึกษา 

เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานทางวิชาการ 
             3.1.2   โรงเรียนมีการประสาน สื่อสารด้านวิชาการแก่ชุมชนอย่างทั่วถึง 

           3.2  ด้านคุณภาพ 
                        3.2.1   งานด้านวิชาการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
                        3.2.2   การบริหารจัดการวิชาการมีคุณภาพ บริการถูกต้องรวดเร็ว และมีเทคโนโลยีที่  
                                  ทันสมัย 
 
 
 
 



 

๑๘๘ 

 

4. กิจกรรมสำคัญ 
 4.1  ประชุมจัดทำโครงการเพ่ือกำหนดงาน และกิจกรรมของโครงการขอบข่ายงาน และผู้รับผิดชอบ 
 4.2  เสนอขออนุมัติโครงการ 
 4.3  ดำเนินการตามแผน 

4.3.1  กิจกรรมงานทะเบียน 
4.3.2  กิจกรรมวัดผลและประเมินผล 
4.3.3  กิจกรรมการรับนักเรียน 
4.3.4  กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 

4.4 สรุปและรายงาน 

5.  วิธีดำเนินการ 
 
ที ่

 
การดำเนินการ 

ระยะเวลาปีการศึกษา 2564  
ผู้รับผิดชอบ พ.ค. 

64 
มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

1 ประชุมจัดทำโครงการ            ครูสุขจิตต์ 
2 เสนอขออนุมัติโครงการ            ครูสุขจิตต์ 
3 ดำเนินการตามแผน             
 3.1 กิจกรรมงาน

ทะเบียน 
           ครูเอกชัย 

 3.2 กิจกรรมงาน
วัดผลและประเมินผล 

           ครูสุขจิตต์ 
ครูภารดี 

 3.3 กิจกรรมการรับ
นักเรียน 

           ครูสุขจิตต์ 
คณะกรรมการ 

 3.4 กิจกรรมจัดซื้อ
วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 

           ครูสุขจิตต์ 

4 สรุปและรายงาน            ครูสุขจิตต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๘๙ 

 

6. งบประมาณ 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

หมวดงบประมาณ 
เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน ๆ แหล่งงบประมาณ 

1 กิจกรรมงานทะเบียน 2,000 - เงินอุดหนุน 
2 กิจกรรมวัดผลและประเมินผล 8,760 - เงินอุดหนุน 
3 กิจกรรมการรับนักเรียน 1,000 - เงินอุดหนุน 
4 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 10,240 - เงินอุดหนุน 

รวม 22,000 - เงินอุดหนุน 
รวมทั้งสิ้น 22,000 เงินอุดหนุน 

 
7.  การประเมิน 

ที ่ ตัวบ่งชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานวิชาการ 
1.  สอบถาม 
2.  สังเกต 
 

1. แบบสอบถาม 
 

2 ร้อยละการรับนักเรียนเข้าเรียน 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

        พัฒนางานวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ จัดระบบงานได้มาตรฐาน การให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียน  
ส่งเสริมให้ห้องเรียนน่าอยู่ น่าดู 
 
9.  ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรียน 
9.1  เงื่อนไขความรู้ 1. นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ 

 
1.  แนวทางการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2.  การทำงานอย่างเป็นระบบ 
3.  การจัดการศึกษา 
 

9.2  เงื่อนไขคุณธรรม 1.  มีความเสียสละเวลาและความสุข
ส่วนตนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
2.  มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4.  มีวินัยโดยการปฏิบัติกิจกรรมตาม
แผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด 
 
 

1.  ผู้เรียนมีความรับผิดชอบใน    การ
ดูแลรักษาสิ่งของ/สถานที่ส่วนรวม 
2.  มีสัมมาคารวะเมื่อพบผู้ใหญ่/
ผู้ปกครอง 
3.  มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือครู/
ผู้ปกครองในด้านต่าง ๆ 



 

๑๙๐ 

 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรียน 

9.3  หลักความพอประมาณ 1.  ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2.  จัดการศึกษาให้เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน 
3. จัดสรรทรัพยากรในการจัด
การศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการ
โดยคำนึงถึงความจำเป็นและประโยชน์
ใช้สอย 
 

1.  พอประมาณในเรื่องเวลารู้จักแบ่งเวลา
ให้เหมาะสม 
2.  พอประมาณในเรื่องการใช้ทรัพยากร
ทางการศึกษาที่โรงเรียนจัดสรรให้ 
3.  ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 

9.4  หลักความมีเหตุผล 
 

1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

1.  เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกันเพราะ
ผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำ
เอกสารต่างๆ ให้กับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

 
 
9.5  หลักการมีภูมิคุ้มกัน 

1.  มีการวางแผนในการดำเนินงาน 
2.  นำความรู้ที่ได้รับไปแก้ไขพัฒนา
งานของตนเอง 
3.  สถานศึกษาได้ผลิตนักเรียนที่มี
ความสามารถในด้านต่างๆ และเป็นที่
ยอมรับของบุคคลและองค์กรภายนอก 

1.  นำกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบในโรงเรียนไปใช้ในการบริหาร
จัดการตนเองเรื่องการเรียนหรือการ
ทำงาน 
2.  ผู้เรียนมีความสามารถรอบด้านเป็นที่
ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
3.  มีห้องเรียนที่น่าเรียน น่าอยู่ 

 
 
9.6  มิติด้านสังคม 

1.  รู้จักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
บุคคลอื่น 
2.  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมในองค์กรได้ 
3.  เกิดสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 

1.  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำงาน 
2.   ครอบครัวได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากข้ึน 
3.  สร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน 

 
 
9.7  มิติด้านเศรษฐกิจ 

1.   ใชว้ัสดุ-อุปกรณ์สำนักงานอย่าง
คุ้มค่า 
2.   ครูและบุคลากรติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ปกครองและชุมชนได้สะดวกข้ึน 
 

1.ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวก
เช่นการใช้ห้องประชาสัมพันธ์ 
2.  ผู้เรียนใช้ทรัพยากรที่โรงเรียนจัดสรร
ให้อย่างคุ้มค่าเช่น  กระดาษ 
3.  เกิดความหวงแหนและรักษาสมบัติ
ส่วนรวม 
 



 

๑๙๑ 

 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรียน 

 
 
9.8  มิติด้านวัฒนธรรม 

1.  เข้าใจความแตกต่างในข้ันตอนการ
ประกอบอาชีพของครูและผู้ปกครอง 
2.  การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาให้
ความสำคัญกับการศึกษา 
3.  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
4.  ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ กับ
ชุมชน 

1.  เข้าใจในความแตกต่างของชาชีพและ
วิถีชีวิตของแต่ละบุคคล 
2.  มีค่านิยมทางการศึกษา 
3.   ร่มกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆกับ
ชุมชน 

 
 
9.9  มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

1.  มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน 
2.  สะดวกในการค้นหาเอกสารของ
สำนักงาน 
3.  มีบรรยากาศในการทำงานที่เป็น
มิตรสัมพันธ์ 

1.  นักเรียนติดต่อเอกสารได้สะดวกและ
ปลอดภัย 
2.  มีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.  มีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่
น่าสนใจและแปลกใหม่ 

 
                                        
                                            ลงชื่อ     ...........................................    ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 
                                                            (นางสุขจิตต์   พิกุลทอง) 
 

ความคิดเห็นหัวหน้างานวิเคราะห์และจัดทำแผน
สถานศึกษา 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

❑   เห็นควรพิจารณาอนุมัติ ❑   เห็นควรพิจารณาอนุมัติ 
❑อ่ืน ๆ ............................................... 
 

❑อ่ืน ๆ ............................................ 
 

(นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
17/พฤษภาคม/ 2564 

(นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
17/พฤษภาคม/ 2564 

 
 

❑ อนุมัติ 
❑ อ่ืน ๆ   

     ...........................................................................................  
 

 
              ลงชื่อ                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

              (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

                                               วันที่   17  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



 

๑๙๒ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จดัจ้าง 
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานวิชาการ 
แผนงาน   (√)  กลุ่มบริหารวิชาการ              (โครงการต่อเนื่อง) 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 
(ระบุ) 

ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

กิจกรรม  งานทะเบียน         
1 วัสดุงานทะเบียน    2,000  

       

       

       

       

       

รวม    2,000  

กิจกรรม  วัดผล และประเมินผล      

1 หมึก เครื่องปริ้นbrother 4 สี 120 480   

2 ซองน้ำตาล 1 มัด 150      150   

3 ใส้แฟ้ม 100 ซอง 2      200   

4 กระดาษ A4 Double A 3 รีม 120      360   

5 คลิปหนีบกระดาษ 5 กล่อง 60      300   

6 กระดาษการ์ดสี 4 ห่อ 120 480  

7 ปพ 6 (แบบรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล) 245 เล่ม 20 5,000 

 

8 แบบประเมินผลกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 10 เล่ม 20 200 

 

9 สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กก่อน
ประถม 2 เล่ม 25 50 

 

10 สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
อนุบาล 75 เล่ม 20 1,500 

 

11 บัญชีเรียกชื่อนักเรียนก่อนประถม 2 เล่ม 20 40  

รวม    8,760  



 

๑๙๓ 

 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 
(ระบุ) 

ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 

กิจกรรม  การรับนักเรียน      
1 ไวนิลรับนักเรียน       1,000   

กิจกรรม  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานวิชาการ         
1 
 
 
  

วัสดุสิ้นเปลือง (หมึกปรินเตอร์ 
กระดาษการ์ดสี, กระดาษคำตอบ  
ลวดเย็บกระดาษ ปากกาไวท์
บอร์ด ฯลฯ) เครื่องปริ๊น 

      
10,240 

 
  

  

รวม 22,000   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๙๔ 

 

ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมงานทะเบียน 
กิจกรรมตามโครงการ    โครงการพัฒนาระบบบริหารหารจัดการงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายเอกชัย พละศักดิ์ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยงานทะเบียน โรงเรียนวัดทุ่งยายชี มีความต้องการเครื่องใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงาน ที่
มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานทะเบียน ดังนั้นงานทะเบียน จึงได้จัดทำกิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-สำนักงาน เพ่ือตอบสนองการปฏิบัติงาน
ตามวัตถุประสงค ์
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน อย่างเพียงพอ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 2.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของงานทะเบียน 
 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงคุณภาพ 

3.1.1 มีวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
     3.1.2 อุปกรณ์สำนักงาน เพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
3.2 เชิงปริมาณ 

       3.2.1 ร้อยละ 100 ของงานทะเบียนมีความพึงพอใจความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 
4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

พ.ค. 64  
- 

ครูเอกชัย 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 64 - ครูเอกชัย 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3. จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานทะเบียน 

 
ตลอดภาคเรียน 

 
- 

ครูเอกชัย 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
4. ประเมินผลและติดตามผลกิจกรรม 

ตลอดภาคเรียน  
- 

ครูเอกชัย 

5. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำกิจกรรม ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

- ครูเอกชัย 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
6. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม     

ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

 
- 

ครูเอกชัย 

 



 

๑๙๕ 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม  2564  -   31  มีนาคม   2565 
6. งบประมาณที่ใช้  
 2,000 บาท 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  งานทะเบียน 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ทะเบียนวัสดุสำนักงานบุคคล จัดทำทะเบียนคุมการเบิก-จ่าย ทะเบียนการเบิกจ่าย 
บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล
มีความพึงพอใจ 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
- สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
- สร้างเกณฑ์การประเมินผล 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กลุ่มบริหารงานบุคคลมีวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน อย่างเพียงพอ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ บุคลากร
ภายในมีความสะดวกในการปฏิบัติงานและมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นายเอกชัย พละศักดิ์) 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นางสุขจิตต์ พิกุลทอง) 
              หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

  



 

๑๙๖ 

 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 
 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา  สินวสิตูร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๙๗ 

 

ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมงานวัดผล ประเมินผล 
กิจกรรมตามโครงการ    โครงการพัฒนาระบบบริหารหารจัดการงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสุขจิตต์  พิกุลทอง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

            การศึกษาแนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และระเบียบครูผู้สอนเป็นผู้ที่อยู่ในระดับปฏิบัติการที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากท่ีสุดและ
เป็นผู้มีส่วนในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง ดังนั้นการปรับเปลี่ยนแนวคิด 
หรือทัศนคติในการจัดการเรียนการสอนของครู นอกจากครูผู้สอนต้องมีความรู้แม่นยำในเนื้อหาสาระที่จะให้
การเรียนรู้กับผู้เรียนแล้ว ยังต้องมุ่งเน้นเชิงกระบวนการและเชิงบูรณาการให้มากข้ึนโดยครูผู้สอนจะต้องปรับ
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวัดประเมินผลที่ตรงกับความรู้
ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน มีการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสถานการณ์ 

การวัดผลและการประเมินผลการเรียนมีการกำกับ ตรวจสอบให้ครู ผู้เรียนดำเนินการ      ให้เป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์การประเมินภายใน ภายนอกอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
 

2. วัตถุประสงค์  
    1.  เพ่ือกำกับ  ตรวจสอบให้ครู  ผู้เรียน ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
           2.  เพ่ือสนับสนุนด้านวัสดุ - ครุภัณฑ์ ในการผลิตสื่อและเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนแก่ครู  นักเรียน บุคลากรงานวัดผลและผู้ที่เก่ียวข้อง  

 

3. เป้าหมาย  
3.1  เชิงปริมาณ  ครู และบุคลากรมีวัสดุ - ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการผลิตสื่อและเครื่องมือในการวัดผล

และประเมินผล อย่างเพียงพอ 
3.2  เชิงคุณภาพ  ครู และบุคลากรมีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงโดยเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ 
 
4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

พ.ค. 64  
- 

ครูสุขจิตต์ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 64 - ครูสุขจิตต์ 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3. จัดซื้อแบบประเมิน 

พ.ค. 64  
- 

ครูสุขจิตต์ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) ตลอดภาคเรียน  ครูสุขจิตต์  คณะครู 



 

๑๙๘ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
4. ประเมินผลและติดตามผลกิจกรรม - 
5. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำกิจกรรม ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 
- ครูสุขจิตต์  คณะครู 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
6. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม     

ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

 
- 

ครูสุขจิตต์  คณะครู 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 2564 
 
6. งบประมาณที่ใช้  
 8,760   บาท 
 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  กลุ่มบริหารวิชาการ  
          7.2  ฝ่ายวัดผล ประเมินผล 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
การวัดผลประเมินผลตามกลุ่มสาระ การวัดผลประเมินผล แบบบันทึก 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  การวัดผลประเมินผลตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.  การวัดผลประเมินผลการเรียนเป็นไปอย่างเหมาะสม  มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพถูกต้องตาม
สภาพ  ความรู้  ความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน 
 3.  ครูและนักเรียนเข้าใจหลักการ วิธีการวัดผลประเมินผลที่ถูกต้อง 
 4.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มประสบการณ์/กลุ่มวิชา/ กลุ่มสาระฯ ที่สำคัญไม่ต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙๙ 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นางสุขจิตต์  พิกุลทอง) 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 
 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
 
 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา  สินวสิตูร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ...................................................... ....ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๐๐ 

 

ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 
กิจกรรมตามโครงการ    โครงการพัฒนาระบบบริหารหารจัดการงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสุขจิตต์  พิกุลทอง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีวัสดุ  อุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานบริหารจัดการ  เพ่ือการขับเคลื่อน
กลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดองค์กร  โรงเรียนได้แบ่งระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งและภาระงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐานมอบหมายเพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามท่ีชุมชนคาดหวังโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานใน
กรอบงานตามท่ีกำหนดจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น             
2. วัตถุประสงค์  
          2.1   เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน 

          2.2   เพ่ือให้มีระบบงานสารสนเทศ และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

          2.3  บุคลากรมีอุปกรณ์ต่างๆพอเพียงในการบริหารจัดการสำนักงาน 
 
 

3. เป้าหมาย  
             3.1  ด้านปริมาณ 

                     -  จัดซื้อวัสดุสำนักงานได้ตามวัตถุประสงค์ 
                3.2  ด้านคณุภาพ 

                     -  ประโยชน์วัสดุต่างๆต่อองค์กรและการจัดการเรียนการสอน 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

พ.ค. 64  
- 

ครูสุขจิตต์ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 64 - ครูสุขจิตต์ 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 

ตลอดปีการศึกษา  
- 

ครูสุขจิตต์ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
4. ประเมินผลและติดตามผล 

ตลอดภาคเรียน  
- 

ครูสุขจิตต์  คณะครู 

5. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำกิจกรรม ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

- ครูสุขจิตต์  คณะครู 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
6. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม     

ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

 
- 

ครูสุขจิตต์  คณะครู 

 



 

๒๐๑ 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 2564 
 
6. งบประมาณที่ใช้  
 10,240   บาท 
 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  -  กลุ่มบริหารวิชาการ  
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
การบริหารจัดการงานสารสนเทศของโรงเรียน
สะดวก รวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ 

การสังเกต  สัมภาษณ์ แบบวัดความพึงพอใจ 

บุคลากรมีอุปกรณ์ต่างๆพอเพียงในการบริหาร
จัดการสำนักงาน 

การสังเกต  สัมภาษณ์ แบบวัดความพึงพอใจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- การบริหารจัดการงานสารสนเทศของโรงเรียนสะดวก รวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ 
 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นางสุขจิตต์  พิกุลทอง) 

  



 

๒๐๒ 

 

     
ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา  สินวสิตูร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๐๓ 

 

ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมการรับนักเรียน 
กิจกรรมตามโครงการ    โครงการพัฒนาระบบบริหารหารจัดการงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสุขจิตต์  พิกุลทอง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดเป็นการศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กำหนดจุดม่งหมาย  
วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ ประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จ
การศึกษาท่ีแน่นนอน การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา                  
                ดังนั้นโรงเรียนวดัทุ่งยายชีจึงได้จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
2. วัตถุประสงค์  
     1. เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
     2. เพื่อให้รับนักเรียนในเขตบริการได้ครบ  100 %  ทุกคน   

 
 

3. เป้าหมาย  
     นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ที่อยู่ในเกณฑ์ทุกคนได้เข้าเรียนตาม พระราชบัญญัติ
การศึกษา 
 
4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

พ.ค. 64  
- 

ครูสุขจิตต์ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 64 - ครูสุขจิตต์ 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3.1 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3.2 ดำเนินงานรับนักเรียนตามข้ันตอน 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565  
- 

ครูสุขจิตต์ 
คณะกรรมการรับ
นักเรียน 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
4. ประเมินผลและติดตามผลกิจกรรม 

มีนาคม 2565  
- 

ครูสุขจิตต์   

5. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำกิจกรรม มีนาคม 2565 - ครูสุขจิตต์   
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
6. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม     

มีนาคม  2565  
- 

ครูสุขจิตต์   

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 



 

๒๐๔ 

 

 กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565 
6. งบประมาณที่ใช้  
 1,000   บาท 
 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  -  กลุ่มบริหารวิชาการ /คณะกรรมการรับนักเรียน 
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

เพ่ือให้รับนักเรียนในเขตบริการได้ครบ  100 %  
ทุกคน   

การสมัคร ใบสมัคร 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            -    นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านนาพู่ที่อยู่ในเกณฑ์ทุกคนได้เข้าเรียนตาม พระราชบัญญัติ
การศึกษา 
 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นางสุขจิตต์  พิกุลทอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๐๕ 

 

13.  วิเคราะห์ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรียน 
 

เงื่อนไขความรู้ 
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียนของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 
2565 
 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียนของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 
2565 

 
เงื่อนไขคุณธรรม 

ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรง
ต่อเวลา  
 

ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรง
ต่อเวลา  

 
ความมีเหตุผล 

- เพ่ือให้เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการและนอกเขตบริการได้
เข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่องใน
สถานศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและสพฐ.
กำหนดไว้ 
- เพ่ือให้การดำเนินงานรับนักเรียน
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปฐมวัย, 
ประถมศึกษาปีที่ 1  และ,
มัธยมศึกษาปีที่ 1   สามารถ
ดำเนินการได้อย่างเป็นระบบบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

- นักเรียนได้เข้ารับการศึกษาตาม
นโยบายของกระทรวง และสพฐ. 
อย่างทั่วถึง 

 
ความพอประมาณ 

- กำหนดงบประมาณ,ระยะเวลา
เหมาะสมกับกิจกรรมและบริบท
ของโรงเรียน 
 

นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการ
สอนเหมาะสม 

 
การมีภูมิคุ้มกัน 

-  คณะกรรมการประชุมวาง
แผนการทำงานโดยกำหนดปฏิทิน
การทำงานอย่างรอบคอบชัดเจน
ตามระยะเวลาที่สพฐ.กำหนด         
- ประชุมคณะกรรมการการรับ
นักเรียนตามคำสั่งของโรงเรียนให้
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
กิจกรรมอย่างชัดเจนและมีการ
นิเทศติดตามผลการปฎิบัติกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

 



 

๒๐๖ 

 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรียน 
 

มิติด้านสังคม 
- มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง
โรงเรียน และผู้ปกครอง 

 

 
มิติด้านวัฒนธรรม 

- การรับนักเรียนอย่างเป็นระบบ
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงามของ
สังคม 

 

                               
 
                                     ลงชื่อ     ........................................... ผู้เสนอ/รับผิดชอบกิจกรรม 

         (นางสุขจิตต์  พิกุลทอง) 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 
 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา  สินวสิตูร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๐๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

 

 
 



 

๒๐๘ 

 

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ 
แผนงาน   (     )  กลุ่มบริหารวิชาการ 

    (     )  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

    (     )  กลุ่มบริหารบคุลากร 

    (  √ )  กลุ่มบริหารทั่วไป 

                                          (    )  กลุ่มอำนวยการ 

               โครงการใหม่        √   โครงการต่อเนื่อง 

สนองแผนกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อ   ....2…..   

สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ   ...1.4..... 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที ่

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ......................1........................... 

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ ................11................................. 

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 มาตรฐานที่ ..................-............................... 

- มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 มาตรฐานที่ ................-................................. 

กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน   ที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์ 

ระยะเวลาโครงการ 16 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
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1.  หลักการและเหตุผล 
    งานอนามัยโรงเรียนเป็นงานสำคญัอย่างหนึ่งที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กและจะมผีลกระทบต่อการเรียน
การสอนของเด็กในท่ีสดุ   โดยเฉพาะระดบัก่อนประถมศึกษา   ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน้  จึงได้เน้นให้
รู้จักดูแลสุขภาพของตนเองและแนะนำชุมชนได้เพื่อให้เด็กระดับก่อนประถมศึกษาไดร้ับการพัฒนาดา้นร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มสีุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัด
ประสบการณ์ด้านสุขภาพอนามยัตลอดจนการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนจึงถือเป็นเรื่องหลักท่ีโรงเรยีน
ต้องดำเนินการด้วย 

         ในการพิจารณากำหนดกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม ได้ใหภ้าคี 4 ฝา่ย คือ ผู้แทนครู ผู้แทน    ผู้ปกครอง    

          ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรยีน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมสี่วนร่วมใน 

          การพิจารณา โดยที่ผลการพิจารณาไม่เป็นการรอนสิทธ์ิของเด็กยากจนและด้อยโอกาสที่พึงจะได้รับ 

2. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

1.2 เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.3 เพื่อให้นักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะที่เสีย่งต่อความ  

     รุนแรง  โรคภัย อุบัตเิหตุ และปัญหาทางเพศ 

1.4 เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

1.5 เพื่อให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกยีรตผิู้อื่น 

1.6 เพื่อให้นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ ดนตร/ีนาฏศลิป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 

3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 
  3.1.1  นักเรยีน  ครูและบุคลากรโรงเรียน                      

3.2  ด้านคุณภาพ 

  3.2.1 นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเต็มศักยภาพ 

  3.2.2 นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้น 

   3.2.3 นักเรียนรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเองและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

                     3.2.4 นักเรียนสามารถดูแลตนเองให้พันภัยของยาเสพติด รู้ถึงโทษของยาเสพติด อยู่ร่วมกับ     

                             สังคมอย่างมีความสุข 

  3.2.5 นักเรียนมีความสามารถในการแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ กีฬา นันทนาการ 
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4. กิจกรรมสำคัญ 

 4.1   ประชุมจัดทำโครงการ 

 4.2   เสนอขออนุมัติโครงการ 

 4.3  ดำเนินการตามแผน 

                  4.3.1  กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 

                  4.3.2  กิจกรรมช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง 

4.3.3  กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน 

4.3.4  กิจกรรมประชาสมัพันธ์อนามัยและสุขภาพ 

4.3.5  กิจกรรมส้วมสุขสันต ์

4.3.6  กิจกรรมประเมินโรงเรียนสง่เสริมสุขภาพระดับทอง 

4.3.7  โครงการมือปราบน้อยตามรอยลูกน้ำ 

4.3.8  โครงการยิ้มสวย ฟันสดใส 

          4.4 สรุปและรายงาน 

5.  วิธีดำเนินการ 
 

ที ่

 

การดำเนินการ 

ระยะเวลาปีการศึกษา 2564  

ผู้รับผิดชอบ พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย.
64 

ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย
.65 

1 ประชุมจัดทำโครงการ              

2 เสนอขออนุมัติโครงการ              

3 ดำเนินการตามแผน              

3.1 กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวัน 

            ครูปานเทพ 

3.2 กิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง             ครูปานเทพ 

3.3 กิจกรรมการดูแลสภุาพ
นักเรียน 

            ครูปานเทพ 

3.4 กิจกรรมประชาสมัพันธ์
อนามัยและสุขภาพ 

            ครูปานเทพ 

3.5 กิจกรรมส้วมสุขสันต ์             ครูปานเทพ 
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3.6 กิจกรรมประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 

            ครูปานเทพ 

3.7 โครงการมือปราบน้อยตาม
รอยลูกน้ำ 

 

            ครูปานเทพ 

3.8 โครงการยิม้สวย ฟันสดใส             ครูปานเทพ 

4 สรุปและรายงาน               ครูปานเทพ 

6. งบประมาณ 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ หมวดงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ๆ แหล่งงบประมาณ 

1 กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 200 - - 

2 กิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง     80016  - - 

3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน       12,330 2,000 รายได ้

4 กิจกรรมอย.น้อยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  200 รายได ้

5 กิจกรรมส้วมสุขสันต ์ 4,540 - - 

6 กิจกรรมเพิ่ม ลด น้ำหนักเพื่อสุขภาพ - 2,460 รายได ้

7 กิจกรรมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง - 1,750 รายได ้

8 โครงการมือปราบน้อยตามรอยลูกน้ำ - 21,100 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตำบลท่าตะเกียบ 

9 โครงการยิ้มสวยฟันสดใส  30,700 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตำบลท่าตะเกียบ 

10 โครงการรั้วสดใสห่างไกลยาเสพติด  21,100 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตำบลท่าตะเกียบ 
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7.  การประเมิน 

ที ่ ตัวบ่งชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1 นักเรียนมสีุขนิสยัในการดูแล
สุขภาพและออกกำลังกาย 

1.มีการทดสอบสมรรถภาพในการเรียนพละศึกษา 1.แบบทดสอบสมรรถภาพ 

2 นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง ตาม
เกณฑ ์

1.,มีการช่ังน้ำหนักในภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

2.ผลที่ได้เทียบกับตารางกราฟน้ำหนักและส่วนสูง 

3.นำผลทีไ่ด้มาสรุปในแบบรายงาน 

1.แบบสรุปรายงานสภาวะ
โภชนาการ 

3 นักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดใหโ้ทษ 

1.ศึกษาเอกสาร   2.สร้างแบบสังเกต/ประเมิน 

3.กำหนดเกณฑ์การประเมิน  5   มกีารป้องกันตนเองเป็นอย่างดี   4   

มีการป้องกันตนเองบ้างพอสมควร 

3  มีการป้องกันตนเองค่อนข้างน้อย 

2  มีการป้องกันตนเองน้อยมาก  1  ไมม่ีการป้องกันตนเอง 

4.ทำการประเมิน 

1.แบบประเมิน 

4 นักเรียนเห็นคุณคา่ในตนเองและ
กล้าแสดงออก 

1.สร้างแบบสังเกต 

2.ออกแบบเกณฑ์การใหค้ะแนน 

8-10 คะแนน  ดีมาก 

6-7  คะแนน  ด ี

4-5  คะแนน  พอใช้ 

0-3  คะแนน ปรับปรุง 

1.แบบสังเกต 

5 นักเรียนมมีนุษยสมัพันธ์ที่ดีและ
ให้เกียรตผิู้อื่น 

6 นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

  8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนมสีุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

  8.2 นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 

8.3 นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ    

     ความรุนแรง  โรคภัย อุบัติเหตุ และปญัหาทางเพศ 

8.4 นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

8.5 นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

8.6 นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม 

     จินตนาการได ้
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9.  ความสอดคล้องกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรียน 
 
 
9.1  เง่ือนไขความรู้ 

1.  ยึดแนวทางการจัดโครงการให้สอดคล้องนโยบายของรัฐบาล 
2.  หลักการกระจายอำนาจและการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 

1.   ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมเป็นสุข 
2.  การทำงานอย่างเป็นระบบ 
 

 
 
9.2  เง่ือนไขคุณธรรม 

1.  มีความเสียสละเวลา 
2.  มีความซื่อสัตย์สุจริตในการเลือกสินค้า 3.  มีความรับผิดชอบในการพัฒนา 
4.  มีวินัยโดยการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด 

1.  ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในตนเอง     
2.  มีน้ำใจ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
3.  มีวินัยในตนเอง 
4. รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 

 
 
9.3  หลักความพอประมาณ 
 
 

1. จัดสรรทรัพยากรเพียงพอต่อความต้องการโดยคำนึงถึงความจำเป็นและ
ประโยชน์ใช้สอย 
2.  พอประมาณในเรื่องการใช้งบประมาณ 

1.  พอประมาณในเรื่องเวลารู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสม 
 
 

 
 
9.4  หลักความมีเหตุผล 

1. รู้จักประมาณตนรู้จักใช้เหตุผลพิจารณาทุกเรื่องอย่างมีสติรอบคอบ 
2.  ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ อดทน 

1.  การให้เวลาในการปรับปรุงตัวเอง ปรับปรุงนิสัยของตัวเอง 
2. รู้จักประมาณตนรู้จักใช้เหตุผลพิจารณาทุกเรื่องอย่างมีสติ
รอบคอบ 

 
 
9.5  หลักการมีภูมิคุ้มกัน 

1.  มีการวางแผนในการดำเนินงาน 
2.  นำความรู้ที่ได้รับไปแก้ไขพัฒนางานของตนเอง 
 

1.  รู้จักการวางแผนในการทำงาน 
2.  ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตนเอง 
3. ดูแลตนเองให้พ้นจากโรคต่างๆ 

 
 
9.6  มิติด้านสังคม 

1.  รู้จักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น 
2.  รู้จักการทำงานร่วมกัน 
3.  เกิดสร้างเครือข่ายกับสังคม 

1.  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำงาน 
2.   สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
3.  สร้างเครือข่ายชุมชนระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

 
 
9.7  มิติด้านเศรษฐกิจ 

1.   ใช้วัสดุ-อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
2.   มีการประสานงานกับชุมชน  

1.  เกิดความหวงแหนและรักษาสมบัติส่วนรวม 
2. นำความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ชีวิตประจำวัน 
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9.8  มิติด้านวัฒนธรรม 

1.  การสร้างจิตสานึก รักท้องถ่ิน รักชุมชน 
2.  การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต 
3.  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
4.  ร่วมกิจกรรมกับชุมชน 

1.  การสร้างจิตสานึก รักท้องถ่ิน รักชุมชน 
2.   ร่วมกิจกรรมชุมชน 
 

 
9.9  มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

1.  มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
2.  ร่วมรณรงค์สิ่งแวดล้อม 
 

1.  มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
2.  รู้จักรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม 

 

       ลงช่ือ     ...........................................    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                           (นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 

 

 

                                  ลงช่ือ     ...........................................    ผู้เสนอโครงการ 

                                            (นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 
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   ❑    อนุมัติ                         

   ❑    อื่น ๆ   

 ............................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................    

 

        ลงช่ือ                                           ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                      (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

                                                  ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุง่ยายชี 

   วันท่ี 16  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

  

ความคิดเห็นหัวหน้างานวิเคราะหแ์ละจัดทำแผน
สถานศึกษา 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุม่บริหารงบประมาณ 

❑   เห็นความพิจารณาอนุมตั ิ ❑   เห็นความพิจารณาอนุมตั ิ

❑  อื่น ๆ ............................................... 

         ........................................................ 

         ........................................................ 

❑  อื่น ๆ ............................................ 

         ................................................... 

         .................................................. 

  

(นายเอกชัยพละศักดิ์  ) 

                  16/พฤษภาคม/ 2564 

(นางดวงนภา  สินวิสูตร) 

                   16/พฤษภาคม/ 2564 
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บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจดัซ้ือ/จัดจ้าง  

โครงการ   ส่งเสริมสุขภาพอนามยั 

กลุ่มสาระ/งานอนามัย 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน แหล่ง
งบประมาณ 

 กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน     อุดหนุน 

1 ค่าเข้าเลม่สรุปกิจกรรม 2 เล่ม 100 200  

 กิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง     อุดหนุน 

1 เครื่องช่ังน้ำหนัก  1 อัน 800 800  

 กิจกรรมดูแลสขุภาพนกัเรียน     อุดหนุน 

1 เตียงพร้อมที่นอน 1 หลัง 5,500 5,500  

2 ยาครุภัณฑ์ 2 เทอม 3,000 6,000  

3 ค่าพาหนะส่งตัวรักษาต่อ 2 เทอม 2,000 2,000 รายได้ 

4 กระดาษการ์ดสี 2 ห่อ 150 300 อุดหนุน 

5 แลคซีน 5 ม้วน 40 200  

6 ลูกแม๊กซ์ เบอร์ 10 12 กล่อง 10 120  

7 กาวลาเท็กซ์ 3 ขวด 70 210  

 กิจกรรมส้วมสุขสันต์     อุดหนุน 

1 ขันน้ำ 20 ใบ 20 400  

2 แปรงล้างห้องน้ำ 20 อัน 20 400  

3 สบู ่ 2 โหล 120 240  

4 ถุงดำ 4 มัด 50 200  

5 น้ำยาล้างห้องน้ำ 5 แกลลอน 150 750  

6 แปรงขัดห้อง(น้ำด้ามยาว) 15 อัน 120 1,800  

7 แปรงทองเหลือง 5 อัน 150 750  

 กิจกรรมอย.น้อยประชาสัมพันธ์      
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1 ค่าเข้าเล่ม 2 เล่ม 100 200 รายได้ 

 กิจกรรมประเมินโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับ(ทอง) 

    รายได้ 

 ไส้แฟ้ม 30 ห่อ 35 1,050  

 อาหารผู้ประเมิน - - 500 500  

 ค่าเข้าเล่ม 2 เล่ม 100 200  

  

 

 

โครงการมือปราบน้อยตามรอยลูกน้ำ 

  

 

   

 

 

กองทุน
หลักประกนั

สุขภาพตำบล
ท่าตะเกียบ 

1 ป้ายไวท์นิลขนาด 1×3 เมตร 4 แผ่น 600 2,400  

2 ค่าอาหารว่าง 300 คน 25 7,500  

3 ค่าอาหารกลางวันเด็กมัธยม 70 คน 80 5,600  

4 ค่าวิทยากร( 3 ช่ัวโมง ) 2 คน 600 1,800  

5 ป้ายไวท์ขนาด 1×4 เมตร 1 ผืน 800 800  

6 ค่าวัสดุใช้ในโครงการ - - - 3000  

7 หมึกสี brother     3 ขวด 500 1,500  

8 กระดาษ  A 4 5 รีม 120 600  

9 กระดาษขาว – เทา 30 แผ่น 20 600  

10 ค่าเย็บเล่ม 3 เล่ม 100 300  

 กิจกรรมยิ้มสวยฟันใส 

 

    กองทุน
หลักประกนั

สุขภาพตำบล
ท่าตะเกียบ 

1 ค่าวิทยากร   3 ชม. 600 1,800  

2 ค่าอาหารกลางวันนักเรียนมัธยม 70 คน 80 5,600  

3 อุปกรณ์แปรงฟัน  40 บาท 300 12,000  
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4 อาหารว่าง  25 บาท 300 7,500  

5 ป้ายไวนิลขนาด 1×4 เมตร   1 ผืน 800 800  

6 ค่าวัสดุใช้สอยในโครงการ - - - 3,000  

7 กระดาษ A 4 5 รีม 120 600  

8 กระดาษโฟโต้ 3 รีม 300 900  

9 เยื่อกาว 12 ม้วน 25 300  

10 ค่าเย็บเล่ม 3 เล่ม 100 300  

11 ริบบิ้น 2 ม้วน 30 60  

12 ค่าเข้าเล่ม 2 เล่ม 100 200  

13 โบว์ 12 อัน 10 120  

14 กระดาษการด์สี 2 หน้าบาง 24 แผ่น 20 480  

15 แผ่นภาพโปสเตอร์เรื่อง ฟัน 2 แผ่น 20 40  
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ชื่อโครงการ ความปลอดภัยในสถานศึกษา  
 

แผนงาน               (     )  กลุ่มบริหารวิชาการ 

    (     )  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

    (     )  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

    (  √  )  กลุ่มบริหารทั่วไป 

                                                (     )  กลุ่มอำนวยการ 

                                                (     )  กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา 

           โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 

สนองแผนกลยุทธ์ สพฐ.    ข้อ   .5...…..   

สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ   ..4....... 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่     

มาตรฐานด้านผู้เรียน 
- มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

                              มาตรฐานที่ ......................................... 

- มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ .......1................................... 

- มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                          มาตรฐานที่ ................................... 

 

กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน   ที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์ 

ระยะเวลาโครงการ 16  พฤษภาคม  2564  -   31 มีนาคม   2565 
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1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน จะเห็นว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะ
เรื่องบุคลากรในโรงเรียน ครู นักเรียน อาคารสถานที่  รวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ภายในโรงเรียน  ทั้งนี้
อาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น อุทกภัย  วาตภัย หรืออัคคีภัย  

          ดังนั้นทางโรงเรียนวัดทุ่งยายชีได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีการดำเนินการ เรื่อง อบรม
อุบัติภัยทางถนน รวมไปถึงการจัดหาถังดับเพลิง และการทำกิจกรรมซ้อมเรื่องการดับเพลิง  เพื่อป้องกัน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และสร้างความเสียหายให้กับสถานศึกษาในทุกรูปแบบ 

 

2. วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือให้สถานศึกษาเกิดความปลอดภัย 

2.  เพ่ือให้บุคลากรภายในสถานศึกษามีความเตรียมพร้อม 

3.  ขจัดปัญหาที่เกิดข้ึนได้ในระยะเวลาอันสั้นในกรณีเกิดปัญหา 

 
3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 

  3.1.1  นักเรียนทุกคนมีความปลอดภัย 

  3.1.2  ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีทุกคนสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 

  3.1.3  อาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการไม่เกิดการเสียหาย 

3.2  ด้านคุณภาพ 

  3.2.1  สถานศึกษามีความปลอดภัย 

  3.2.2  บุคลากรในโรงเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ในการป้องกันได้ถูกต้อง 

  3.2.3  บุคลากรในโรงเรียนรู้จักวิธีป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองและ 

                             สถานศึกษา 

 

4. กิจกรรมสำคัญ 

 4.1ประชุมจัดทำโครงการ 

 4.2   เสนอขออนุมัติโครงการ 
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 4.3  ดำเนินการตามแผน 

4.3.1  กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

4.3.2 กิจกรรมจัดหาเติมสารเคมีถังดับเพลิงและการเตรียมพร้อมการใช้เครื่องมือ 

4.4 สรุปและรายงาน 

 

5.  วิธีดำเนินการ 

 

 

ที ่

 

การดำเนินการ 

ระยะเวลาปีการศึกษา 2564  

ผู้รับผิดชอบ พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย.
64 

ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย.
65 

1 ประชุมจัดทำโครงการ             ครูปานเทพ 

2 เสนอขออนุมัติโครงการ             ครูปานเทพ 

3 ดำเนินการตามแผน             ครูปานเทพ 

 กิจกรรมการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

            ครูปานเทพ 

 กิจกรรมการเติมสารเคมี
ดับเพลิง 

                ครูปานเทพ 

4 สรุปและรายงาน                  ครูปานเทพ 

 

6. งบประมาณ 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ หมวดงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ๆ แหล่งงบประมาณ 

1 กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 1,400 -  

2 กิจกรรมการเติมสารเคมีดับเพลิง 3,000 -  

รวม 4,400 -  

 

7.  การประเมิน 
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ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1 สถานศึกษาเกิดความปลอดภัย -ศึกษาเอกสาร 

-ฝึกปฏิบัติ 

-ออกแบบการทำงาน 

-สร้างแบบประเมิน 

แบบสังเกต 

แบบประเมินความพึงพอใจ 2 บุคลากรในสถานศึกษามีความพร้อม 

3 ขจัดปัญหาที่เกิดข้ึนเวลาเกิดปัญหา 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. สถานศึกษาเกิดความปลอดภัย 

          2. บุคลากรในสถานศึกษามีความพร้อม 

          3. ขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที 

 

9.  ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรียน 
 
 
9.1  เงื่อนไขความรู้ 

1. รู้วิธีป้องกันภัยต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
2. รู้จักอุบัติภัยที่เกิดขึ้นแต่ละประเภท 
3. ถ่ายทอดความรู้วิธีป้องกันอุบัติภัยให้กับ
นักเรียนและชุมชนได้ 

1. รู้จักอุบัติภัยประเภทต่าง ๆ 
2. รู้วิธีการป้องกันอุบัติภัย 
3. มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ 

 
9.2  เงื่อนไขคุณธรรม 
 
 
 

1. มีน้ำใจ 
2. มีการช่วยเหลือแบ่งปัน 
3. มีความสามัคคี 
4. มีความรับผิดชอบ 
5. มีความเสียสละ 

1. มีน้ำใจ 
2. รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
3. มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
4. มีความเสียสละ 
5. มีความรับผิดชอบ 

 
 
9.3  หลักความพอประมาณ 

1.  งบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ 
2.  เวลาในการทำกิจกรรม 
3.  การใช้อุปกรณ์เครื่องมือให้เหมาะสม 
4.  มีอุปกรณ์เครื่องมือที่พอเพียง 

1.  ใช้เวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
2. ใช้อุปกรณ์เครื่องมือให้เหมาะสม
และคุ้มค่า 

9.4  หลักความมีเหตุผล 1.  เพ่ือป้องกันการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ 
2.  เป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน 

1. รู้จักการป้องกันภัยพิบัติ 
2. ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน 

 
9.5  หลักการมีภูมิคุ้มกัน 

1. ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้อยที่สุด 

1. เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต 
2. มิจิตสำนึกในการระวังป้องกันภัย 
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9.6  มิติด้านสังคม 

1.  สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน 
2. รู้จักการทำงานร่วมกัน 
3. ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม 

1. สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น
ได้ในระดับพื้นฐาน 
2. รู้จักการทำงานร่วมกัน 

.7  มิติด้านเศรษฐกิจ 1.  เป็นการป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน 1. ป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน 

9.8  มิติด้านวัฒนธรรม 1. สร้างจิตสำนึก รักท้องถิ่นของตน 1. มีจิตสำนึกในการดูแล และรักษ์
ท้องถิ่นของตนเอง 

 
9.9  มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

1. ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัย 

1. ร่วมมือและช่วยกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 

 

       ลงชื่อ     ........................................... ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 

    (นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๒๔ 

 

ความคิดเห็นหัวหน้างานวิเคราะห์และจัดทำแผน
สถานศึกษา 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

❑   เห็นความพิจารณาอนุมัติ ❑   เห็นความพิจารณาอนุมัติ 

❑อ่ืน ๆ ............................................... 

 

❑อ่ืน ๆ ............................................ 

 

 

           (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 

            16/พฤษภาคม/ 2564 

 

                (นางดวงนภาสินวิสูตร) 

                  16/พฤษภาคม/ 2564 

  

 

❑ อนุมัติ 

❑ อ่ืน ๆ   

     ...........................................................................................  

 

 

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

    (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

     วันที่ 16  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๒๕ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 

  

โครงการ ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

กลุ่มสาระ/งาน   บริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหาร  งานบริหารทั่วไป 

 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

 กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน     

1 ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์อุบัติบนท้องถนน 1 แผ่น 800 800 

2 ค่าวิทยากร 2 ชั่วโมง 300 600 

 รวม    1,400 

 กิจกรรมการจัดเติมสารเคมีถังดับเพลิง     

4 เติมสารเคมีถังดับเพลิง 6 ถัง 500 3,000 

 รวม    3,000 

 รวม 2  รายการ    4,400 

 

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๒๖ 

 

ชื่อกิจกรรม  การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
กิจกรรมตามโครงการ  ความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.. 
1.  หลักการและเหตุผล 
           ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายแห่งชาติ  และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้มีมติ
เห็นชอบ  โดยนำแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน   มาปรับใช้ในสถานศึกษาเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาหรือการเดินทางของ
นักเรียน  ดังนั้นทางโรงเรียนวัดทุ่งยายชีได้เล็งเห็นความสำคัญของการรณรงค์ในการลดอุบัติเหตุทางถนน  
สำหรับบุคลากรในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียนและชุมชน เพ่ือจะได้ป้องกันและเตรียมความพร้อมในเรื่อง
ความปลอดภัยก่อนจะเกิดการสูญเสียใดๆข้ึน  และได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาซักซ้อม
และให้ความรู้กับบุคลากรในสถานศึกษา 

 

2. วัตถุประสงค์ 
              1.  เพื่อให้บุคคลภายในโรงเรียนได้รู้วิธีการใช้จักรยานยนต์ที่ถูกต้อง 

                       2.  เพ่ือสร้างความปลอดภัยภายในสถานศึกษา 

                       3.  เพ่ือชุมชนรับรู้ถึงสาเหตุและวิธีการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน 

 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 รู้วิธีการใช้จักรยานยนต์ที่ปลอดภัย 

 2. ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนส่วนใหญ่รู้วิธีป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน 
        เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนรู้วิธีการข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
           2. ชุมชน และโรงเรยีนมีความปลอดภัยในการขับขี่ 
 
 
 



 

๒๒๗ 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

 

พ.ค. 

 

   1,400 

นายปานเทพ 

  ภักดีอุทธรณ์ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  -  

ขั้นดำเนินการ(D)  

-ประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

 

มิ.ย. 

 

- 

นายปานเทพ 

  ภักดีอุทธรณ์ 

 -ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ มิ.ย. - นายปานเทพ 

  ภักดีอุทธรณ์ 

    จัดกิจกรรม 

-วิทยากรให้ความรู้ 

-วิทยากรสาธิตการขับขี่ปลอดภัย 

-นักเรียนปฏิบัติ 

 

พ.ย.- ก.พ. 

 

 

 

นายปานเทพ 

  ภักดีอุทธรณ์ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

6. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

มี.ค. 

 

 

 

- 

นายปานเทพ 

  ภักดีอุทธรณ์ 

7. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำโครงการ มี.ค. - นายปานเทพ 

  ภักดีอุทธรณ์ 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

8. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 

มี.ค. 

 

- 

นายปานเทพ 

  ภักดีอุทธรณ์ 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

   เดือนพฤศจิกายน   2564 ถึง  เดือนกุมภาพันธ์  2565 

6. งบประมาณที่ใช้   



 

๒๒๘ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรม หมายเหตุ 

1 

 

ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์อุบัติเหตุบนท้องถนน 800  

2 ค่าวิทยากร 600  

                                      รวม 1,400  

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

  7.2  ครูโรงเรียนวัดทุ่งยายช ี

 7.3  บริษัทจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 

 

8. การประเมินผล  

 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.บุคลากรภายในโรงเรียนรู้วิธีการ
ขับข่ีอย่างปลอดบนท้องถนน 

- สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 

และการทดสอบ 

- แบบสังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 

2.สถานศึกษามีความปลอดภัย - สร้างแบบประเมิน - แบบประเมินเข้าร่วม
กิจกรรม 

8.3 ชุมชนรับรู้สาเหตุและการ
ป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน 

- สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน 

- แบบสังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 

              

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

                   1. บุคลากรภายในโรงเรียนรู้วิธีการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 

                   2. สถานศึกษามีความปลอดภัย 

                   3. ชุมชนรู้สาเหตุและการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน 

 



 

๒๒๙ 

 

ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                                       (นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 

 

 

      ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

                                        (นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 

                                           หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .............................................................................  

                                     ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                                (นายเอกชัย   พละศักดิ์) 

 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .............................................................................  

                                     ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                                 (นางดวงนภา สินวิสูตร) 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ...................................................................................... 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 

                                                    (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

 

 



 

๒๓๐ 

 

ชื่อกิจกรรม            การเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง 

กิจกรรมตามโครงการ     ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป 

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล 
           เนื่องจากโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ได้จัดให้มีกิจกรรมการซักซ้อมแผนดับเพลิง  เพื่อให้เป็นไปตาม

โครงการสิ่งแวดล้อม  และในการซ้อมแผนดับเพลิงจะต้องใช้ถังดับเพลิง  เพื่อให้นักเรียน คณะครูและชุมชน  
ได้รู้จักวิธีการใช้อุปกรณ์ และขั้นตอนในการดับเพลิงอย่างถูกต้อง  ซึ่งถังดับเพลิงที่ใช้จำเป็นจะต้องมีการ
ตรวจเช็คทุก  3  เดือน  ส่วนถังดับเพลิงที่ใช้แล้วจะได้กดเพียงครั้งเดียวสารเคมีที่มีอยู่ในถังก็จะหมดไป  ไม่
สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเติมสารเคมีใหม่เพ่ือป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน
ภายในโรงเรียน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
              1. เพ่ือให้เป็นไปตามโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา   

                       2. เพ่ือให้บุคลากรภายในโรงเรียนวัดทุ่งยายชีใช้อุปกรณ์การดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง 

              3. เพ่ือให้มีถังดับเพลิงใช้ในการซ้อมและรวมถึงไว้ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนมีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดับเพลิง 100 % 

 2. โรงเรียนมีความปลอดภัย  100%         

เชิงคุณภาพ 
  1. โรงเรียนมีอุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่างมีคุณภาพ 
            2. บุคลากรภายในสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

 
 
 
 



 

๒๓๑ 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

 

      พ.ค. 

 

3,000 

นายปานเทพ 

  ภักดีอุทธรณ์ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  -  

ขั้นดำเนินการ(D)  

-ประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

มิ.ย. 
 

- 

นายปานเทพ 

  ภักดีอุทธรณ์ 

 -ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ        มิ.ย. - นายปานเทพ 

  ภักดีอุทธรณ์ 

    จัดกิจกรรม 

-วิทยากรให้ความรู้ 

-วิทยากรสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 

-นักเรียนปฏิบัติและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 

 

       ธ.ค. 

 

 

 

นายปานเทพ 

  ภักดีอุทธรณ์ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

6. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

       ธ.ค. 

 

 

 

- 

นายปานเทพ 

  ภักดีอุทธรณ์ 

7. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำโครงการ         ก.พ. - นายปานเทพ 

  ภักดีอุทธรณ์ 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

8. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 

มี.ค. 

 

- 

นายปานเทพ 

  ภักดีอุทธรณ์ 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

  เดือนพฤษภาคม 2564  เดือน มีนาคม  2565 

 



 

๒๓๒ 

 

6. งบประมาณที่ใช้  

  

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณท่ีใช้ใน
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1 

 

เติมสารเคมีถังดับเพลิง 3,000  

                                    รวม 3,000  

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

  7.2  ครูโรงเรียนวัดทุ่งยายช ี

8. การประเมินผล  

 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.เป็นไปตามโครงการสิ่งแวดล้อม - สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 

และการทดสอบ 

- สร้างแบบประเมิน 

- แบบสังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 

- แบบประเมินเข้าร่วม
กิจกรรม 

2.บุคลากรในสถานศึกษาใช้อุปกรณ์
ได้ถูกต้อง 

-3.สถานศึกษามีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ดับเพลิง 

-ประสานงานกับผู้จำหน่ายถัง
ดับเพลิง 

              

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

                   1. โรงเรียนจดักิจกรรมเป็นไปตามโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา 

                   2. สถานศึกษามีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษาความปลอดภัย 

                   3. บุคลากรภายในสถานศึกษาใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

 



 

๒๓๓ 

 

ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                                           (นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 

 

      ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

                                             (นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 

                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .............................................................................  

                                      ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                                (นายเอกชัย   พละศักดิ์) 

 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .............................................................................  

                                      ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                                 (นางดวงนภา สินวิสูตร) 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ......................................................................................  

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 

                                                    (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

 

 
 



 

๒๓๔ 

 

ชื่อกิจกรรม                     การดูแลสุขภาพนักเรียน 

กิจกรรมตามโครงการ    โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    บริหารงานทั่วไป 

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. หลักการและเหตุผล 
สุขภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต ถ้าบุคคลมีสุขภาพดี จะเป็นพ้ืนฐานสำคัญต่อการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วัยเด็ก การเฝ้าระวัง
ทันตสุขภาพในเด็กวัยประถมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 
(ฉบับปรับปรุง 2533) ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะทำประโยชน์ให้สังคม ตาม
บทบาทและหน้าที่ของตน ในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยทีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดย
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและ
จิตใจสามารถครองชีวิตอย่างเป็นสุข   ในปัจจุบันการปฏิรูปการศึกษาได้ปฏิรูปไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ
เป็นกิจกรรมที่สำคัญและจำเป็นมากในโรงเรียนเพราะการที่เด็กและเยาวชนมีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรง ทั้ง
ร่างกายและจิตใจนั้นเป็นสิทธิขั้นต้นของมนุษย์ ที่ผู้อ่ืนไม่สามารถหยิบยื่นให้ได้ และเป็นหน้าที่ของคนทุกคน
จะตอ้งแสวงหา สร้างเสริมให้เกิดกับตนเอง พร้อมทั้งช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้อื่นที่อยู่ใกล้ชิด ด้วยเหตุนี้ โรงเรียน
วัดทุ่งยายชี ซึ่งเห็นความสำคัญ ในเรื่องนี้มาโดยตลอด  จึงร่วมมือกับผู้ปกครอง   ชุมชน   ร่วมส่งเสริมสุขภาพ  
และทันตสุขภาพตนเอง   เพื่อนนักเรียน   ครอบครัว และชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง    
2.วัตถุประสงค์  

     1. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือ กับชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร                

               ในโรงเรียน 

           2. เพ่ือบริการด้านอนามัยของนักเรียนเมื่อเจ็บป่วย 

           3. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและแนะนำผู้อื่นได้    

           4. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 

3. เป้าหมาย  

3.18 เชิงปริมาณ 
3.1.1 ครู บุคคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี  
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3.19 เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ครู บุคคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี มีสุขภาพที่ดี 

 
4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

16  พ.ค. 64  
12,330 

นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  17 มิ.ย. 64 - นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

ขั้นดำเนินการ(D) 
3.ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 
17 มิ.ย. 64 

 
- 

นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
5. จัดกิจกรรม 

18 มิ.ย. 64 
ตลอดปีการศึกษา 

- นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
6. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

 
31 มี.ค. 65 

 
- 

นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

7. สรุปผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ สิ้นปีการศึกษา - นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
8. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

สิ้นปีการศึกษา  
- 

นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 
6. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรม 12,330 บาท 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
  7.2  ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีทุกคน 
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8. การประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.มีความร่วมมือกับชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียน 

-ศึกษาเอกสาร 

-สร้างแบบการใช้บริการ 

-ปฏิบัติตามคู่มือ 

-ติดตามการปฏิบัติของนักเรียน 

-สร้างแบบประเมิน 

แบบสังเกต 

แบบการใช้บริการห้องพยาบาล 
2.โรงเรียนให้บริการด้านอนามัยกับนักเรียน 
3.นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
4.นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 

. 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ครู บุคคลกรและนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชีมีสุขภาพที่ดี 

           2. โรงเรียนให้บริการอนามัยเมื่อนักเรียนเจ็บ 

           3. นักเรียนมีความรู้และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

           4. โรงเรียนมีความสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชน 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 
          หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 
                 หวัหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
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ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 

 

  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 

 

 

 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  

 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                             (นางดวงนภา   สินวสิูตร) 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 

 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 

                                                  (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๓๘ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 

 

กิจกรรม        การดูแลสุขภาพนักเรียน   

กลุ่มบริหาร   บริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 กิจกรรมการดูแลสุขภาพนักเรียน     

 เตียงพร้อมที่นอน 1 หลัง 5,500 5,500 

 ยาครุภัณฑ์ 2 เทอม 3,000 6,000 

 กระดาษการ์ดสี 2 ห่อ 150 300 

 แลคซีน 5 ม้วน 40 200 

 ลูกแม๊กซ์ เบอร์ 10 12 อัน 10 120 

 กาวลาเท็กซ์   3 ขวด 70 210 

      

      

      

      

รวม 12,330 

 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 
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ชื่อกิจกรรม    การเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดนางฟ้าภูฐาน 

กิจกรรมตามโครงการ    พัฒนาแหล่งเรียนรู้และทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางดวงนภา  สินวิสูตร ,นางสาวภารดี ชนะชัยรุ่งกมล  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. หลักการและเหตุผล 
                  การเพาะเห็ดนางฟ้า  เป็นการฝึกให้นักเรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลรักษา 
การปฏิบัติในการเพาะเห็ด  การเก็บผลผลิต  ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติจริง ฝึกให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ  เห็นคุณค่าของงานอาชีพท่ีสุจริต  เพ่ือเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการประกอบอาชีพหรือ
รายได้เสริมและยังเกิดความภาคภูมิใจกับผลผลิตได้รับผลผลิตจากการปฏิบัติสามารถนำไปสนับสนุนกิจกรรม
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน   เพ่ือแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ 
2.วัตถุประสงค์  
    1. เพ่ือให้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

    2. เพ่ือฝึกทักษะอาชีพการเพาะเห็ด และวิธีประกอบอาชีพสุจริต 

    3. เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีม 

    4. เพ่ือศึกษาและวางแผนวิธีการทำงานที่ถูกต้องตามขั้นตอน และวิธีการทำงานที่ถูกต้อง 

    5. เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ และประสบการณ์ทำงานสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

 

3. เป้าหมาย  
3.20 เชิงปริมาณ 

3.1.1โรงเพาะเห็ดนางฟ้า จำนวน 1 โรง  ก้อนเชื้อเห็ด  1,000 ก้อน 
3.21 เชิงคุณภาพ 

3.3.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และมีความรู้ในการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน 
 
 
 
 
 
 



 

๒๔๐ 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

มิถุนายน 2564  
- 

นางดวงนภา  สินวิสูตร 
นางสาวภารดี  ชนะชัยรุ่ง
กมล    
 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มิถุนายน  2564 - นางดวงนภา  สินวิสูตร 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3.ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 
มิถุนายน  2564 

 
- 

นางดวงนภา  สินวิสูตร 
นางสาวภารดี  ชนะชัยรุ่ง
กมล    
 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ มิถุนายน 2564 - ครูดวงนภา  สินวิสูตร 
ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
6. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

ตลอดภาคเรียน  
- 

นางดวงนภา  สินวิสูตร 
นางสาวภารดี  ชนะชัยรุ่ง
กมล    
 

7. สรุปผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

- นางดวงนภา  สินวิสูตร 
นางสาวภารดี  ชนะชัยรุ่ง
กมล    
 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
8. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

 
- 

นางดวงนภา  สินวิสูตร 
นางสาวภารดี  ชนะชัยรุ่ง
กมล    
 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1  มิถุนายน  2564 – มีนาคม 2565 
6. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรม -  บาท 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
  7.2  บุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีทุกคน 



 

๒๔๑ 

 

8. การประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1นักเรียนมีความรู้ในการเพาะเห็ดฟางและการ
แปรรูปเห็ดฟาง 

-  ตรวจสอบผลผลิต - ก้อนเชื้อเห็ด 

- ผลิตและบัญชีรับ-จ่าย 

8.2 นักเรียนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้เอง - สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 

- การปฏิบัติงาน 

- แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ได้รับความรู้และเกิดทักษะในการดูและเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน 

9.2เสริมสร้างทักษะนักเรียนในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้เอง 

9.3 โรงเรียนได้รับประโยชน์จากการนำไปประกอบอาหาร 

9.4 ฝึกทักษะอาชีพการเพาะเห็ด และวิธีประกอบอาชีพสุจริต 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นางดวงนภา   สินวิสูตร) 
 
 ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 
                    หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

  



 

๒๔๒ 

 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 

  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  

 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                             (นางดวงนภา   สินวสิูตร) 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 

 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัต ิ

                                                  (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

  



 

๒๔๓ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 

 

กิจกรรม          การเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดนางฟ้าภูฐาน  

กลุ่มบริหาร   บริหารทั่วไป 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ 

1 ก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐาน -   

รวม -   
 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๔๔ 

 

ชื่อกิจกรรม                     ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง วัดโภชนาการนักเรียน 

กิจกรรมตามโครงการ    โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    บริหารงานทั่วไป 

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. หลักการและเหตุผล 
    พฤติกรรมสุขภาพและโภชนาการได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสรมิพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสรา้งเสริมและพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นการปลูกฝังสร้างเสรมิพฤติกรรมสุขภาพให้ครู และผู้ปกครองได้มีการเรียนรู้ 

เป็นการสร้างเสริมความเข้าใจ เจตคติ ค่านิยมและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัตติ่อนักเรยีน  เพื่อให้มพีัฒนาการที่มีความ

เหมาะสมตามวัย ควบคูไ่ปกับการจัดปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้ออานวยต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ท้ังการสร้างปัจจัยที่เอื้ออา

นวยทางบวกและทางลบ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมทางสังคมทั้งในตวับุคคล โรงเรียน และเช่ือมโยงไปยังสังคม ท่ีเกื้อกูลต่อการ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอันจะส่งผลให้ตัวบคุคลมีสุขภาพและคณุภาพชีวิตที่ความเสี่ยงต่อการเกดิพฤติกรรมเสีย่งต่อสุขภาพ

และโภชนาการของ เด็กก่อนวัยเรยีน  

               จากลักษณะทั่วไปของกลุ่มเด็กท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและภาวะโภชนาการของนักเรียน ในวัยเรียน พบว่า

กลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเจรญิเติบโต โดยมสีาเหตุมาจากการรบัประทานอาหารที่มีไขมันสูง ขนมกรุบกรอบ และน้าอัดลม 

โดยมสีาเหตุมาจากการได้รบัสารอาหารที่ไม่ครบถ้วน และการขาดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนจาก

ครอบครัวในการเลี้ยงดรูวมถึงในเรื่องของการจัดอาหารให้เด็ก ตลอดจนการขาดความเอาใจใส่ในเรื่องการส่งเสริมและป้องกัน

สุขภาพตามวัย  

2.วัตถุประสงค์  

        1.  ส่งเสริมพฒันาการและการ เจริญเติบโตของเด็กปฐมวยัใหเ้หมาะสมตามวยั  
        2.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้องในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                  

 3.  เพ่ือปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย 

3. เป้าหมาย  

3.22 เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรยีนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี  

3.23 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี รู้จักการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้องและมี 

                       คุณภาพมาตรฐาน 
 



 

๒๔๕ 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

 
16 พ.ค. 64 

 
800 

นายปานเทพ  
  ภักดีอุทธรณ์ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  5 มิ.ย. 64 - นายปานเทพ  
  ภักดีอุทธรณ์ 

ขั้นดำเนินการ(D) 
3.ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 
6 มิ.ย. 64 

 
- 

นายปานเทพ  
  ภักดีอุทธรณ์ 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
5. จัดกิจกรรม 

26 มิ.ย. 64 
ตลอดปีการศึกษา 

- นายปานเทพ  
  ภักดีอุทธรณ์ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
6. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

 
30 มิ.ย. 64 

 
- 

นายปานเทพ  
  ภักดีอุทธรณ์ 

7. สรุปผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ สิ้นปีการศึกษา - นายปานเทพ  
  ภักดีอุทธรณ์ 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
8. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

สิ้นปีการศึกษา  
- 

นายปานเทพ  
  ภักดีอุทธรณ์ 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 
6. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรม 800 บาท 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
  7.2  ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีทุกคน 
 
 
 
8. การประเมินผล  



 

๒๔๖ 

 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.พัฒนาการเจริญเติบโตตามวัยของเด็กปฐมวัย 1.ชั่งน้ำหนักส่วนสูงในแต่ละเทอม 

2.สังเกตการออกกำลังกายในช่วง

เช้า 

3.บันทึกในแบบตรวจสุขภาพ 

แบบรายงานภาวะ

โภชนาการ 

 

2.พัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

4.การสังเกต 

5.ทำตามแบบสังเกต 

 

3.นักเรียนปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
กลางวัน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชีมีน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน 

           2. นักเรียนมีพฤติกรรมในการออกกำลังกายและทานอาหารได้เหมาะสม 

           3. บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

  

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 
           หวัหน้างานอนามัยโรงเรียน 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 
                 หวัหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

  



 

๒๔๗ 

 

 
ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 

 

  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  

 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                             (นางดวงนภา   สินวสิูตร) 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 

 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 

                                                  (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

 

  



 

๒๔๘ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 

 

กิจกรรม          ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง วัดโภชนาการนักเรียน 

กลุ่มบริหาร   บริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 กิจกรรมชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง วัด

โภชนาการนักเรียน 

    

 เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 เครื่อง 800 800 

      

      

      

      

รวม 800 

 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๔๙ 

 

ชื่อกิจกรรม                      แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 
กิจกรรมตามโครงการ    โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ                                     
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์                                                              
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    บริหารงานทั่วไป                                                                       
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสภาพปัจจุบัน  นักเรียนส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารหวานจึงทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง
ช่องปาก  ซึ่ง 

เด็กบางคนมักไม่ชอบการแปรงฟันตอนเช้า  ทางโรงเรียนจึงมองเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาช่องปาก 
และการแปรงฟันถูกวิธีจึงได้จัดโครงการยิ้มสวย  ฟันสะอาดขึ้นเพ่ือปลูกฝังการดูแลรักษาความสะอาด  ของ
ช่องปากและการแปรงฟันที่ถูกวิธี 
 

2.วัตถุประสงค์  

      1.)  เพ่ือดูแลสุขภาพปากและฟันและแปรงฟันทุกวันหลังรับประทานอาหารกลางวัน 
      2.)  ปลูกฝังนิสัยรักการแปรงฟัน  และการรักษาฟันให้สะอาดแข็งแรง 
      3.)  นักเรียนทุกคนมีสุขภาพฟันและช่องปากท่ีดี 
           4.)  ปลูกฝังการแปรงฟันให้ถูกวิธีแก่นักเรียน 
           5.)  นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพฟันและการรักษาฟันจากหมอฟัน 
3. เป้าหมาย  

3.24 เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี  

3.25 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนวัดทุ่งยายชีมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง 

  
4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

16 พ.ค. 64  
200 

นายปานเทพ  
ภักดีอุทธรณ์ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  20 พ.ค. 64 - นายปานเทพ  
ภักดีอุทธรณ์ 

ขั้นดำเนินการ(D) 
3.ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 
  21 พ.ค. 64 

 
- 

นายปานเทพ  
ภักดีอุทธรณ์ 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
5. จัดกิจกรรม 

21 พ.ค. 64 
ตลอดปีการศึกษา 

- นายปานเทพ  



 

๒๕๐ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
 ภักดีอุทธรณ์ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
6. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
- 

นายปานเทพ  
ภักดีอุทธรณ์ 

7. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำโครงการ 31 มี.ค. 65 - นายปานเทพ  
ภักดีอุทธรณ์ 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
8. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

31 มี.ค.65  
- 

นายปานเทพ  
ภักดีอุทธรณ์ 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 
6. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรม  200 บาท 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
  7.2  ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีทุกคน 
  
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.นักเรียนแปรงฟันทุกวันหลังรับประทานอาหาร
กลางวัน 

1.สังเกตพฤติกรรมหลังการทาน
อาหารกลางวัน 
2.ทำการบันทึกการแปรงฟัน 
ทุกชั้นเรียน 
3.มีแพทย์ทันตกรรมมาตรวจฟัน
ปีละ 2 ครั้ง 

แบบบันทึกการแปรงฟัน 

2.นักเรียนมีนิสัยรักการแปรงฟัน 
3.นักเรียนมีสุขภาพฟันและช่องปากที่ดี 
4.นักเรียนแปรงฟันได้ถูกวิธี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. นักเรียนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกคน 
          2. นักเรียนมีนิสัยและรักษาฟันให้สะอาดอยู่เสมอ 
          3.  นักเรียนมีสุขภาพฟันและช่องปากท่ีดี 
          4.  นักเรียนสามารถแปรงฟันได้ถูกวิธี 

 

 
 



 

๒๕๑ 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
       (นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 
           หวัหน้างานอนามัยโรงเรียน 

 
 
ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา   สินวสิูตร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๕๒ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 

กิจกรรม          แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 

กลุ่มบริหาร   บริหารงานทั่วไป 

 
ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน     

 เข้าเล่ม 2 เล่ม 100 200 

      

      

รวม 200 
 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๕๓ 

 

ชื่อกิจกรรม                     สว้มสุขสันต์ 

กิจกรรมตามโครงการ    โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    บริหารงานทั่วไป 

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
13. หลักการและเหตุผล 

ส้วมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิต เนื่องจากใช้ในการกักเก็บของเสียที่ขับถ่ายออกจาก 
ร่างกาย หากผู้ใช้ส้วมมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ส้วมจึงกลายเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคอย่างดี ดังนั้นการ
จัดการทำความสะอาดและพฤติกรรมของผู้ใช้ส้วมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะลดความเสี่ยง ของเชื้อโรค และ
อุบัติเหตุของการใช้ส้วม รวมทั้งก่อให้เกิดความสุขของผู้ใช้ส้วม ดังนั้นจึงจัดกิจกรรมส้วมสุขสันต์เพื่อพัฒนาส้วม
ของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน คือสะอาด พอเพียง ปลอดภัยและปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมถูก
สุขลักษณะ   ดังนั้นการใช้ส้วมต้องมีการปรับปรุงการใช้งาน ดูแลรักษาอยู่เสมอ เพื่อให้น่าใช้น่าบริการ และ
อำนวยความสะดวกมากข้ึน  เข้าสู้มาตรฐานส้วมสุขสันต์ 

2.วัตถุประสงค์  
1. นักเรียน สามารถดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำได้ 
2. เพ่ือพัฒนาส้วมของโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน 
3. เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ห้องน้ำให้ถูกวิธี 
 

3. เป้าหมาย  

3.26 เชิงปริมาณ 
     3.1.1 ครู บุคคลกรและนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี  

3.27 เชิงคุณภาพ 
                    3.2.1 ครู บคุคลกรและนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี รักษาดูแลห้องน้ำให้สะอาด 
                           ครู บุคคลกรและนักเรียนใช้ห้องน้ำที่สะอาดและตามมาตรฐาน 

 
4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

16  พ.ค. 64 4,540 
- 

นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 
 

 17 พ.ค. 64 - นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

 



 

๒๕๔ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
 
 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3.ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 
21 พ.ค. 64 

 
- 

นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
5. จัดกิจกรรม 

23 พ.ค. 64 
ตลอดปีการศึกษา 

- นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
6. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

 
31 มี.ค. 65 

 
- 

นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

7. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำโครงการ สิ้นปีการศึกษา - นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
8. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

สิ้นปีการศึกษา  
- 

นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 
 
6. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรม 4,540 บาท 
 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
  7.2  ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีทุกคน 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.นักเรียนดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ 1.สำรวจห้องน้ำ 

2.การเช็คอุปกรณ์ต่างๆของ
ห้องน้ำ 
3.ปรับเปลี่ยนห้องน้ำห้องส้วม 
4.ติดตามพฤติกรรมการใช้
ห้องน้ำของนักเรียน 
5.สร้างแบบประเมินการใช้
ห้องน้ำ 

แบบสังเกต 
แบบประเมินความสะอาด 2.พัฒนาส้วมได้มาตรฐาน 

3.นักเรียนมีพฤติกรรมใช้ห้องน้ำถูกวิธี 

 



 

๒๕๕ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ครู บุคคลกรและนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชีได้มีห้องน้ำที่มีมาตรฐาน 

           2. นักเรียนสามารถดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำได้ 

           3. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ห้องน้ำ 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 
           หวัหน้างานอนามัยโรงเรียน 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 
                 หวัหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 
 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา   สินวสิูตร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 
 
 
 



 

๒๕๖ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 

กิจกรรม          ส้วมสุขสันต์ 
กลุ่มบริหาร   บริหารงานทั่วไป 

 
ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 กิจกรรมส้วมสุขสันต์     

 ขันน้ำ 20 ใบ 20 400 

 แปรงล้างห้องน้ำ 20 อัน 20 400 

 สบู่ 2 โหล 120 240 

 ถุงดำ 4 มัด 50 200 

 น้ำยาล้างห้องน้ำ 5 แกลลอน 150 750 

 แปรงขัดห้องน้ำ (ด้ามยาว) 15 อัน 120 1,800 

 แปรงทองเหลือง 5 อัน 150 750 

 โซดาไฟ 4 ถุง 55 220 

      

รวม 4,540 
 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อกิจกรรม                      อย. น้อยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 



 

๒๕๗ 

 

กิจกรรมตามโครงการ    โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ                                     
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    บริหารงานทั่วไป                                                                       
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
14. หลักการและเหตุผล 
                     ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๕
ได้กำหนดให้ผู ้เรียนเป็นสำคัญที่สุด ดังนั ้นโรงเรียนจึงต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการ เพื ่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน เพื ่อให้นักเรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร และการวางแผนการจัด
การศึกษาควรต้องมาจากการร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนซึ่งเป็นองค์กรสำคัญอย่างหนึ่งที่มีบทบาทใน
การจัดการศึกษา โรงเรียนจึงต้องประสานความสัมพันธ์และร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาในทุกๆด้าน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจอันดีต่อกัน โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  จึงตระหนักถึงความสำคัญและ ความจำเป็นในการประชาสัมพันธ์ 
งานด้านอนามัยของโรงเรียนให้ทราบ และทันต่อโรคภัยต่างๆ สู่โรงเรียนและชุมชนขึ้น 
2.วัตถุประสงค์  
           1.  เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ด้านอนามัย จากโรงเรียนสู่ชุมชน  
           2.  เพ่ือให้นักเรียนฝึกประสบการณ์การเป็นประชาสัมพันธ์ และกล้าแสดงออก 
           3.  เพ่ือให้นักเรียนมีการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆทางเทคโนโลยี 
3. เป้าหมาย  

3.28 เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี  

3.29 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนได้รับข่าวสารงานด้านสุขภาพอนามัยเพ่ือทันต่อโรคภัยต่างๆ 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

 
16  พ.ค. 64 

 
200 

นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  19 มิ.ย. 64 - นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

ขั้นดำเนินการ(D) 
3.ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 
20 มิ.ย. 64 

 
- 

นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
5. จัดกิจกรรม 

20 มิ.ย. 64 
ตลอดปีการศึกษา 

- นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C)   นายปานเทพ 



 

๒๕๘ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
6. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 31 มี.ค. 64 -   ภักดีอุทธรณ์ 

7. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำโครงการ 31 มี.ค. 64 - นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
8. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

31 มี.ค.65  
- 

นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 
6. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรม  200 บาท 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
  7.2  ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีทุกคน 
8. การประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านอนามัยสู่ชุมชน 1.มีการศึกษาจากเทคโนโลยี 

2.ออกแบบการประชาสัมพันธ์ 
3.ปฏิบัติตามแผน 
4.สังเกตการปฏิบัติ 

แบบสังเกต 
2.นักเรียนกล้าแสดงออกในการพูด 
3.นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆทางเทคโนโลยี 

            
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. นักเรียนได้ทันต่อโรคภัยไข้เจ็บเพ่ือป้องกันตนเอง 
           2. นักเรียนกล้าพูด กล้าคิด กล้าทำ 
           3. นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ทางเทคโนโลยี 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 
           หวัหน้างานอนามัยโรงเรียน 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 
                 หวัหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 



 

๒๕๙ 

 

 
ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา   สินวสิูตร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๖๐ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 

กิจกรรม          อย. น้อยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

กลุ่มบริหาร   บริหารงานทั่วไป 

 
ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 กิจกรรมอย. น้อยประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร 

 

    

 เข้าเล่ม 2 เล่ม 100 200 

      

      

รวม 200 
 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๖๑ 

 

ชื่อกิจกรรม                      ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง(คงสภาพ) 

กิจกรรมตามโครงการ    โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    บริหารงานทั่วไป 

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
15. หลักการและเหตุผล 
                   การส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนั้น   นับได้ว่ามี
ความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง    การที่บุคคลหนึ่งๆ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนั้น   จะสามารถทำ
บุคคลนั้นๆ ประกอบกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ    ซึ่งจะมีองค์ประกอบหลายด้าน
ด้วยกัน   ทั้งในด้านการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและสวยงามการให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องสุขภาพการรับประทาน
อาหารที่ดีมีประโยชน์   การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น 
               งานอนามัยโรงเรียนจึงเป็นงานที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุขอย่างหนึ่ง   ที่โรงเรียนจัดไว้เพ่ือ
ให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน   เพื่อให้นักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณแข็งแรง  ทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ   ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่  ตามสติปัญญาและ
ความสามารถของตน  เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปในภายหน้าโดยเหตุนี้  งานอนามัย
โรงเรียน  จึงเป็นการจัดบริการทางด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนทุกคนและยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรต่อไป  
2.วัตถุประสงค์  
               1.  รองรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 
      2.   ยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

3. เป้าหมาย  

3.30 เชิงปริมาณ 
     3.1.1  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 

3.31 เชิงคุณภาพ 
3.31.1 โรงเรียนวัดทุ่งยายชียังคงสภาพโรงเรียนส่งเสริมในระดับเหรียญทอง 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

16  พ.ค. 64  
- 

นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  5 มิ.ย. 64 - นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

ขั้นดำเนินการ(D)   นายปานเทพ 



 

๒๖๒ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
3.ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

18 มิ.ย. 64 -   ภักดีอุทธรณ์ 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
5. จัดกิจกรรม 

18 มิ.ย. 64 - นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
6. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

 
31 มี.ค. 65 

 
- 

นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

7. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำโครงการ สิ้นปีการศึกษา - นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
8. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

สิ้นปีการศึกษา  
- 

นายปานเทพ 
  ภักดีอุทธรณ์ 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 
6. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรม 1,750 บาท 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
  7.2  ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีทุกคน  
8. การประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง -ศึกษาเอกสารการประเมิน 

-เก็บรวบรวมข้อมูล 
-จัดแฟ้มและรูปเล่ม 
-รอรับการประเมินจากกรรมการ 

แบบประเมิน 
2.ยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       1. โรงเรียนได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 

      2. โรงเรียนได้ยกระดับคุณภาพ 

  

 



 

๒๖๓ 

 

 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอ/รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์) 
           หวัหน้างานอนามัยโรงเรียน 
 
 

 
                  

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 
 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา   สินวสิูตร) 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๖๔ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 

กิจกรรม        ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง (คงสภาพ) 
กลุ่มบริหาร   บริหารงานทั่วไป 

 
ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 กิจกรรมประเมินโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพระดับทอง(คงสภาพ) 

    

 ไส้แฟ้ม 30 ห่อ 35 1,050 

 อาหารผู้ประเมิน - - 500 500 

 ค่าเข้าเล่ม 2 เล่ม 100 200 

      

      

รวม 1,750 
 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๖๕ 

 

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑.  ชื่อโครงการ   มือปราบน้อยตามรอยลูกน้ำ 

๒.  หลักการและเหตุผล  
           โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง  เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค  โดยกัดจาก

ผู้ป่วยที่มีเชื้อไข้เลือดออก  แล้วนำเชื้อแพร่ให้กับบุคคลอ่ืนที่ถูกยุงกัด  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กท่ีมีอายุต่ำกว่า 
๑๕ ปี  ยุงลายออกหากินในเวลากลางวันโดยการดูดเลือดเป็นอาหารชอบอยู่ตามบ้านเรือนน้ำขัง  ชอบวางไข่
ตามภาชนะกักเก็บน้ำหรือภาชนะท่ีมีน้ำขัง 

                   โรงเรียนวัดทุง่ยายชีจึงตระหนักถึงภัยที่เกิดจากการแพร่เชื้อโรคไข้เลือดออก ที่สามารถทำให้
ผู้ป่วยเสียชีวิตและการแพร่เชื้อสู่นักเรียนได้จึงจัดโครงการมือปราบน้อยตามรอยลูกน้ำขึน้ 

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑. เพ่ือให้นักเรียนเห็นความสำคัญและอันตรายของโรคไข้เลือดออก 
          ๒. เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันโรคและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย 
          ๓. เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดจากยุงลายและสามารถ
นำไปใช้ที่บ้าน 
                       ของนักเรียนเอง 

๔.  กลุ่มเป้าหมาย 
      ด้านปริมาณ 

         - นักเรียน ครู บุคคลากรชุมชน จำนวน ๓๐๐ คน  มีความรู้เข้าใจถึงอันตราย และปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง 

                  - นักเรียน ครู บุคคลากรชุมชน จำนวน ๓๐๐ คนครู บุคลากร  และผู้ปกครองนักเรียน  เข้า
ร่วมโครงการ 

                ด้านคุณภาพ 
  - นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงอันตรายที่เกิดจากยุงลายที่เป็นพาหะของโรค และช่วยกัน
เฝ้าระวังกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายมากยิ่งขึ้น 
  - ผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากร มีความรู้  ความเข้าใจถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออกและ
ร่วมมือกับชุมชนปราบลูกน้ำยุงลายภายในชุมชน 

 



 

๒๖๖ 

 

๕.  แนวทางการดำเนินงาน 
     ๑.  จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
     ๒.  ประชุมคณะกรรมการบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีเพื่อวางแผนงาน 
     ๓.  กำหนดวันจัดกิจกรรมและกิจกรรมต่างๆ 
     ๔.  สรุปกิจกรรม 
๖.  ระยะเวลาดำเนินงาน   
                    ตลอดปีการศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
๗.  งบประมาณการดำเนินงาน   
เงินสนับสนุนจากกองทุนประกันสุขภาพตำบลท่าตะเกียบเป็นเงิน ๒๑,๑๐๐ บาท   (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน)   ดังรายละเอียดดังนี้ 
 กิจกรรมและการเดินรณรงค์  
    ๑. ป้ายไวนิล ขนาด ๑x๓ เมตร จำนวน ๔ ป้ายๆละ ๖๐๐                       เป็นเงิน   ๒,๔๐๐ บาท 
    ๒. ค่าอาหารว่าง มื้อละๆ ๒๕ บาท ๑ มื้อ จำนวน ๓๐๐ คน                     เป็นเงิน   ๗,๕๐๐ บาท  
    ๓. ค่าอาหารกลางวันเด็กมัธยมต้น ๑ มื้อๆละ ๘๐ บาท จำนวน ๗๐ คน       เป็นเงนิ  ๕,๖๐๐  บาท 
    ๔.. ค่าวิทยากร ๒ คน × ชัว่โมงๆละ ๖๐๐ บาท ๓ ชั่วโมง                        เป็นเงิน  ๑,๘๐๐ บาท 
    ๕. ป้ายไวนิล ขนาด ๑×๔ เมตร จำนวน ๑ ป้ายๆละ ๘๐๐ บาท                 เป็นเงิน     ๘๐๐ บาท 
    ๕.  ค่าวัสดุใช้ในโครงการ                                                              เป็นเงิน  ๓,๐๐๐  บาท  
   รวม ๕ รายการเป็นเงิน ๒๑,๑๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)                       

 หมายเหตุ (ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)    

๘.  คณะผู้รับผิดชอบ  (ชื่อกลุ่ม/องค์กรประชาชน/หน่วยงาน โรงเรียนวัดทุ่งยายชี)  ประกอบด้วย 
      ๘.๑  ชุดดำเนินโครงการ                                         ๘.๒  ชุดจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๑)  นายสมภพ  ดวงชอุ่ม                                        ๑)  นางดวงนภา  สินวิสูตร 
     ๒)  นางสุขจิตต์  พิกุลทอง                  ๒)  นายณัฐพงษ์  บัวเพ็ญ 
 ๓)  นายปานเทพ   ภักดีอุทธรณ์        ๓)  นางสาวจิดาภา  พ่ึงเพ็ชร 
       ๘.๓  ชุดเบิกจ่าย                ๘.๔  ชุดตรวจรับ 
 ๑) นางสุขจิตต์   พิกุลทอง                  ๑) นายเอกชัย  พละศักดิ์   
 ๒) นางดวงนภา  สินวิสูตร                                      ๒) นายสุนทร  พวกดี 
 ๓) นางสาวมินตา  เชื้อวงค์                ๓) นายปริญญา  ผดุงกิจ 
 ๙.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   ๙.๑)  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวัง และควบคุมกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย 
              ๙..๒)  สร้างสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 



 

๒๖๗ 

 

๑๐.  การประเมินผล 
                       ๑) แบบสอบถามกิจกรรม 
                       ๒) สรุปผลการจัดกิจกรรม 

                                                           (ลงชื่อ).....................................................ผู้เขียนโครงการ 
                                (นายปานเทพ   ภักดีอุทธรณ์) 
                               ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 

                                          (ลงชื่อ)...................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

                                  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

คณะทำงานด้านบริหารจัดการกองทุน    

ผลการตรวจสอบวัตถุประสงค์โครงการ     ถูกต้อง    

           ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก 
................................................................ 

ความเห็น     ควรอนุมัติ     
       ไม่ควรอนุมัติ  เหตุผล
..................................................................................................................                                          
                                                            (ลงชื่อ) .........................................................  

                                         (นายบรรหาญ สำราญ) 
                                            ประธานคณะทำงานด้านบริหารจัดการกองทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๖๘ 

 

ผู้ตรวจสอบโครงการ 

 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ ครั้งที่ ……../ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
…………………………………………… 

              ถูกต้อง  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนประเภทที่ 
          ๑. เพ่ือสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขสุขในพ้ืนที่ 
          ๒. เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นๆในพ้ืนที่ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
ป้องกันโรค 
          ๓. เพ่ือสนับสนุนแก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
          ๔. การบริหารและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน       
          ๕. การแก้ไขปัญหาเรื่องโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่(ถ้ามี) 
 
                                                          ไม่ถูกต้อง  เนื่องจาก........................................................... 
 
                              (ลง
ชื่อ)................................................................. 

                                                                       (นายกฤตชัย กล้าอาสากิจ) 
                                                           รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่า

ตะเกียบ 
                                                                                            เลขา/ผช.เลขานุการกองทุนฯ 

ผู้ลงนามอนุมัติโครงการ   

 อนุมัติ  

 ไม่อนุมัติ  เหตุผล
................................................................................... ............................................... 

                           (ลงชื่อ)............................................................ 
                                        (นายธัญกฤษฎิ์  สาธุชาติ) 

                                ประธานกรรมการบริหารกองทุน ฯ 

                                     



 

๒๖๙ 

 

                    ผังควบคุมกำกับงานโครงการรณรงค์ ส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

 ตำบลท่าตะเกียบ  อำเภอท่าตะเกียบ    จังหวัดฉะเชิงเทรา   ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

ลำดับ รายงาน/กิจกรรม  ระยะเวลาการดำเนินการ หมายเหตุ 

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

 

ก.ย.  

๑. ประชุมชี้แจงโครงการ           

๒. จัดทำโครงการ           

๓. กำหนดวันจัดกิจกรรม
และกิจกรรมต่างๆ 

          

๔. สรุปโครงการ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๗๐ 

 

โครงการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑.  ชื่อโครงการ   กิจกรรมยิ้มสวย ฟันสดใส 

๒.  หลักการและเหตุผล  

              สุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับสุขภาพร่างกาย การดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีจึงมผีลต่อการมีสุขภาพกายที่ดี

ด้วย แต่ปญัหาสุขภาพช่องปากนั้นไม่ได้มสีาเหตุเกิดจากภายในช่องปากเพียงอย่างเดียว แต่มีตัวปญัหาซึ่งเกิดจากสภาพสังคม

และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันด้วย ยกตัวอย่างเช่นโรคฟันผุซึ่งเป็นปัญหาในช่องปากท่ีพบได้ทั่วไป  ก็มีปัจจัยร่วมหลายๆ อย่างที่

ส่งเสริมให้เกิดโรคนอกเหนือไปจากเช้ือโรคในช่องปาก  เช่น อาจมาจากตัวบุคคลเองที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ

สุขภาพช่องปากและการทำความสะอาดช่องปากของตนเอง  การอยู่ในครอบครัวที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ หรือ สภาพความ

เป็นอยู่ของครอบครัวที่ไม่เอื้อต่อการใส่ใจสุขภาพช่องปาก นอกจากน้ีสื่อโฆษณาเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มก็มีอิทธิพลอย่าง

มากในสังคมปัจจุบัน  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมต่างๆ  ล้วนมีส่วนท่ีทำให้เกดิโรคไดเ้ช่นกัน 

       ดังนั้นหากเราวางรากฐานเรื่องสุขภาพและสุขภาพช่องปากแก่เด็กวัยเรียนพร้อมกับการสอดแทรกความรู้
เรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธี ในรูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กๆนั้น เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักเห็นว่า เรื่องของ
ทันตสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ แล้วปรับเปลี่ยนปลูกฝังพฤติกรรม อาจจะทำให้
ปัญหาสุขภาพในช่องปากโดยเฉพาะเด็กก็จะมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย 

 ๓.  วัตถุประสงค์  
          ๓.๑  เพื่อเสรมิทันตสุขภาพให้เด็กก่อนวัยเรียน-ช้ันประถม 

 ๓.๒  ให้ความรู้เรื่องทันตอนามัยในเด็กก่อนวัยเรยีน-ช้ันประถม 

 ๓.๓  นักเรียนสามารถนำมาความรู้ที่ไดร้ับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 ๓.๔  นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้แก่กลุม่นักเรยีนซึ่งกันและกันได้ 

๔.  กลุ่มเป้าหมาย 

          เด็กก่อนวัยเรียน,เด็กประถมและบุคลากรทางการศึกษา  ผูป้กครอง จำนวน  ๓๐๐ คน 

๕.  แนวทางการดำเนินงาน 

     ๑.  จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

     ๒.  ประชุมคณะกรรมการบุคคลการโรงเรียนวัดทุ่งยายชีเพื่อวางแผนงาน 

     ๓.  กำหนดวันจัดกิจกรรมและกิจกรรมต่างๆ 

     ๔.  สรุปกิจกรรม 

๖.  ระยะเวลาดำเนินงาน   

                    พ.ค.๖๔  -  ก.ย.๖๔ 
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๗.  งบประมาณการดำเนินงาน  

                     เงินสนับสนุนจากกองทุนประกันสุขภาพตำบลท่าตะเกียบเป็นเงิน ๓๐,๗๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดร้อยบาท

ถ้วน)  ดังรายละเอียดดังนี ้

                     ๑. ค่าวิทยากร ๓  ช่ัวโมง ๆ ละ ๖๐๐                                         เป็นเงิน  ๑,๘๐๐ บาท 

                     ๒. อุปกรณ์สาธิตการ แปรงฟัน ชุดละ ๔๐ จำนวน ๓๐๐ คน              เป็นเงิน  ๑๒,๐๐๐ บาท 

                     ๓. อาหารว่าง ๑ มื้อ ๆละ ๒๕  บาท จำนวน ๓๐๐ คน                     เป็นเงิน  ๗,๕๐๐ บาท 

                     ๔. ค่าอาหารกลางวันเด็กมัธยมต้น ๑ มื้อๆละ ๘๐ บาท จำนวน ๗๐คน   เป็นเงิน  ๕,๖๐๐ บาท 

                     ๕. ป้ายไวนิล ขนาด ๑×๔ เมตร  จำนวน ๑ ป้าย                             เป็นเงิน  ๘๐๐ บาท 

                     ๖. ค่าวัสดุใช้สอยในโครงการ                                                    เป็นเงิน  ๓,๐๐๐ บาท 

      รวม ๖ รายการ เป็นเงิน ๓๐,๗๐๐ (สามหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ทุกรายการถั่วเฉลี่ยได้ 

๘.  คณะผู้รับผิดชอบ  (ช่ือกลุ่ม/องค์กรประชาชน/หน่วยงาน โรงเรียนวัดทุ่งยายชี)ประกอบด้วย 

     ๘.๑  ชุดดำเนินโครงการ                                       ๘.๒  ชุดจัดซ้ือจัดจ้าง 

 ๑)  นายสมภพ  ดวงชอุ่ม                                              ๑)  นางดวงนภา  สินวิสูตร 

     ๒)  นางสุขจิตต์  พิกุลทอง       ๒)  นางสาวมินตา  เชื้อวงค ์

 ๓)  นายปานเทพ   ภักดีอุทธรณ์       ๓)  นางสาวจิดาภา  พึ่งเพ็ชร 

       ๘.๓  ชุดเบิกจ่าย           ๘.๔  ชุดตรวจรับ 

 ๑) นางสุขจิตต์   พิกุลทอง                 ๑) นายเอกชัย  พละศักดิ์   

 ๒) นางปัณชญา  เอี่ยมทรัพย ์                                    ๒) นายสุนทร  พวกด ี

 ๓) นางสาวมินตา  เชื้อวงค์        ๓) นายปริญญา  ผดุงกิจ 

 ๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑.  เด็กก่อนวัยเรียน,เด็กนักเรยีนประถมมคีวามรูค้วามสามารถและทักษะในการดูแลสุขภาพฟันช่องปาก 

๒.  เด็กก่อนวัยเรยีน,เด็กนักเรียนแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี 

          ๓.   สุขภาพในช่องปากของเด็กด ี

 ๔.  ผู้ปกครองสามรถดูแลสุขภาพฟันที่ดีของลูกได ้

 

  ๑๐.  การประเมินผล 

                             ๑)  แบบสอบถามกิจกรรม 

                             ๒) สรุปผลการจดักิจกรรม 
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   (ลงช่ือ).....................................................ผู้เขยีนโครงการ 

                            (นายปานเทพ   ภักดีอุทธรณ์) 

                          ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 

                                         (ลงช่ือ)...................................................ผู้เสนอโครงการ 

                              (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม)         

                                                             ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวดัทุ่งยายชี 
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คณะทำงานด้านบริหารจัดการกองทุน    

ผลการตรวจสอบวัตถุประสงค์โครงการ     ถูกต้อง    

           ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก ................................................................ 

ความเห็น     ควรอนุมัติ     

       ไม่ควรอนุมัติ  เหตผุล.................................................................................................................. 
                                        
                                                               (ลงช่ือ) .........................................................  

                                         (นายบรรหาญ  สำราญ) 

                                                  ประธานคณะทำงานดา้นบริหารจัดการกองทุนฯ 

ผู้ตรวจสอบโครงการ 

 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่นองค์การ

บริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ ครั้งที่ ……..ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   เมือ่วันท่ี......เดือน.............. พ.ศ…… 

              ถูกต้อง  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนประเภทท่ี 

          ๑. เพื่อสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขสุขในพ้ืนท่ี 

          ๒. เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรอืองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นๆในพ้ืนท่ี ในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิ ป้องกันโรค 

          ๓. เพื่อสนับสนุนแก่ ศูนยเ์ด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

          ๔. การบริหารและพัฒนาระบบบรหิารจดัการกองทุน       

          ๕. การแกไ้ขปัญหาเรื่องโรคระบาดหรือภัยพิบตัิในพ้ืนท่ี(ถ้ามี) 

                                                          ไม่ถูกต้อง  เนื่องจาก........................................................... 

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

                                                              (นายกฤตชัย กล้าอาสากิจ) 

                                                            รองปลดัองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าตะเกียบ 

                                                                                            เลขา/ผช.เลขานุการกองทุนฯ 

ผู้ลงนามอนมุัติโครงการ   

 อนุมัต ิ 

 ไม่อนุมัติ  เหตุผล.................................................................................................................................. 

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

                                            (นายธัญกฤษฎิ์  สาธุชาติ) 

                                 ประธานกรรมการบริหารกองทุน ฯ 
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ผังควบคุมกำกับงานโครงการกิจกรรมยิ้มสวย ฟันสดใส 

 ตำบลท่าตะเกียบ  อำเภอท่าตะเกียบ    จังหวัดฉะเชิงเทรา   ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

ลำดับ รายงาน/กิจกรรม  ระยะเวลาการดำเนินการ หมายเหต ุ

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

 

ก.ย.  

๑. ประชุมชี้แจงโครงการ           

๒. จัดทำโครงการ           

๓. กำหนดวันจัดกิจกรรมและ
กิจกรรมต่างๆ 

          

๔. สรุปโครงการ           
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โครงการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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โครงการ กิจการนักเรียน 
แผนงาน   (     )  กลุ่มบริหารวิชาการ 

    (     )  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

    (  /  )  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

    (   )  กลุ่มบริหารทั่วไป 

(     )  กลุ่มอำนวยการ 

(     )  กลุ่มประกันคณุภาพการศกึษา 

                 โครงการใหม่               โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อ   1,3,5  

สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ   4,5 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที ่

- มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ .........1.1,1.2................................ 

- มาตรฐานที่ 2 ด้านการะบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ...............-.................................. 

- มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานที่ ........3.1,3.2,3.4....................... 
 

กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน   ที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบ นายปริญญา ผดุงกิจ 

ระยะเวลาโครงการ 16  พฤษภาคม  2563  -   31  มีนาคม   2564 
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1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีสาระสำคัญตามมาตรา 6 ว่า การจัดการศึกษา 

ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การส่งเสริมกิจกรรมที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร สภา
นักเรียนและกรรมการนักเรียนเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิตธิรรม ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์
ให้เกิดกับนักเรียนทุกคน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดีของหมู่คณะ รู้จักใช้
สิทธิและหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกในทางที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในกฎกติกา
และมติของสังคม มีความสามัคคี ให้เกียรติผู้อื่น เป็นเยาวชนท่ีมีคุณค่าต่อสังคม และเป็นอนาคตของชาติสืบไป 

            ดังนั้นกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดทุ่งยายชี   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
2 จึงเห็นควรดำเนินการเพื่อพัฒนาสภานักเรียนให้เข้มแข็ง สามารถดำเนินการและมีส่วนร่วม ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างมี
คุณค่า และสร้างสรรค์สังคมในอนาคตให้เป็นสังคมที่ยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อพัฒนาสภานักเรียนให้เขม้แข็ง สามารถวางแผนดำเนินการพัฒนาโรงเรยีนได้ 

2. เพื่อส่งเสริมบทบาทนักเรียนใหม้ีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์ได้ 

3. เพื่อมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนที่มีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 

  3.1.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้ 

3.1.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอย่างมีคุณค่า และ
สร้างสรรค์ได้ 

3.2  ด้านคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจบทบาทและปฏิบัติตามหน้าที่ของตนได้ 

3.2.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาโรงเรียน 

4. กิจกรรมสำคัญ 

 4.1 ประชุมจัดทำโครงการ 

 4.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 

4.3 ดำเนินการตามแผน 

4.3.1 กิจกรรมกล้าคิดกล้าแสดงออก 

4.3.2 กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม 

4.3.3 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.3.4 กิจกรรมป้ายนักเรียนดีเด่น  
4.4 สรุปและรายงาน 
 

 



 

๒๗๘ 

 

5.  วิธีดำเนินการ 

 

ที ่

 

การดำเนินการ 

ระยะเวลาปีการศึกษา 2564  

ผู้รับผิดชอบ พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

ต.ค. 

64 

พ.ย. 

64 

ธ.ค. 

64 

ม.ค. 

65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

 

1 ประชุมจัดทำ
โครงการ 

            ครูปรญิญา 

2 เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

            ครูปรญิญา 

3 ดำเนินการตามแผน              

 3.1 กิจกรรมกล้าคดิ
กล้าแสดงออก 

            ครูปรญิญา 

 3.2 กิจกรรม
ส่งเสริมพฤติกรรม 

             

 3.3 กิจกรรมระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

             

 3.4 กิจกรรมปา้ย
นักเรียนดเีด่น 

             

 สรุปและรายงาน             ครูปรญิญา 

6. งบประมาณ 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

หมวดงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายได้ แหล่งงบประมาณ 

1 กิจกรรมกล้าคิดกล้าแสดงออก 6,000.-   

2 กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม 9,520.-   

3 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 11,700.-   

4 

 

กิจกรรมป้ายนักเรียนดีเด่น 2,500.-   

                            รวม 29,720.-   
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7.  การประเมิน 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1 สภานักเรียนมีกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน 

 

- ศึกษา กำหนด และ
ติดตามกิจกรรมที่นักเรยีน
ต้องการพัฒนา 

- ประชุมร่วมให้คำปรึกษา 

-  แบบสรุปกิจกรรมนักเรียน 

 

2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรยีนและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
ผลการพัฒนาโรงเรียน 

- ศึกษาวิธีสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

- สร้างแบบประเมิน 

- สร้างเกณฑ์การ
ประเมินผล 

- แบบประเมินความพึงพอใจ
จริยธรรมทางเทคโนโลย ี

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
สภานักเรียนโรงเรยีนวัดทุ่งยายชีมคีวามเข้มแข็ง เข้าใจบทบาทของตนเอง มีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินการ

พัฒนาโรงเรียนอยา่งมีคุณค่า และสร้างสรรค์  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการพัฒนา
โรงเรียน 

 

9.  ความสอดคล้องกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร นักเรียน 
 
9.1  เง่ือนไขความรู้ 

1. บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
2. การแก้ปัญหาของนักเรียน 

1. บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
2. ทักษะในการทำงาน 

 
9.2  เง่ือนไขคุณธรรม 

1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความตรงต่อเวลา 
3. มีความมุ่งมั่น ต้ังใจ 

1. มีความขยัน     2. มีความประหยัด 
3. มีความซื่อสัตย ์4. มีความมีวินัย 
5. มีความสุภาพ   6. มีความสะอาด 
7. มีความสามัคคี  8. มีความมีน้ำใจ 

 
9.3  หลักความพอประมาณ 

1. ใช้เวลาได้เหมาะสมในการจัดกิจกรรม 
2. พอประมาณในเรื่องการใช้งบประมาณ 

1. ใช้เวลาได้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
2. เลือกงานได้เหมาะสมกับตนเอง 

 
9.4  หลักความมีเหตุผล 

1. เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนตามหน้าที่ 1. เพื่อเพิ่มคุณธรรมในตนเอง 
2. เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของตนเอง 
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9.5  หลักการมีภูมิคุ้มกัน 

1. มีอุปกรณ์ เพื่อการดำเนินงานที่เหมาะสม 
2. มีแผนการสำรอง 

1. มีอุปกรณ์ เพื่อการดำเนินงานที่เหมาะสม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร นักเรียน 

 
9.6  มิติด้านสังคม 

1. มีสติปัญญาในการทำงานและเป็นกำลังของสังคมในการ
พัฒนาประเทศ 
2. รู้จักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น 

1. มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ 
2. รู้จักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น 

 

9.7  มิติด้านเศรษฐกิจ 
 

1. ใช้วัสดุ-อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 1. ร่วมมือกันพัฒนาตามบทบาทหน้าที่อย่าง
เหมาะสมตามกำลังและทรัพยากรที่แตกต่างกัน 
2. ใช้วัสดุ-อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 

 
9.8  มิติด้านวัฒนธรรม 

1.ใช้ความรู้ถ่ายทอดและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
ให้นักเรียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

1.เรียนรู้ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามเพื่อพัฒนาตนเอง เป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

 

 

ลงช่ือ     ........................................... รับผดิชอบโครงการ 

                      (นายปริญญา ผดุงกิจ) 

 

          ลงช่ือ     ...........................................   ผู้เสนอโครงการ 

                 (นายปริญญา ผดุงกิจ) 
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ความคิดเห็นหัวหน้างานวิเคราะหแ์ละจัดทำแผน
สถานศึกษา 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุม่บริหารงบประมาณ 

❑   เห็นควรพิจารณาอนุมตั ิ ❑   เห็นควรพิจารณาอนุมตั ิ

❑  อื่น ๆ ............................................... 

          

❑  อื่น ๆ ............................................ 

          

 

                 (นายเอกชัย พละศกัดิ์) 

               16 / พ.ค. / 2564 

 

                  (นางสาวดวงนภา สินวิสูตร) 

                      16 / พ.ค. / 2564 

 

❑  อนุมัต ิ

❑  อื่น ๆ   

      ........................................................................................... 

         

          ลงช่ือ..........................................................ผู้อนุมตัิโครงการ 

    (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

      วันท่ี  16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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ชื่อกิจกรรม    กล้าคิดกล้าแสดงออก 
กิจกรรมตามโครงการ    กิจการนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปริญญา ผดุงกิจ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 

 สภานักเรียนเป็นองค์กรหนึ่งของเยาวชนนักเรียนในสถานศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ในโรงเรียนโดยการเป็นผู้นำนักเรียนร่วมพัฒนาเยาวชนนักเรียนในโรงเรียนให้มีระเบียบวินัยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของเยาวชนไทยและนักเรียนในยุคปัจจุบันประเทศไทย ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีการจัดตั้งสภานักเรียนในแต่ละโรงเรียน จะแยกจากคณะกรรมการนักเรียน โดยการจำลองเสมือนระบบนิติบัญญัติ และ
ระบบบริหาร ของระบอบประชาธิปไตย โดยให้สภานักเรียนเปรียบเสมือน ฝ่ายนิติบัญญัติ และ คณะกรรมการนักเรียน เสมือน
เป็นฝ่ายบริหาร ซึ่งในบางโรงเรียนนั้น ยังใช้ระบบคณะกรรมการนักเรียนอย่างเดียวอยู่ และมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
แห่งประเทศไทย ซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วย ประธานสภาเด็กและเยาวชนของทุกจังหวัด ตามมาตราที่ 32 ใน พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550สภานักเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ที่ช่วยปลูกฝังทัศนคติ 
ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย ให้กับนักเรียน เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตย
ที่มั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย การดำเนินงานสภานักเรียนเปรียบเสมือนเวทีสำหรับฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง คือ รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี ช่วยแบ่งเบาภาระของครูได้เป็นอย่างมาก อีก
ทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบันท่ีมุ่งเน้นความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  

 กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดทุ่งยายชี เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดกิจกรรมกล้าคิดกล้าแสดงออกเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนสภานักเรียนให้เป็นผู้นำในการทำงานเพื่อส่วนรวม ทำงานอย่างเป็นระบบ ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ดี มีจิตสาธารณะ และเข้าใจในระบบประชาธิปไตย 

2.วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสภานักเรียนให้เป็นผู้นำในการทำงานเพื่อส่วนรวม 

2.2 เพื่อส่งเสริมใหส้ภานักเรียนมกีารทำงานอย่างเป็นระบบ 

2.3 เพื่อเสรมิสร้างสภานักเรยีน กรรมการนักเรยีนให้มีความเข้มแข็งให้กล้าคิด กล้าทำ กลา้แสดงออกในสิ่งที่ดี 

3. เป้าหมาย  
3.1 ด้านคุณภาพ 

  3.1.1 คณะกรรมการสภานักเรียนที่มีความเป็นผู้นำในการทำงานเพื่อส่วนรวม 

  3.1.2 คณะกรรมการสภานักเรียนมีการทำงานอย่างเป็นระบบ 

  3.1.3 คณะกรรมการสภานักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี 
3.2 ด้านปริมาณ   

  3.2.1 ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการสภานักเรียนมีการทำงานอย่างเป็นระบบ 

3.2.2 ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการสถานศึกษาฯมีส่วนร่วมในดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สำเร็จตามเป้าหมาย 

 3.2.3  ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการสภานักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี 
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4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

พ.ค. 64 ครูปรญิญา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 64 ครูปรญิญา 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3. จัดการประชุม 

ตลอดภาคเรียน ครูปรญิญา 

ขั้นติดตามและประเมนิผล(C) 
4. ประเมินผลและติดตามผลกิจกรรม 

ตลอดภาคเรียน ครูปรญิญา 

5. สรุปผล / รายงานผลการจดัทำกิจกรรม ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูปรญิญา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

6. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม     
ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 
ครูปรญิญา 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม  2564  -   30  มีนาคม   2565 
 

6. งบประมาณที่ใช้  
 6,000 บาท 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  คณะครูโรงเรยีนวัดทุ่งยายช ี

 7.2 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายช ี
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

คณะกรรมการสภานักเรียนท่ีมีความเป็นผู้นำในการทำงาน
เพื่อส่วนรวม 

- ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถาม 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน 

- ตรวจสรปุผลการประชุม 

- แบบสอบถาม 

-  บันทึกการประชุม,รายงาน
การประชุม 

คณะกรรมการสภานักเรียนมีการทำงานอย่างเป็นระบบ - ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถาม 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน 

- ตรวจสรปุผลการประชุม 

 

- แบบสอบถาม 

-  บันทึกการประชุม,รายงาน
การประชุม 
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ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

คณะกรรมการสภานักเรียนกลา้คดิ กล้าทำ กล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ดี 

- ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถาม 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน 

- แบบสอบถาม 

-  ผลงานเชิงประจักษ ์

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 คณะกรรมการสภานักเรียนท่ีมีความเป็นผู้นำในการทำงานเพื่อส่วนรวม มีการทำงานอย่างเป็นระบบ และกลา้คิด 
กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ด ี
 
 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ับผดิชอบกิจกรรม 

       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 

 ลงช่ือ....................................................ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 

ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ/กิจกรรม 
 (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 

                 หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ................................ 
 

  ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 
                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .........................  
 

   ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 
                                             (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ....................................... 
 

           ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 

               ผู้อำนวยการโรงเรียนวดัทุ่งยายชี 

 

 



 

๒๘๕ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  

โครงการ กิจการนักเรียน 

กิจกรรม กล้าคิดกล้าแสดงออก    

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 ค่าจ้างเหมาดำเนินกิจกรรม 1 งาน 6,000         6,000 

 รวม    6,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๘๖ 

 

ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม 
กิจกรรมตามโครงการ    กิจการนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปริญญา ผดุงกิจ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desired Characteristics) เป็นคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะ
ที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 
ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย 
และมีจิตสาธารณะ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวไว้ใน
มาตราที่ 23 , 24 และ 26 เกี่ยวกับการจัดการศึกษา สรุปได้ว่า ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรม 

 กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดทุ่งยายชี เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนนักเรียนให้ประพฤติ ปฏิบัติได้ตาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ เพิ่มกำลังใจให้นักเรียนผู้ปฏิบัติดี อันจะยัง
ประโยชน์แก่ผู้เรียนต่อไป 

2.วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนปฏิบัติตามคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 

2.2 เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนปฏิบตัิตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 

2.3 เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีขึ้น 

3. เป้าหมาย  
3.1 ด้านคุณภาพ 

  3.1.1 นักเรียนปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 

  3.1.2 นักเรียนมีแรงจูงใจในการปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 

  3.1.3 นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 

3.2 ด้านปริมาณ   

  3.2.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 

3.2.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีแรงจูงใจในการปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 

 3.2.3  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 

   

 
 
 



 

๒๘๗ 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

พ.ค. 64 ครูปรญิญา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 64 ครูปรญิญา 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3. จัดการประชุม 

ตลอดภาคเรียน ครูปรญิญา 

ขั้นติดตามและประเมนิผล(C) 
4. ประเมินผลและติดตามผลกิจกรรม 

ตลอดภาคเรียน ครูปรญิญา 

5. สรุปผล / รายงานผลการจดัทำกิจกรรม ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูปรญิญา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

6. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม     
ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 
ครูปรญิญา 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม  2564  -   30  มีนาคม   2565 
 

6. งบประมาณที่ใช้  
 9,520 บาท 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  คณะครูโรงเรยีนวัดทุ่งยายช ี

 7.2 นักเรียนโรงเรียนวดัทุ่งยายช ี
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

นักเรียนปฏิบตัิตามคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ - ศึกษาวิธีสร้างแบบประเมิน 

- สร้างแบบประเมิน 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน 

- แบบประเมิน 

 

นักเรียนมีแรงจูงใจในการปฏิบัตติามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ 

- ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถาม 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน 

- แบบสอบถาม 

 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนสามารถปฏิบัตตินตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ มีแรงจูงใจในการปฏิบตัิและมีพฤติกรรม
โดยรวมดีขึ้น 
 
 
 



 

๒๘๘ 

 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ับผดิชอบกิจกรรม 

       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 

 ลงช่ือ....................................................ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
 

       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 

 
 

ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ/กิจกรรม 
 (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 

                 หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ................................ 
 

  ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 
                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .........................  
 

   ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 
                                             (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ....................................... 
 

           ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมัต ิ

                                                  (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 

               ผู้อำนวยการโรงเรียนวดัทุ่งยายชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๘๙ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  

โครงการ กิจการนักเรียน 

กิจกรรม ส่งเสริมพฤติกรรม  

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 จ้างเหมาจดัทำเข็ดตดิเสื้อโลหะ 80 ช้ิน 41.5 3320 

2 กรอบรูปขนาด A4 10 กรอบ 80 800 

3 ค่าของรางวัล 9 รางวัล 600 5400 

      

 รวม    9,520.- 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๙๐ 

 

ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
กิจกรรมตามโครงการ    กิจการนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปริญญา ผดุงกิจ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะดำเนินการ ด้วยการส่งเสริม
สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี ปัญหา เศรษฐกิจ ปัญหา การระบาดของสารเสพติด ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาการแข่งขันทุกรูปแบบ ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด ซึ่งล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิต
และสุขภาพกายของทุกคน จนนำไปสู่การเกิดปัญหาและสภาวะวิกฤติทางสังคม ดังนั้น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน 
ให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มี
ทักษะในการดำรงชีวิต 

กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดทุ่งยายชี เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เพื่อให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

2.วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวดัทุ่งยายชี 

3. เป้าหมาย  
3.1 ด้านคุณภาพ 

  3.1.1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดทุ่งยายชีดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ 

  3.1.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 ด้านปริมาณ   

  3.2.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนอยู่ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3.2.2 ร้อยละ 80 ของผูเ้กี่ยวข้องปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

พ.ค. 64 ครูปรญิญา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 64 ครูปรญิญา 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3. จัดการประชุม 

ตลอดภาคเรียน ครูปรญิญา 



 

๒๙๑ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นติดตามและประเมนิผล(C) 
4. ประเมินผลและติดตามผลกิจกรรม 

ตลอดภาคเรียน ครูปรญิญา 

5. สรุปผล / รายงานผลการจดัทำกิจกรรม ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูปรญิญา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

6. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม     
ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 
ครูปรญิญา 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม  2564  -   30  มีนาคม   2565 
 

6. งบประมาณที่ใช้  
 11,700 บาท 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1 คณะครูโรงเรียนวดัทุ่งยายชี 
 7.2 นักเรียนโรงเรียนวดัทุ่งยายช ี
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนของโรงเรียนวัดทุ่งยายชี
ดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ 

- ศึกษาวิธีสร้างแบบประเมิน 

- สร้างแบบประเมิน 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน 

- แบบประเมิน 

 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

- ศึกษาวิธีสร้างแบบประเมิน 

- สร้างแบบประเมิน 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน 

 

- แบบประเมิน 

 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 โรงเรียนวดัทุ่งยายชีมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่สามารถดำเนินการไดค้รอบคลุมนักเรียนทุกคน และมี
ประสิทธิภาพในการดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๙๒ 

 

 
 
 

ลงช่ือ.....................................................ผูร้ับผดิชอบกิจกรรม 

       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 

 ลงช่ือ....................................................ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 

ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ/กิจกรรม 
 (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 

                 หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ ................................ 
 

  ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 
                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .........................  
 

   ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 
                                             (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ....................................... 
 

           ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 

               ผู้อำนวยการโรงเรียนวดัทุ่งยายชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๙๓ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  

โครงการ กิจการนักเรียน 

กิจกรรม กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ 1 เครื่อง 4200 4200 

2 กล้องวงจรปิด 4 ตัว 1 ชุด 4500 4,500 

3 HD 2 Tb 1 ช้ิน 2000 2,000 

4 จ้างเหมาตดิตั้งปลั๊กไฟ 5 จุด 1 ครั้ง 1000 1,000 

 รวม    11,700.- 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๙๔ 

 

ชื่อกิจกรรม    ป้ายนักเรียนดีเด่น 
กิจกรรมตามโครงการ    กิจการนักเรยีน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายปรญิญา ผดุงกิจ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

พระราชดำรัส 
“...การที่จะเล่าเรียนให้ได้ความรู้เต็มท่ี 
และให้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยตลอดนั้น 

ขึ้นอยู่ที่ความตั้งใจจริงเป็นสำคัญ 
ผู้มีความตั้งใจจริงกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ 

และเป็นความดีย่อมได้รับความสำเร็จ 
และความยกย่องเสมอ 

ขอให้ดูนักเรียนเก่าที่สำเร็จการศึกษาสูงๆ 
และนักเรียนที่ได้รับรางวัลในวันนี้เป็นตัวอย่าง 

นักเรียนจงฝึกหัดให้มีความตั้งใจจริงเสียตั้งแต่บัดนี้ 
เพราะความตั้งใจจริงนี้จะช่วยกำจัดความเกียจคร้าน 

ความอ่อนแอและความท้อถอยได้อย่างดีย่ิง 
และนิสัยดีท่ีปลูกฝังไว้แต่เยาว์วัยนี้ 

จะเป็นคุณสมบัติติดตัวไปในวันข้างหน้า 
จะช่วยให้เอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ 

และจะช่วยให้มีความสำเร็จ 
และความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในชีวิต...” 

 
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในการเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารโรงเรียนไกลกังวล 

และพระราชทานรางวัลนักเรียน 
31 พฤษภาคม 2508 

 
16. หลักการและเหตุผล 

ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมอันดีของนักเรียน ยกย่องให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน อีกทั้งเป็นแรงผลักดัน
บันดาลใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อๆไป ดังนั้น กลุ่มบริหารบุคคลจึงต้องการประกาศเกียรติคุณนักเรียนผู้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมให้
เป็นตัวอย่างอันดีสืบไป 



 

๒๙๕ 

 

2.วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อให้นักเรียนเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการตั้งใจศึกษาเล่าเรยีน 

 2.2 เพื่อให้นักเรยีนเกิดแรงผลักดนับันดาลใจในการตั้งใจศึกษาเลา่เรียน       

 

3. เป้าหมาย  
3.32 เชิงคุณภาพ 
    3.1.1 นักเรียนเกดิความภาคภูมิใจในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

    3.1.2 นักเรียนเกดิแรงผลักดันบนัดาลใจในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

3.33 เชิงปริมาณ 
       3.2.1 นักเรียนร้อยละ 100 เกิดความภาคภูมิใจในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

       3.2.2 นักเรียนร้อยละ 80 เกดิแรงผลักดันบันดาลใจในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

พ.ค. 64 ครูปริญญา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 64 ครูปริญญา 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3. จัดจ้างเหมาทำป้าย 

 
ตลอดภาคเรียน 

ครูปริญญา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
4. ประเมินผลและติดตามผลกิจกรรม 

ตลอดภาคเรียน ครูปริญญา 

5. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำกิจกรรม ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูปริญญา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
6. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม     

ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูปรญิญา 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม  2564  -   30  มีนาคม   2565 
 
6. งบประมาณที่ใช้ 2,500 บาท 
 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 7.2 ครูโรงเรียนวัดทุ่งยายช ี



 

๒๙๖ 

 

8. การประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการตัง้ใจศึกษาเล่าเรียน 

นักเรียนมีแรงผลักดันบันดาลใจในการตั้งใจศึกษาเล่าเรยีน       

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถาม 

- สร้างเกณฑ์การประเมินผล 

-  แบบสอบถาม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนวดัทุ่งยายชีมีป้ายเชิดชูเกยีรตินักเรียนดเีด่น สร้างความภาคภูมิใจในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและส่งเสรมิให้
นักเรียนมีแรงผลักดันบันดาลใจในการตั้งใจศึกษาเล่าเรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๙๗ 

 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 
 ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
                 หวัหน้ากลุ่มงานบุคคล 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 
 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา  สินวสิตูร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 

 

 

 

 

 

 



 

๒๙๘ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล   

กิจกรรม ป้ายนักเรียนดีเด่น   

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 ค่าจ้างเหมาจดัทำป้าย 1 ชุด 2,500 2,500 

 รวม    2,500.- 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๙๙ 

 

โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
แผนงาน   (     )  กลุ่มบริหารวิชาการ 

    (     )  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

    (  /  )  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

    (   )  กลุ่มบริหารทั่วไป 

(     )  กลุ่มอำนวยการ 

(     )  กลุ่มประกันคณุภาพการศกึษา 

                  โครงการใหม่              โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อ   6  

สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ   6 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที ่

- มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ....................-......................... 

- มาตรฐานที่ 2 ด้านการะบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ...........2.5,2.6........................... 

- มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานที่ .................................................. 
 กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน   ที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบ นายปริญญา ผดุงกิจ 

ระยะเวลาโครงการ 16  พฤษภาคม  2563  -   31  มีนาคม   2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๐๐ 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีเน้นความสําคัญของตัวนักเรียน และเน้นการบริหาร 

ที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามโครงสร้างการกระจายอํานาจ การบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็น 

กลไกและเครื่องมือสําคัญที่กระตุ้นให้สถานศึกษาดําเนินการเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดการศึกษา 
มาตรา 9 ระบุว่า การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักมีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความ
หลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษาและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องการมี
ส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มาตรา 39 กําหนดให้กระทรวงกระจายอํานาจบริหาร และการจัดการศึกษา ทั้งด้าน
วิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง 

ดังนั้นกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดทุ่งยายชี   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
2   จึงเห็นควรดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการศึกษาของชาติ การพัฒนา 

ระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอนและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการบริหารงานบุคคล จึงได้
ทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอนและเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ
การบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง นำมาซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อนักเรียน 

 

2. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน 

2. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 

  3.1.1  ห้องสำนักงานบุคคลอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจำนวน 1 ห้อง 

3.1.2  ร้อยละ 100 ของบุคคลากรกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการบริหาร 

  3.1.3 ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเรียนการสอน 

3.1.4 ร้อยละ 100 ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานท่ีพัฒนาขึ้น 

3.2  ด้านคุณภาพ 

3.2.1  สํานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เอื้อต่อการบริหารจัดการภายใต้การ
กํากับติดตาม ดูแลตามอำนาจหน้าท่ีของผู้อำนวยการสถานศึกษา 

3.2.2  ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

3.3.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอน 
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4. กิจกรรมสำคัญ 

 4.1   ประชุมจัดทำโครงการ 

 4.2   เสนอขออนุมัติโครงการ 

 4.3  ดำเนินการตามแผน 

4.3.1  กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-สำนักงาน 

4.3.2  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
 4.4 สรุปและรายงาน 
 

5.  วิธีดำเนินการ 

 

ที ่

 

การดำเนินการ 

ระยะเวลาปีการศึกษา 2564  

ผู้รับผิดชอบ พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

ต.ค. 

64 

พ.ย. 

64 

ธ.ค. 

64 

ม.ค. 

65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

 

1 ประชุมจัดทำ
โครงการ 

            ครูปรญิญา 

2 เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

            ครูปรญิญา 

3 ดำเนินการตามแผน              

 3.1 กิจกรรมจัดซื้อ
วัสดุ-สำนักงาน 

            ครูปรญิญา 

 3.2 กิจกรรม
ประชาสมัพันธ์ 

            ครูปรญิญา 

 สรุปและรายงาน             ครูปรญิญา 

 

6. งบประมาณ 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

หมวดงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายได้ แหล่งงบประมาณ 

1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-สำนักงาน 3,680   

2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 4,160   

                            รวม 7,840.-   
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7.  การประเมิน 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1 กลุ่มบรหิารงานบุคคลมีความพร้อมในการดำเนินงานตาม
อํานาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา 

- ศึกษางานของกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

- สร้างแบบประเมินความ
พร้อม 

- สร้างเกณฑ์การ
ประเมินผล 

-  แบบประเมินความพร้อม 

 

2 นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจและ
ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานท่ีพัฒนาขึ้น 

- ศึกษาประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐานท่ี
พัฒนาขึ้น 

- สร้างแบบสำรวจ 

- สร้างเกณฑ์การ
ประเมินผล 

- แบบสำรวจ 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคลมีความพร้อมสำหรับการบริหารงานตามอํานาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา การบริการ

ที่ดีต่อผู้รับบริการและจัดการให้มหี้องเรียนคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่เอื้อต่อการบริหารงานดา้นอ่ืนๆและการเรียนการ
สอน โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

9.  ความสอดคล้องกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร นักเรียน 
 
9.1  เง่ือนไขความรู้ 

1. บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
2. การแก้ปัญหาของนักเรียน 

 

 
9.2  เง่ือนไขคุณธรรม 

1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความตรงต่อเวลา 
3. มีความมุ่งมั่น ต้ังใจ 

 

 
9.3  หลักความพอประมาณ 

1. ใช้เวลาได้เหมาะสมในการจัดกิจกรรม 
2. พอประมาณในเรื่องการใช้งบประมาณ 

 

 
9.4  หลักความมีเหตุผล 

1. เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนตามหน้าที่  
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9.5  หลักการมีภูมิคุ้มกัน 

1. มีอุปกรณ์ เพื่อการดำเนินงานที่เหมาะสม  

 
9.6  มิติด้านสังคม 

1. มีสติปัญญาในการทำงานและเป็นกำลังของสังคมในการ
พัฒนาประเทศ 
2. รู้จักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น 

 

 

9.8  มิติด้านเศรษฐกิจ 
 

1. ร่วมมือกันพัฒนาตามบทบาทหน้าที่
อย่างเหมาะสมตามกำลังและทรัพยากร
ที่แตกต่างกัน 
2. ใช้วัสดุ-อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 

 

 
9.8  มิติด้านวัฒนธรรม 

1.ใช้ความรู้ถ่ายทอดและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
ให้นักเรียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

 

 

 

ลงช่ือ     ........................................... รับผดิชอบโครงการ 

                      (นายปริญญา ผดุงกิจ) 

 

 

          ลงช่ือ     ...........................................   ผู้เสนอโครงการ 

                 (นายปริญญา ผดุงกิจ) 
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ความคิดเห็นหัวหน้างานวิเคราะหแ์ละจัดทำแผน
สถานศึกษา 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุม่บริหารงบประมาณ 

❑   เห็นควรพิจารณาอนุมตั ิ ❑   เห็นควรพิจารณาอนุมตั ิ

❑  อื่น ๆ ............................................... 

          

❑  อื่น ๆ ............................................ 

          

 

                 (นายเอกชัย พละศกัดิ์) 

               16 / พ.ค. / 2564 

 

                  (นางสาวดวงนภา สินวิสูตร) 

                      16 / พ.ค. / 2564 

 

❑  อนุมัต ิ

❑  อื่น ๆ   

      ........................................................................................... 

   

 

       

          ลงช่ือ..........................................................ผู้อนุมตัิโครงการ 

    (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

      วันท่ี  16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-สำนักงาน 
กิจกรรมตามโครงการ    โครงการพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปริญญา ผดุงกิจ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดทุ่งยายชี มีความต้องการเครื่องใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรภายในกลุ่มงาน ดังนั้นกลุ่มบริหารงานบุคคล จึงได้จัดทำกิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-สำนักงาน เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงาน
ตามวัตถุประสงค์ 

 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณส์ำนักงาน อย่างเพียงพอ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงคุณภาพ 

3.1.1 มีวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
     3.1.2 บุคลากรทุกคนใช้วัสดุ อุปกรณส์ำนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ 

3.2 เชิงปริมาณ 

       3.2.1 ร้อยละ 100 ของบุคลากรกลุ่มบริหารงานบคุคลมีความพงึพอใจความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

พ.ค. 64  
- 

ครูปริญญา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 64 - ครูปริญญา 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3. จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน 

 
ตลอดภาคเรียน 

 
- 

ครูปริญญา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
4. ประเมินผลและติดตามผลกิจกรรม 

ตลอดภาคเรียน  
- 

ครูปริญญา 
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กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
5. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำกิจกรรม ตลอดภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 
- ครูปริญญา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
6. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม     

ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

 
- 

ครูปรญิญา 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม  2564  -   30  มีนาคม   2565 
 
6. งบประมาณที่ใช้  
 3,680 บาท 
 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ทะเบียนวัสดุสำนักงานบุคคล จัดทำทะเบียนคมุการเบิก-จ่าย ทะเบียนการเบิกจ่าย 

บุคลากรในกลุ่มบรหิารงานบุคคลมีความพึงพอใจ - ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

- สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

- สร้างเกณฑ์การประเมินผล 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคลมีวสัดุ อุปกรณส์ำนักงาน อย่างเพียงพอ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ บุคลากรภายในมีความ
สะดวกในการปฏิบัติงานและมคีวามพึงพอใจต่อการใช้งาน 
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ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 
 ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
                 หวัหน้ากลุ่มงานบุคคล 
 
 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 
 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา  สินวสิตูร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                     (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 

                     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

 

 

 

 

 

 



 

๓๐๘ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  

โครงการ พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานบุคคล  

กิจกรรม จัดซ้ือวัสดุ-สำนักงาน    

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 ที่เย็บกระดาษ เย็บกระดาษ 120 แผ่น 1 เครื่อง 600 600 

2 แท่นตัดกระดาษ 1 ช้ิน 980 980 

3 สาย HDMI 12 เมตร 2 เส้น 650 1300 

4 นาฬิกาติดผนัง 2 เรือน 400 800 

 รวม    3,680.- 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๐๙ 

 

ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมตามโครงการ    โครงการพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปริญญา ผดุงกิจ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  กำหนดไว้ว่า    การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่านักเรียนมีความสำคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  นักเรียนมีสิทธิได้รับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างทั่วถึงตลอดชีวิตและที่สำคัญยิ่งในปัจจุบันนี้มีการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตนั้นหาใช้บริการได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดโรงเรียน 
ห้างสรรพสินค้า ร้านอินเตอร์เน็ต หรือท่ีบ้าน  ดังนั้นกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวัดทุ่งยายชี จึงได้กิจกรรม
เปิดโลกความรู้  เพื ่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู ้นอก
ห้องเรียนและเพื่อแนะแนวทางในการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อให้โรงเรียนมโีดเมนเนมและโฮสติ้งของเว็บไซตโ์รงเรียนท่ีมมีาตรฐาน 

 2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีเครื่องขยายเสียงพร้อมใช้งานภายในโรงเรียน 

 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงคุณภาพ 

3.1.1 มีเว็บไซต์ของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
     3.1.2 มีอุปกรณ์กระจายเสียงภายในโรงเรยีนที่มีประสิทธิภาพ 

3.2 เชิงปริมาณ 

       3.2.1 ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานเว็บไซตโ์รงเรียนมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 

       3.2.2 ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานอุปกรณ์กระจายเสียงมคีวามพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป       

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

พ.ค. 64  
- 

ครูปริญญา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 64 - ครูปริญญา 



 

๓๑๐ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3. จัดซื้อ-จัดจ้าง Hosting and Domain และ
อุปกรณ์กระจายเสียง 

 
ตลอดภาคเรียน 

 
- 

ครูปริญญา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
4. ประเมินผลและติดตามผลกิจกรรม 

ตลอดภาคเรียน  
- 

ครูปริญญา 

5. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำกิจกรรม ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

- ครูปริญญา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
6. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม     

ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

 
- 

ครูปรญิญา 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม  2564  -   30  มีนาคม   2565 
 
6. งบประมาณที่ใช้  
 4,160 บาท 
 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ทะเบียนวัสดุสำนักงานบุคคล จัดทำทะเบียนคมุการเบิก-จ่าย ทะเบียนการเบิกจ่าย 

บุคลากรในกลุ่มบรหิารงานบุคคลมีความพึงพอใจ - ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

- สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

- สร้างเกณฑ์การประเมินผล 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคลมีวสัดุ อุปกรณส์ำนักงาน อย่างเพียงพอ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ บุคลากรภายในมีความ
สะดวกในการปฏิบัติงานและมคีวามพึงพอใจต่อการใช้งาน 

 
 
 
 
 



 

๓๑๑ 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 
 ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
                 หวัหน้ากลุ่มงานบุคคล 
 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 
 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 
                                             (นางดวงนภา  สินวสิตูร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนวดัทุ่งยายชี 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๑๒ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  

โครงการ พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานบุคคล  

กิจกรรม บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย    

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 ค่าเช่าพ้ืนท่ีและโดเมน เว็บไซต์โรงเรียน 1 ชุด 1660 1,660 

2. ขาตั้งไมค ์ 2 ชุด 650 1,300 

3. สายสญัญาณลำโพง 60 เมตร 20 1,200 

 รวม    4,160.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๑๓ 

 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีข่องครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

แผนงาน   (     )  กลุ่มบริหารวิชาการ 

    (     )  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

    (  /  )  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

    (   )  กลุ่มบริหารทั่วไป 

(     )  กลุ่มอำนวยการ 

(     )  กลุ่มประกันคณุภาพการศกึษา 

                 โครงการใหม่              โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อ   3,6  

สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ   3,4,6 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที ่

 

- มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ...................-.......................... 

- มาตรฐานที่ 2 ด้านการะบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ...........2.4,2.5...................................... 

- มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานที่ ..................-................................ 
 

กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน   ที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบ  นายปริญญา ผดุงกิจ 

ระยะเวลาโครงการ 16  พฤษภาคม  2564  -   31  มีนาคม   2565 

 

 

 

 



 

๓๑๔ 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 “บทบาท คือ ภาระที่ต้องรับผิดชอบตามสถานภาพของแต่ละบุคคล” หมายความว่า บุคคลใดมีสถานภาพหรือ
ตำแหน่งอย่างใด ก็ต้องรับผิดชอบตามสถานภาพหรือตำแหน่งของตนที่ได้มา ไม่ว่าจะได้มาโดยกำเนิด โดยการกระทำ หรือโดย
การแต่งตั้งให้เป็นไปตามที่สังคมคาดหวัง ดังนั้น “บทบาทของครู” หมายถึง “ภาระที่ผู้เป็นครูต้องรับผิดชอบ” ภาระของครูที่
สำคัญมีอยู่หลายด้านด้วยกัน การส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์นั้นย่อมส่งผลให้ การดำเนินงานทางการศึกษาต่อ
นักเรียนประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี  

2. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูปฏิบตัิงานการสอนได้อย่างสมบูรณ์ 

2. เพื่อให้การดำเนินงานทางการศกึษาต่อนักเรียนประสบผลสำเร็จ 

3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านคุณภาพ 

 3.1.1 คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชีใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 3.1.2  คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี มีการวัดผลและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 

 3.1.3  คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชีประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

3.1.4 คณะครูโรงเรียนวัดทุ ่งยายชี ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2  ด้านปริมาณ 

 3.2.1  ร้อยละ 100 ของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

4. กิจกรรมสำคัญ 

4.1   ประชุมจัดทำโครงการ 

 4.2   เสนอขออนุมัติโครงการ 

 4.3  ดำเนินการตามแผน 

4.3.1 กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 

4.3.2 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

4.3.3 กิจกรรมศึกษาดูงาน 

4.3.4 กิจกรรมครูดีในดวงใจ 

4.4 สรุปและรายงาน 

 



 

๓๑๕ 

 

5.  วิธีดำเนินการ 

 

ที ่

 

การดำเนินการ 

ระยะเวลาปีการศึกษา 2564  

ผู้รับผิดชอบ พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

ต.ค. 

64 

พ.ย. 

64 

ธ.ค. 

64 

ม.ค. 

65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

 

1 ประชุมจัดทำ
โครงการ 

            ครูปรญิญา 

2 เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

            ครูปรญิญา 

3 ดำเนินการตามแผน             ครูปรญิญา 

 3.1  กิจกรรมวิจยั
เพื่อพัฒนา
การศึกษา 

            ครูปรญิญา 

 3.2 กิจกรรมพัฒนา
สื่อการเรียนการ
สอน 

            ครูปรญิญา 

 3.3 กิจกรรมศึกษา
ดูงาน 

            ครูปรญิญา 

 3.4 กิจกรรมครูดใีน
ดวงใจ 

            ครูปรญิญา 

 4.สรุปและรายงาน             ครูปรญิญา 

6. งบประมาณ 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

หมวดงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายได้ แหล่งงบประมาณ 

1 กิจกรรมวิจยัเพื่อพัฒนาการศึกษา  300.-  

2 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  1,700.-  

3 กิจกรรมศึกษาดูงาน  27,000.-  

4 กิจกรรมครูดีในดวงใจ 300.-   

                            รวม 300.- 29,000.-  

 

 



 

๓๑๖ 

 

7.  การประเมิน 

ที ่ ตัวบ่งชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ
นำบริบทและภูมิปญัญาท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรยีนรู ้

ครูวิจัยและพัฒนาการจดัการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอนได้ 

ครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี มีการวัดผลและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียน ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 

- ศึกษาวิธีสร้างแบบสำรวจข้อมูล 

- สร้างแบบสำรวจข้อมูลและ
สำรวจข้อมลูตามบันทึกการส่ง
แผนการสอน 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน 

-  บันทึกการส่งแผนการสอน 

- แบบสำรวจข้อมลูแผนการสอน 

2 ครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชีประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

- ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
นักเรียน 

- สร้างเกณฑ์การประเมินความพึง
พอใจนักเรียน 

- สร้างเกณฑ์การประเมินการ
ปฏิบัติตน 

-  บันทึกการลงเวลา 

- บันทึกการเข้าแถว 

- รายงานเวรรักษาการ 

- รายงานเวรประจำวัน 

- บันทึกสถิติการลา 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ
นักเรียน 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เหน็ความสำคญัและปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างกัน พัฒนาตนท้ังทางด้านความรู้และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อนกัเรียนมากทีสุ่ด 

 

9.  ความสอดคล้องกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร นักเรียน 
 
9.1  เง่ือนไขความรู้ 

1. บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
2. การแก้ปัญหาของนักเรียน 
 

 

 
9.2  เง่ือนไขคุณธรรม 

1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความตรงต่อเวลา 
3. มีความมุ่งมั่น ต้ังใจ 

1.ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย   
2.อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 



 

๓๑๗ 

 

 
9.3  หลักความพอประมาณ 

1. ใช้เวลาได้เหมาะสมในการจัดกิจกรรม 
2. พอประมาณในเรื่องการใช้งบประมาณ 

 

 
9.4  หลักความมีเหตุผล 

1. เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนตามหน้าที่ 1.ให้เด็กมีความภาคภูมิใจ 
2.อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

 
9.5  หลักการมีภูมิคุ้มกัน 

1. มีอุปกรณ์ เพื่อการดำเนินงานที่เหมาะสม  

 
9.6  มิติด้านสังคม 

1. มีสติปัญญาในการทำงานและเป็นกำลังของสังคมในการ
พัฒนาประเทศ 
2. รู้จักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น 

1. เรียนรู้การปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดี 

 

9.9  มิติด้านเศรษฐกิจ 
 

1. ร่วมมือกันพัฒนาตามบทบาทหน้าที่
อย่างเหมาะสมตามกำลังและทรัพยากร
ที่แตกต่างกัน 
2. ใช้วัสดุ-อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 

 

 
9.8  มิติด้านวัฒนธรรม 

1.ใช้ความรู้ถ่ายทอดและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
ให้นักเรียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ     ........................................... รับผดิชอบโครงการ 

                      (นายปริญญา ผดุงกิจ) 

 

 

          ลงช่ือ     ...........................................   ผู้เสนอโครงการ 

                 (นายปริญญา ผดุงกิจ) 

 

 



 

๓๑๘ 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นหัวหน้างานวิเคราะหแ์ละจัดทำแผน
สถานศึกษา 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุม่บริหารงบประมาณ 

❑   เห็นควรพิจารณาอนุมตั ิ ❑   เห็นควรพิจารณาอนุมตั ิ

❑  อื่น ๆ ............................................... 

          

❑  อื่น ๆ ............................................ 

          

 

                 (นายเอกชัย พละศกัดิ์) 

                   16 / พ.ค. / 2564 

 

                  (นางสาวดวงนภา สินวิสูตร) 

                   16 / พ.ค. / 2564 

 

❑  อนุมัต ิ

❑  อื่น ๆ   

      ........................................................................................... 

   

 

       

          ลงช่ือ..........................................................ผู้อนุมตัิโครงการ 

    (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

วันท่ี  16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๑๙ 

 

ชื่อกิจกรรม    วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
กิจกรรมตามโครงการ    ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปริญญา ผดุงกิจ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้ครูใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่
ผู้เรียนในแต่ละระดบัการศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้และมีความรอบรู ้  และในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคัญ กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญคือ ครูผู้สอนต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล รู้ความต้องการ ความสามารถ จุดเด่นและจุด
ด้อย เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้เต็มตามศักยภาพรวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ฝึกทักษะให้
ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

งานวิจัยท่ีครูทำขึ้นเป็นงานวิจัยเพื่อทดลองจัดกิจกรรม ทดลองสอนโดยใช้สื่อท่ีตนสร้างขึ้น  แล้วนำไปทดลองใช้สอน
กับนักเรียนในช้ันเรียนเพื่อเก็บข้อมูลที่เป็นข้อสรุปได้ว่าสื่อท่ีตนสร้างขึ้นใช้ได้ดีเพียงใด ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ครูต้องมีบทบาทมากกว่าเดิม คือวิจัยควบคู่กับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่
ตลอดเวลา ครูจึงต้องกลายเป็นครูนักวิจัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวจึงจัดทำกิจกรรมวิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษา 

 
2.วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อให้ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาทีต่นรับผดิชอบ และใช้ผลในการปรบัการสอน 

2.2 เพื่อให้ครูออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ทีต่อบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปัญญา 

 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงคุณภาพ 

    3.1.1 ครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

    3.1.2 ครูโรงเรียนวดัทุ่งยายชีออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบคุคลและ
พัฒนาทางสติปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 เชิงปริมาณ 

       3.2.1 ร้อยละ 100 ของครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน 

       3.2.2 ร้อยละ 100 ของครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชีออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปญัญา 



 

๓๒๐ 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

 
กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

พ.ค. 64 ครูปริญญา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 64 ครูปริญญา 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
4. จัดซื้ออุปกรณ์ 

 
ตลอดภาคเรียน 

ครูปริญญา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
5. ประเมินผลและติดตามผลกิจกรรม 

ตลอดภาคเรียน ครูปริญญา 

6. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำกิจกรรม ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูปริญญา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
7. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม     

ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูปรญิญา 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม  2564  -   30  มีนาคม   2565 
 
6. งบประมาณที่ใช้ 300 บาท 
 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ครูออกแบบแผนการจัดการเรยีนรูท้ี่ตอบสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปัญญาได ้

ครูวิจัยและพัฒนาการจดัการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอนได ้

- ศึกษาวิธีสร้างแบบสำรวจข้อมูล 

- สร้างแบบสำรวจข้อมูลและสำรวจ
ข้อมูลตามบันทึกการส่งแผนการสอน 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน 

-  บันทึกการส่งแผนการสอน 

- แบบสำรวจข้อมลูแผนการสอนและ
การวิจัย 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชีสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปัญญา อีกทั้งสามารถวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอนได้ 

 



 

๓๒๑ 

 

 
 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 
 ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
                 หวัหน้ากลุ่มงานบุคคล 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 
 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา  สินวสิตูร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                      (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 

 

 

 

 

 



 

๓๒๒ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล   

กิจกรรม วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา    

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 กรอบรูปขนาด A4 3 กรอบ 100 300 

 รวม    300.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๒๓ 

 

ชื่อกิจกรรม    พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
กิจกรรมตามโครงการ    ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปริญญา ผดุงกิจ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

ครูเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในแต่
ละวิชาหรือแต่ละหน่วยของการเรียนรู้ ครูมีบทบาทสำคัญทั้งในขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ขั้นประเมินและ
ขั้นในผลการประเมิน โดยขั้นเตรียมการผู้สอนต้องศึกษาค้นคว้าแหล่งความรู้ต่ าง ๆ พัฒนาทักษะการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในแผนกิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด การเผชิญปัญหา สอดคล้องกับธรรมชาติ 
สัมพันธ์กับสังคมและตรงตามความสนใจของผู้เรียน กลุ่มบริหารงานบุคคลเห็นความสำคัญสิ่งเหล่านี้จึงเนน้ให้
ครูผู้สอนผลิตสื่อการสอน และส่งเสริมให้เกิดสื่อการสอนที่ดีซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง การผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องประกอบด้วยความรู้ในหลายสาขา 

ดังนั้นกลุ่มบริหารงานบุคคลจึงจัดกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อเสริมทักษะความรู้ในกร
ผลิตสื่อการสอนที่เปี่ยมประสิทธิภาพเพ่ือส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 
2.วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภมูิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ้

2.2 เพื่อให้ครมูีความรู้และทักษะในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงคุณภาพ 

    3.1.1 ครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชีใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

    3.1.2 ครูโรงเรียนวดัทุ่งยายชีมคีวามรู้และทักษะในการผลติสื่อการเรยีนการสอนเพิ่มขึ้น 

3.2 เชิงปริมาณ 

       3.2.1 ร้อยละ 100 ของครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชีใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อจดัการเรียนการสอน 

       3.2.2 ร้อยละ 100 ของครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชีมีความรู้และทักษะในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

 

 



 

๓๒๔ 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

พ.ค. 64 ครูปริญญา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 64 ครูปริญญา 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
4. จัดการอบรมพัฒนา 

 
พ.ค. 64 

ครูปริญญา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
5. ประเมินผลและติดตามผลกิจกรรม 

ตลอดภาคเรียน ครูปริญญา 

6. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำกิจกรรม ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูปริญญา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
7. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม     

ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูปรญิญา 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม  2564  -   30  มีนาคม   2565 
 
6. งบประมาณที่ใช้ 1,700 บาท 
 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบท
และภมูิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้

- ศึกษาวิธีสร้างแบบสำรวจข้อมูล 

- สร้างแบบสำรวจข้อมูลและสำรวจ
ข้อมูลตามบันทึกการส่งแผนการสอน 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน 

-  บันทึกการส่งแผนการสอน 

- แบบสำรวจข้อมลูแผนการสอน 

ครูมีความรู้และทักษะในการผลติสื่อการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถาม 

- สร้างเกณฑ์การประเมินผล 

-  แบบสอบถาม 

 
 



 

๓๒๕ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชีมีความรู้และทักษะในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน ใช้สื่อและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 
 ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
                 หวัหน้ากลุ่มงานบุคคล 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 
 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา  สินวสิตูร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                     (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 

 



 

๓๒๖ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล   

กิจกรรม พัฒนาสื่อการเรียนการสอน   

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 ป้ายช่ือกิจกรรม 1 แผ่น 300          300  

2 อาหารกลางวันและน้ำดืม่ 2 วัน 20 คน 70         1,400  

 รวม    1,700.- 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๒๗ 

 

ชื่อกิจกรรม    ศึกษาดูงาน 
กิจกรรมตามโครงการ    ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปริญญา ผดุงกิจ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

การสร้างขวัญ กำลังใจ การเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในโรงเรียน  เป็นสิ่งที่จะต้อง
กระทำอยู่เสมอ  การอบรมสัมมนาจากแหล่งวิทยาการต่าง ๆ แล้ว  เพื่อพัฒนาความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์
และคุณธรรม  จริยธรรมของครูนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งนอกจากนี้การศึกษาดูง านก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะ
ส่งเสริม ความรู้ ประสบการณ์และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับบุคลากรในโรงเรียน  ดังนั้นโรงเรียนจึงควร
จะจัดให้ บุคลากรในโรงเรียน ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่  

ดังนั้นกลุ่มบริหารงานบุคคลจึงจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อเสริมทักษะความรู้ในกรผลิตสื่อการสอนที่
เปี่ยมประสิทธิภาพเพ่ือส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 
2.วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ให้กับ ครูและลูกจ้าง 

2.2 เพื่อเปดิโอกาสให้กับครู  ได้แลกเปลีย่นแนวความคดิที่จะพัฒนาการเรยีน การสอน  

       และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 

2.3 ส่งเสริมให้ครู  มีแนวความคดิที่จะพัฒนาการเรียนการสอน 

2.4 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้กับครู และลูกจ้างประจำ 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงคุณภาพ 

    3.1.1 ครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี มีประสบการณ์ตรง มีวิสัยทัศน์กวา้งไกล 

    3.1.2 ครูโรงเรียนวดัทุ่งยายชีมคีวามรู้ ทักษะและมีแนวความคิดที่จะพัฒนางาน 

3.2 เชิงปริมาณ 

       3.2.1 ร้อยละ 100 ของครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชีได้ศึกษาดูงาน 

       3.2.2 ร้อยละ 100 ของครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชีความรู้ ทักษะและมีแนวความคิดที่จะพัฒนางาน 

 

 
 



 

๓๒๘ 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

พ.ค. 64 ครูปริญญา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 64 ครูปริญญา 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
4. จัดการศึกษาดูงาน 

 
พ.ย. 64 

ครูปริญญา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
5. ประเมินผลและติดตามผลกิจกรรม 

ตลอดภาคเรียน ครูปริญญา 

6. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำกิจกรรม ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูปริญญา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
7. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม     

ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูปรญิญา 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม  2564  -   30  มีนาคม   2565 
 
6. งบประมาณที่ใช้ 
  27,000 บาท 
 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
บุคลากร มีประสบการณต์รง มีวสิยัทัศน์กว้างไกล มี
แนวความคิดที่จะพัฒนางาน 

สังเกต/ตรวจสอบ 
 

แบบบันทึก 
 
 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชีได้รับความรู้ ประสบการณ์ตรง มีโอกาสได้แลกเปลี่ยน ความรู้ ความ
คิดเห็น ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและรู้รักสามัคคี สามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์ จากการศึกษาดูงานมาพัฒนางาน 

 
 
 



 

๓๒๙ 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 
 ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
                 หวัหน้ากลุ่มงานบุคคล 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 
 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา  สินวสิตูร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                      (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๓๐ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล   

กิจกรรม ศึกษาดูงาน   

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 ค่าจ้างเหมารถเดินทาง 2 วัน 2 คัน 8,000          16,000  

2 อาหาร 5 มื้อ 20 คน 3,000 3,000 

3 ค่าที่พัก 10 ห้อง 800 8,000 

 รวม    2,7000.- 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๓๑ 

 

 

ชื่อกิจกรรม    ครูดีในดวงใจ 
กิจกรรมตามโครงการ    ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปริญญา ผดุงกิจ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

ครูเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มี
บทบาทสำคัญเป็นตัวแบบที่สำคัญของผู ้เรียน ดังนั ้นผู ้ที ่เป็นครูจึงต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องดีงามต าม
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งหมายถึงว่า มาตรฐานความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องประพฤติปฏิบัติ เป็น
แนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อผดุงเกียรติและสถานะ ของวิชาชีพนั้นก็ได้ผู้กระทำผิด
จรรยาบรรณ จะต้องได้รับโทษโดยว่ากล่าว ตักเตือน ถูกพักงาน หรือถูกยกเลิกใบประกอบวิชาชีพได้  

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและเพ่ิมกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงจัดกิจกรรมครู
ดีในดวงใจ  

 
2.วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อให้ครูรักษามาตรฐานจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

2.2 เพื่อให้ครมูีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงคุณภาพ 

    3.1.1 ครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชีปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ     

    3.1.2 ครูโรงเรียนวดัทุ่งยายชีมขีวัญและกำลังใจในการปฏิบตัิงาน 

3.2 เชิงปริมาณ 

     3.2.1 ร้อยละ 100 ของครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชีปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ     

     3.2.2 ร้อยละ 100 ของครูโรงเรยีนวัดทุ่งยายชีมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 



 

๓๓๒ 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

พ.ค. 64 ครูปริญญา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 64 ครูปริญญา 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
4. คัดเลือกและมอบรางวัล 

 
พ.ค. 64 

ครูปริญญา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
5. ประเมินผลและติดตามผลกิจกรรม 

ตลอดภาคเรียน ครูปริญญา 

6. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำกิจกรรม ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูปริญญา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
7. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม     

ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูปรญิญา 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม  2564  -   30  มีนาคม   2565 
 
6. งบประมาณที่ใช้ 300 บาท 
 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ครูมีแผนการสอนและการนิเทศการสอนที่มีประสิทธิภาพ - ศึกษาวิธีสร้างแบบสำรวจข้อมูล 

- สร้างแบบสำรวจข้อมูลและสำรวจ
ข้อมูลตามบันทึกการส่งแผนการสอน 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน 

-  บันทึกการส่งแผนการสอน 

- แบบสำรวจข้อมลูแผนการสอน 

ครูมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบตัิงาน - ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถาม 

- สร้างเกณฑ์การประเมินผล 

-  แบบสอบถาม 

 
 



 

๓๓๓ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี มีการพัฒนากระบวนการสอนอย่างเต็มความสามารถ ในการจัด

การศึกษา และมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 
 ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
                 หวัหน้ากลุ่มงานบุคคล 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 
 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา  สินวสิตูร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 

 

 



 

๓๓๔ 

 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา และ   
ผู้ปกครอง ชมุชน ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

แผนงาน   (     )  กลุ่มบริหารวิชาการ 

    (     )  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

    (  /  )  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

    (   )  กลุ่มบริหารทั่วไป 

(     )  กลุ่มอำนวยการ 

(     )  กลุ่มประกันคณุภาพการศกึษา 

                 โครงการใหม่               โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อ   3  

สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ   4,6 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที ่

- มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ...................-.......................... 

- มาตรฐานที่ 2 ด้านการะบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ........2.2,2.4........................... 

- มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานที่ .....................-........................ 
 

 กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน   ที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบ นายปริญญา ผดุงกิจ 

ระยะเวลาโครงการ 16  พฤษภาคม  2563  -   31  มีนาคม   2564 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๓๕ 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตราที่ 40 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
เพื่อทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบไปด้วยตัวแทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กร
ชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดทุ่งยายชี เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล เพื่อเป็นการส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วงงานต่างๆกับโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯรู้และปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ระเบยีบกำหนด 

2. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯกำกับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สถานศกึษาให้บรรลผุล
สำเรจ็ตามเป้าหมาย  

3. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านคุณภาพ 

  3.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาฯรู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ระเบียบกำหนด 

  3.1.2 เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

  3.1.3 ผู้ปกครองรับทราบนโยบายการบริหารงานโรงเรียน แลกเปลี่ยนผลการจัดการศึกษาที่เกิดกับ
นักเรียนในปกครองของตนกับโรงเรียนได้ 

3.2 ด้านปริมาณ   

  3.2.1 ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการสถานศึกษาฯรู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ระเบียบกำหนด 

3.2.2 ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการสถานศึกษาฯมีส่วนร่วมในดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สำเร็จตามเป้าหมาย 

3.2.3  ร้อยละ 80 ของเครือข่ายผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

3.2.4 ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองรับทราบนโยบายการบริหารงานโรงเรียน แลกเปลี่ยนผลการจัดการศึกษา
ที่เกิดกับนักเรียนในปกครองของตนกับโรงเรียนได้ 

 

 

 



 

๓๓๖ 

 

4. กิจกรรมสำคัญ 

 4.1   ประชุมจัดทำโครงการ 

 4.2   เสนอขออนุมัติโครงการ 

 4.3  ดำเนินการตามแผน 

4.3.1  กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา 

4.3.2  กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 

4.3.3 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

4.4 สรุปและรายงาน 

 

5.  วิธีดำเนินการ 

 

ที ่

 

การดำเนินการ 

ระยะเวลาปีการศึกษา 2564  

ผู้รับผิดชอบ พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

ต.ค. 

64 

พ.ย. 

64 

ธ.ค. 

64 

ม.ค. 

65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

 

1 ประชุมจัดทำ
โครงการ 

             

2 เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

             

3 ดำเนินการตามแผน              

 3.1 กิจกรรมประชุม
กรรมการ
สถานศึกษา 

            ครูปรญิญา 

 3.2 กิจกรรมประชุม
เครือข่ายผู้ปกครอง 

            ครูปรญิญา 

 3.3 กิจกรรมประชุม 

ผู้ปกครอง 

            ครูปรญิญา 

 สรุปและรายงาน             ครูปรญิญา 

 

 



 

๓๓๗ 

 

6. งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

หมวดงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายได้ แหล่งงบประมาณ 

1 กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ  1,900  

2 กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  570  

3 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  1,500  

                            รวม  3,970  

7.  การประเมิน 

ที ่ ตัวบ่งชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1 คณะกรรมการสถานศึกษาฯรู้และปฏิบัติหน้าท่ี
ตามที่ระเบียบกำหนด 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯกำกับ ติดตาม ดูแล 
และขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สถานศึกษาให้
บรรลผุลสำเร็จตามเปา้หมาย 

เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

- ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถาม 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน 

- ตรวจสรปุผลการประชุม 

- แบบสอบถาม 

-  บันทึกการประชุม,รายงานการ
ประชุม 

 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ปกครอง ชุมชน เห็นความสำคัญและปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วงงานต่างๆกับโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากข้ึน 

 

9.  ความสอดคล้องกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรียน 
 
9.1  เง่ือนไขความรู้ 

1. บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
2. ข้อกฎหมายเกี่ยวข้อง 
 

 

 
9.2  เง่ือนไขคุณธรรม 

1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความตรงต่อเวลา 
3. มีความมุ่งมั่น ต้ังใจ 

 



 

๓๓๘ 

 

 
9.3  หลักความพอประมาณ 

1. ใช้เวลาได้เหมาะสมในการจัดกิจกรรม 
2. พอประมาณในเรื่องการใช้งบประมาณ 

 

 
9.4  หลักความมีเหตุผล 

1. เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนตามหน้าที่ 
2. เพื่อเพิ่มพูนเน้นย้ำหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

 
9.5  หลักการมีภูมิคุ้มกัน 

1. คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้เพิ่มเติมและเป็นพื้นฐานใน
การดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาการศึกษา 

 

 
9.6  มิติด้านสังคม 

1. มีสติปัญญาในการทำงานและเป็นกำลังของสังคมในการ
พัฒนาประเทศ 
2. รู้จักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น 

 

 

9.10  มิติด้านเศรษฐกิจ 
 

1. ร่วมมือกันพัฒนาตามบทบาทหน้าที่
อย่างเหมาะสมตามกำลังและทรัพยากร
ที่แตกต่างกัน 
2. ใช้วัสดุ-อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 

 

 
9.8  มิติด้านวัฒนธรรม 

1.ใช้ความรู้ถ่ายทอดและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
ให้นักเรียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

 

 

 

ลงช่ือ     ........................................... รับผดิชอบโครงการ 

                      (นายปริญญา ผดุงกิจ) 

 

 

          ลงช่ือ     ...........................................   ผู้เสนอโครงการ 

                 (นายปริญญา ผดุงกิจ) 

 

 

  

 



 

๓๓๙ 

 

ความคิดเห็นหัวหน้างานวิเคราะหแ์ละจัดทำแผน
สถานศึกษา 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุม่บริหารงบประมาณ 

❑   เห็นควรพิจารณาอนุมตั ิ ❑   เห็นควรพิจารณาอนุมตั ิ

❑  อื่น ๆ ............................................... 

          

❑  อื่น ๆ ............................................ 

          

 

                 (นายเอกชัย พละศกัดิ์) 

                   1 / พ.ค. / 2564 

 

                  (นางสาวดวงนภา สินวิสูตร) 

                      1 / พ.ค. / 2564 

 

❑  อนุมัต ิ

❑  อื่น ๆ   

      ...........................................................................................  

       

          ลงช่ือ..........................................................ผู้อนุมตัิโครงการ 

    (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

      วันท่ี  1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๔๐ 

 

ชื่อกิจกรรม    ประชุมกรรมการสถานศึกษา 
กิจกรรมตามโครงการ    ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา และ   

ผู้ปกครอง ชุมชน ตามบทบาทหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปริญญา ผดุงกิจ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตราที ่ 40 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบไปด้วย
ตัวแทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู ้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของ
สถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 
 กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดทุ่งยายชี เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดกิจกรรมประชุมกรรมการ
สถานศึกษาฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วงงานต่างๆกับโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศกึษาฯ รู้และปฏิบัตหิน้าท่ีตามทีร่ะเบียบกำหนด 

2.2 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศกึษาฯ กำกับ ติดตาม ดูแล และขบัเคลื่อนการดำเนินงานของ สถานศึกษาให้
บรรลผุลสำเร็จตามเปา้หมาย  

 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงคุณภาพ 

    3.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาฯ รู้และปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

    3.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาฯ กำกับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สถานศึกษาให้บรรลผุล
สำเรจ็ตามเป้าหมาย 

3.2 เชิงปริมาณ 

      3.2.1 ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการสถานศึกษาฯรู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ระเบียบกำหนด 

     3.2.2 ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการสถานศึกษาฯมีส่วนร่วมในดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมาย 

   

 



 

๓๔๑ 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

พ.ค. 64 ครูปริญญา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 64 ครูปริญญา 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3. จัดการประชุม 

ตลอดภาคเรียน ครูปริญญา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
4. ประเมินผลและติดตามผลกิจกรรม 

ตลอดภาคเรียน ครูปริญญา 

5. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำกิจกรรม ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูปริญญา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
6. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม     

ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูปรญิญา 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม  2564  -   30  มีนาคม   2565 
 
6. งบประมาณที่ใช้  
 1,900 บาท 
 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 7.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
คณะกรรมการสถานศึกษาฯรู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามที่
ระเบียบกำหนด 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯกำกับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมาย 

- ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถาม 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน 

- ตรวจสรปุผลการประชุม 

- แบบสอบถาม 

-  บันทึกการประชุม,รายงาน
การประชุม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดทุ่งยายชี มีความรู้ เห็นความสำคัญและปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วงงาน
ต่างๆกับโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

 



 

๓๔๒ 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
                 หวัหน้ากลุ่มงานบุคคล 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 
 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา  สินวสิตูร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๔๓ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา และ   ผู้ปกครอง ชุมชน ตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

กิจกรรม ประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ    

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 ค่าอาหารอาหารว่างน้ำดื่ม 5 วัน จำนวน 5  มื้อ 19 คน 100         1,900  

 รวม            1,900.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๔๔ 

 

ชื่อกิจกรรม    ประชุมผู้ปกครอง 
กิจกรรมตามโครงการ    ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา และ   

ผู้ปกครอง ชุมชน ตามบทบาทหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปริญญา ผดุงกิจ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

ความมุ่งหมายและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจัด การศึกษาให้
ยึดหลักว่า เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา เน้นการมีส่วน
ร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการและสถาบันสังคมอื่น แนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่กำหนดไว้
ในมาตรา 24 (6) จะต้องจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครองและบุคคล ในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ พร้อมกับดำเนินการตาม
มาตรฐานและ การประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 48 โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 การดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามที่
กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้ปกครอง 
ชุมชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน จึงเป็นกิจกรรมสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่
ผู้ปกครอง ชุมชน มีโอกาสได้กำหนดแนวทาง ร่วมวางแผนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นมากที่สุด  
 
2.วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายการบรหิารงานโรงเรยีน 

2.2 เพื่อให้ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนผลการจดัการศึกษาที่เกดิกับนักเรียนในปกครองของตนกับโรงเรียน 

 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงคุณภาพ 

    3.1.1 ผู้ปกครองมีความเข้าใจนโยบายการบริหารงานโรงเรียน 

    3.1.2 ผู้ปกครองสามารถแลกเปลี่ยนการจดัการศึกษานักเรยีนในปกครองของตนกับโรงเรียนได้ 

3.2 เชิงปริมาณ 



 

๓๔๕ 

 

      3.2.1 ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองมีความเข้าใจนโยบายการบริหารงานโรงเรียน 

     3.2.2 ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองสามารถแลกเปลี่ยนผลการจัดการศึกษาท่ีเกิดกับนักเรียนในปกครองของตนกับ
โรงเรียนได ้

   

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

พ.ค. 64 ครูปริญญา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 64 ครูปริญญา 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3. จัดการประชุม 

พ.ค. 64– มี.ค.65 ครูปริญญา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
4. ประเมินผลและติดตามผลกิจกรรม 

ตลอดภาคเรียน ครูปริญญา 

5. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำกิจกรรม ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูปริญญา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
6. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม     

ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูปรญิญา 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม  2564  -   30  มีนาคม   2565 
 
6. งบประมาณที่ใช้ 1,500 บาท 
 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1 คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 7.2 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผู้ปกครองมีความเข้าใจนโยบายการบริหารงานโรงเรียน 

ผู้ปกครองสามารถแลกเปลี่ยนผลการจัดการศึกษาที่เกิดกับ
นักเรียนในปกครองของตนกับ 

- ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถาม 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน 

- ตรวจสรปุผลการประชุม 

- แบบสอบถาม 

-  บันทึกการประชุม,รายงาน
การประชุม 

 
 



 

๓๔๖ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้ปกครองมีความเข้าใจนโยบายการบริหารงานโรงเรียน สามารถแลกเปลี่ยนผลการจัดการศึกษาที่เกิด

กับนักเรียนในปกครองของตนกับโรงเรียนเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 
 ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
                 หวัหน้ากลุ่มงานบุคคล 
 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 
 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา  สินวสิตูร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 

 



 

๓๔๗ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา และ   ผู้ปกครอง ชุมชน ตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง    

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 ป้ายไวนิล 1 ชุด 570           500  

2 อาหารว่างและนำ้ดื่ม 2 วัน 100 คน 10         1,000  

 รวม            1,500.- 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๔๘ 

 

ชื่อกิจกรรม    ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
กิจกรรมตามโครงการ    ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา และ   

ผู้ปกครอง ชุมชน ตามบทบาทหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายปริญญา ผดุงกิจ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

ความมุ่งหมายและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจัด การศึกษาให้
ยึดหลักว่า เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา เน้นการมีส่วน
ร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการและสถาบันสังคมอื่น แนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่กำหนดไว้
ในมาตรา 24 (6) จะต้องจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครองและบุคคล ในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ พร้อมกับดำเนินการตาม
มาตรฐานและ การประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 48 โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที ่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื ่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
 การดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามที่
กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้ปกครอง 
ชุมชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย จึงเป็นกิจกรรมสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่
ผู้ปกครอง ชุมชน มีโอกาสได้กำหนดแนวทาง ร่วมวางแผนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นมากที่สุด  
 
2.วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อให้ผู้ปกครองสร้างเครือข่ายการทำงานท่ีส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมของโรงเรียน 

2.2 เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือเป็นตัวแทนของผู้ปกครองนักเรยีน 

 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงคุณภาพ 

    3.1.1 ผู้ปกครองมีเครือข่ายสง่เสริมสนับสนุนกจิกรรมของโรงเรยีน 



 

๓๔๙ 

 

    3.1.2 ผู้ปกครองสามารถสรา้งเครือข่ายจากตัวแทนของผู้ปกครองทุกระดับ 

3.2 เชิงปริมาณ 

      3.2.1 ร้อยละ 80 ของเครือข่ายผู้ปกครองส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

      3.2.2 ร้อยละ 100 ของสมาชิกเครือข่ายผู้ปกครองมาจากผู้ปกครองนักเรียนครบทุกระดับช้ัน 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

พ.ค. 64 ครูปริญญา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 64 ครูปริญญา 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3. จัดการประชุม 

พ.ค. 64 – มี.ค.65 ครูปริญญา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
4. ประเมินผลและติดตามผลกิจกรรม 

ตลอดภาคเรียน ครูปริญญา 

5. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำกิจกรรม ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูปริญญา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
6. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม     

ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูปรญิญา 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม  2564  -   30  มีนาคม   2565 
 
6. งบประมาณที่ใช้ 570บาท 
 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1 คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 7.2 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผู้ปกครองมีเครือข่ายส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

ผู้ปกครองสามารถสร้างเครือข่ายจากตัวแทนของผู้ปกครอง
ทุกระดับ 

- ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถาม 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน 

- ตรวจสรปุผลการประชุม 

- แบบสอบถาม 

-  บันทึกการประชุม,รายงานการประชุม 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้ปกครองสามารถสร้างเครือข่ายจากตัวแทนของผู้ปกครองทุกระดับและเครือข่ายผูป้กครองนั้น ส่งเสรมิสนับสนุน

กิจกรรมของโรงเรียน 

 

 

 

 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 
 ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นายปริญญา  ผดุงกิจ) 
                 หวัหน้ากลุ่มงานบุคคล 
 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 
 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา  สินวสิตูร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 



 

๓๕๑ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา และ   ผู้ปกครอง ชุมชน ตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

กิจกรรม ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง    

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 อาหารว่าง น้ำดืม่ 2 วัน   20 คน 25 500 

 ซองจดหมาย 1 แพ็ค(100ซอง) 70 70 

 รวม            570.- 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 
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โครงการ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
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ชื่อโครงการ        การส่งเสริมการเรียนการสอน 
แผนงาน  (    )  กลุ่มบริหารวิชาการ 
   (  √ )  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
   (     )  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   (     )  กลุ่มบริหารทั่วไป 
   (     )  กลุ่มอำนวยการ 

                  โครงการใหม่         √      โครงการต่อเนื่อง 

สนองแผนกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อ   ......1,2,3,5...…..   

สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ   .......1,3,4,5....... 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

           มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
           มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

 
สนองแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.ฉช.เขต 2  ข้อ  .....2,3,5,8,10,11,13,14...,.. 
    
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน   ที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ        นางดวงนภา  สินวิสูตร  
 
 
 
                          

ระยะเวลาโครงการ      พฤษภาคม  2564  -    มีนาคม   2565 
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1. หลักการและเหตุผล 

       การบริหารจัดการจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีวัสดุ  อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานบริหารจัดการ  เพื่อการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดองค์กร  เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
เอกสารเพียงพอต่อการบริหารงานในโรงเรียน ตลอดจนมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่ องใช้ในสำนักงานเพื่อการ
บริการข้อมูล การติดต่อประสานงาน จัดระบบการนิเทศติดตาม และสนับสนุนงานของฝ่ายวิชาการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามท่ีกำหนดจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

     2. วัตถุประสงค ์ 

 1.เพ่ือจัดหาวัสดุสำนักงาน ปรับซ่อมอุปกรณ์ การผลิตเอกสาร และให้บริการการผลิตเอกสาร 
ของหน่วยงาน/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระอย่างเพียงพอ 
 2. เพ่ือให้มีระบบงานสารสนเทศ และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                         
 3. เพ่ือให้การบริหารงานและการบริหารจัดการคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 
     3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 
                     3.1.1  ครู  14 คน  นักเรียน 284 คน 

3.2  ด้านคุณภาพ 
 3.2.1  มีวัสดุ อุปกรณ์และเอกสารเพียงพอต่อการบริหารงาน 

3.2.2  มีการจัดเก็บข้อมูล จัดระบบสารสนเทศและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
3.2.3 การบริหารงานและการบริหารจัดการคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ  

 
           

4. กิจกรรมสำคัญ 
 4.1   ประชุมจัดทำโครงการ 
 4.2   เสนอขออนุมัติโครงการ 
 4.3  ดำเนินการตามแผน 

      4.3.1  กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงานบริหารโรงเรียน 
4.4 สรุปและรายงานกิจกรรมรายงานประจำปี 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๓๕๕ 

 

5.  วิธีดำเนินการ 

 

ที ่

 

การดำเนินการ 

ระยะเวลาปีการศึกษา 2564  

ผู้รับผิดชอบ พ.ค
64 

มิ.ย
64 

ก.ค
64 

ส.ค
64 

ก.ย
64 

ต.ค
64 

พ.ย
64 

ธ.ค
64 

ม.ค
65 

ก.พ
65 

มี.ค
65 

เม.ย
65 

1 ประชุมจัดทำ
โครงการ 

            ครูดวงนภา 
    

2 เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

            ครูดวงนภา 

   

3 ดำเนินการตามแผน             ครูดวงนภา 

      

4  - กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
สำนักงานบริหาร
โรงเรียน 

 

            ครูดวงนภา 
 

5 สรุปและรายงานผล             ครูดวงนภา 
 

 

6. งบประมาณ 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ หมวดงบประมาณ 

เงินอุดหนุน เงินรายได้ แหล่งงบประมาณ 
1 
 
 
 

 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงานบริหารโรงเรียน 
- กระดาษ A 4  
- กระดาษดับเบิ้ล A 

 

 
11,250 
1,200 

 
 

 
 

 
 

รวม 12,450   
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7.  การประเมิน 

ที ่ ตัวบ่งชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 1.การบริหารจัดการงานสารสนเทศของโรงเรียน
สะดวก รวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ 

2.บุคลากรมีอุปกรณ์ต่าง ๆพอเพียงในการ
บริหารจัดการสำนักงาน 

- สังเกต  สัมภาษณ์  ประเมินผล
งาน  การพัฒนาของนักเรียน 

- ประเมินสรุปผลจากแบบ
สำรวจความพึงพอใจ 

- แบบติดตามและประเมินผล  

- แบบสังเกต 

- แบบวัดความพึงพอใจ 

 

 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1.  การบริหารจัดการงานวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.2 การจัดการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

     8.3 การให้บริการเอกสาร ข่าวสารข้อมูล การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
 8.4 ระบบการอัดสำเนาเอกสารมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
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9.  ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรียน 
 
9.1  เงื่อนไขความรู้ 

 
1. .  การบริหารจัดการงานวิชาการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. สามรถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
9.2  เงื่อนไขคุณธรรม 

 
1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความตรงต่อเวลา 
3. มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ 

 
1. มีความรับผิดชอบต่อการใช้ยานพหนะ 
2. รักษาประโยชน์ของส่วนรวม 
3. มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือครู/ผู้ปกครอง
ในด้านต่าง ๆ 
 

 
9.3  หลักความพอประมาณ 

 
1. ใช้เวลาได้เหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอน 
2. พอประมาณในเรื่องการใช้งบประมาณ 

 
1. พอประมาณในเรื่องเวลารู้จักแบ่งเวลา
การใช้กระดาษได้อย่างเหมาะสม 
2. พอประมาณในเรื่องการใช้ทรัพยากร
ทางการศึกษาที่โรงเรียนจัดสรรให้ 
 

 
9.4  หลักความมีเหตุผล 

 
1. .  การบริหารจัดการงานวิชาการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ครูและบุคลากรสามารถใช้บริการได้
อย่างปลอดภัย 

 
1. นักเรียนมีความรู้มากข้ึน 
2. นักเรียนสามารถใช้บริการได้อย่าง
ปลอดภัย 

 
9.5  หลักการมีภูมิคุ้มกัน 

 
1. นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมและเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
2. นักเรียนได้พัฒนาตนเองและเกิดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
1. นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา 
2. นักเรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย 
 

9.6  มิติด้านสังคม 1. มีสติปัญญาในการทำงานและเป็นกำลัง
ของสังคมในการพัฒนาประเทศ 
2. รู้จักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
บุคคลอื่น 
 
 
 

1. สามารถตัดสินใจในการศึกษา และมี
สติปัญญาในการเรียน 
2. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำงาน 
 



 

๓๕๘ 

 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรียน 

9.7 มิติด้านเศรษฐกิจ 
 

1.สามารถนำความรู้เพ่ือถ่ายทอดให้กับ
นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้และนำความรู้
ไปสู่การประกอบอาชีพได้ 
2.ใช้วัสดุ-อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 

1. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการ
ดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้ 
2.  เกิดความหวงแหนและรักษาสมบัติ
ส่วนรวม 

 
9.8  มิติด้านวัฒนธรรม 

 
1. ใช้ความรู้ถ่ายทอดและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้
นักเรียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย 

 
1. ใช้ความรู้แสวงหา ศึกษา และปฏิบัติ
ตนให้เป็นไปตามวัฒนธรรมไทย 

 
9.9  มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

 
1. ให้ความรู้กับนักเรียนในการช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน และ
ชาติ 
2. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน 
3. มีบรรยากาศในการทำงานที่เป็นมิตร
สัมพันธ์ 

 
1. ใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่า และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
2. มีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. มีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่
น่าสนใจและแปลกใหม่ 

 
                                        
 
                                   ลงชื่อ     ..............................................   รับผิดชอบโครงการ 
                                                 (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
 
       ลงชื่อ  ..................................................    ผู้ เสนอโครงการ 
                                                (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๕๙ 

 

ความคิดเห็นหัวหน้างานวิเคราะห์และจัดทำแผนสถานศึกษา ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

❑   เห็นความพิจารณาอนุมัติ ❑   เห็นความพิจารณาอนุมัติ 
❑  อ่ืน ๆ ............................................... 
         ........................................................ 
        

❑  อ่ืน ๆ ............................................ 
         ................................................... 
 

            (นายเอกชัย   พละศักดิ์) 
                16/พฤษภาคม/ 2564 

               (นางดวงนภา  สนิวิสูตร) 
                16/พฤษภาคม/ 2564 

 
❑  อนุมัติ 
❑  อ่ืน ๆ   

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

    (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

     วันที่ 16  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๖๐ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 
โครงการ   การส่งเสริมการเรียนการสอน 
กลุ่มบริหาร   บริหารกลุ่มงบประมาณ 

 
ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน     

 - กระดาษ A 4 125 รีม 90 11,250 

 - กระดาษดับเบิ้ล  4 10 รีม 120 1,200 

      

รวม 12,450 
 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๖๑ 

 

ชื่อโครงการ         สาธารณูปโภคในสถานศึกษา 
แผนงาน  (    )  กลุ่มบริหารวิชาการ 
   (  √ )  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
   (     )  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   (     )  กลุ่มบริหารทั่วไป 
   (     )  กลุ่มอำนวยการ 
   (     )  กลุ่มงานประกันคุณภาพทางการศึกษา 

                  โครงการใหม่         √      โครงการต่อเนื่อง 

สนองแผนกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อ   ......5.....…..   

สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ   .......4......... 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 

- มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ............................................. 

 -     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          มาตรฐานที่ ..................2................................ 
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

มาตรฐานที่ ................................................. 
 

สนองแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.ฉช.เขต 2  ข้อ  ..........14.......... 
    
 
 
 
กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน   ที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ        นางดวงนภา  สินวิสูตร  
                       
 
                          

ระยะเวลาโครงการ     พฤษภาคม  2564  -   มีนาคม   2565 
 
 
 



 

๓๖๒ 

 

 
1. หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดประสิทธิสูงสุดภายใต้ระบบ
การบริหารงบประมาณและการชำระค่าสาธารณูปโภคถือเป็นภาระกิจหนึ่งของสถานศึกษาท่ีจะต้องรับผิดชอบ
โดยมุ่งเน้นการประหยัด มีเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากท่ีสุดดังนั้นโรงเรียนวัดทุ่งยายชีจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 

     2. วัตถุประสงค ์ 

 2.1 เพ่ือจัดสรรงบประมาณไว้ใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
 2.2 เพ่ือสร้างนิสัยให้นักเรียนรู้จักประหยัดในด้านการใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ 
     3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 
 3.1.1 ร้อยละ 100 ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีสภาพที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า 

 3.1.2 นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุกห้อง ทุกชั้นเรียน  
3.2  ด้านคุณภาพ 
 3.2.1 มีการจัดการ ดูแลรักษาในด้านการใช้ไฟฟ้าและน้ำในโรงเรียน อย่างประหยัดและ

คุ้มค่า 
 3.2.2 มีการตรวจสภาพ ดูแล รักษาและซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา 
 3.2.3 มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

           

4. กิจกรรมสำคัญ 
 4.1   ประชุมจัดทำโครงการ 
 4.2   เสนอขออนุมัติโครงการ 
 4.3  ดำเนินการตามแผน 

      4.3.1  กิจกรรมจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคในสถานศึกษา 
                4.3.2  กิจกรรมประหยัดพลังงาน  

4.4 สรุปและรายงานกิจกรรมรายงานประจำปี 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๓๖๓ 

 

5.  วิธีดำเนินการ 

 

ที ่

 

การดำเนินการ 

ระยะเวลาปีการศึกษา 2564  

ผู้รับผิดชอบ พ.ค
64 

มิ.ย
64 

ก.ค
64 

ส.ค
64 

ก.ย
64 

ต.ค
64 

พ.ย
64 

ธ.ค
64 

ม.ค
65 

ก.พ
65 

มี.ค
65 

เม.ย
65 

1 ประชุมจัดทำ
โครงการ 

            ครูดวงนภา 
    

2 เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

            ครูดวงนภา 

   

3 ดำเนินการตามแผน 

-กำหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
-ดำเนินตามขั้นตอน 

             
ครูดวงนภา 
       

4  กิจกรรมจัดสรร
งบประมาณค่า
สาธารณูปโภคใน
สถานศึกษา 

กิจกรรมประหยัด
พลังงาน  

            ครูดวงนภา 
 

5 สรุปและรายงานผล              
ครูดวงนภา 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

๓๖๔ 

 

 

6. งบประมาณ 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ หมวดงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน ๆ แหล่งงบประมาณ 
1 
 
 
 
2. 

 กิจกรรมจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคในสถานศึกษา 
- ค่าไฟฟ้า 
- ค่าน้ำประปาและค่าน้ำดื่ม 
- ค่าอินเตอร์เน็ต 

กิจกรรมประหยัดพลังงาน 
 
 

 
130,000 
30,000 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
 

รวม 160,000-. - อุดหนุน 
7.  การประเมิน 

ที ่ ตัวบ่งชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 1. การจัดการ ดูแลรักษาในด้านการใช้ไฟฟ้าและน้ำใน
โรงเรียน อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
2 การตรวจสภาพ ดูแล รักษาและซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา 
3 มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

- สอบถาม 
- ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคในแต่
ละเดือน 
- การตรวจสอบ 
- เปรียบเทียบค่าสาธารณูปโภค 

- แบบสอบถาม 
- บิลค่าไฟฟ้า 
- แบบตรวจสอบ 
- ตารางเปรียบเทียบค่า
สาธารณูปโภค 
 

 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1 มีการจัดการ ดูแลรักษาในด้านการใช้ไฟฟ้าและน้ำในโรงเรียน อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
8.2 ครู นักเรียน และผู้มาใช้บริการในโรงเรียน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้บริการ

สาธารณูปโภค  
8.3 นักเรียนรู้จักประหยัดในด้านการใช้สาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๖๕ 

 

 
9.  ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรียน 
 
9.1  เงื่อนไขความรู้ 

 
1. การวิเคราะห์ผู้เรียน 
2. การแก้ปัญหาของผู้เรียน 
 

 
1. อ่าน คิดวิเคราะห์ สื่อความได้ 
2. มีการพัฒนาด้านการเรียน 
3. รู้วิธีแก้ปัญหาของการเรียน 
4. การทำงานอย่างเป็นระบบ 
 

 
9.2  เงื่อนไขคุณธรรม 

 
1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความตรงต่อเวลา 
3. มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ 

 
1. มีความรับผิดชอบต่อการเรียน 
2. มีความกระตือรือร้นในการเรียน 
3. ตรงต่อเวลา 
4. มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือครู/ผู้ปกครอง
ในด้านต่าง ๆ 
 

 
9.3  หลักความพอประมาณ 

 
1. ใช้เวลาได้เหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอน 
2. พอประมาณในเรื่องการใช้งบประมาณ 

 
1. พอประมาณในเรื่องเวลารู้จักแบ่งเวลา
เรียนอย่างเหมาะสม 
2. พอประมาณในเรื่องการใช้ทรัพยากร
ทางการศึกษาที่โรงเรียนจัดสรรให้ 
 

 
9.4  หลักความมีเหตุผล 

 
1. เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
ภาษาไทยของผู้เรียน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทาง
คณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น 
 

 
1. นักเรียนมีความรู้มากข้ึน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 
 

 
9.5  หลักการมีภูมิคุ้มกัน 

 
1. นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมและเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
2. นักเรียนได้พัฒนาตนเองและเกิดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
 

 
1. นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา 
2. นักเรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย 
 



 

๓๖๖ 

 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรียน 

 
9.8  มิติด้านวัฒนธรรม 

 
1. ใช้ความรู้ถ่ายทอดและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้
นักเรียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย 

 
1. ใช้ความรู้แสวงหา ศึกษา และปฏิบัติ
ตนให้เป็นไปตามวัฒนธรรมไทย 

 
9.9  มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

 
1. ให้ความรู้กับนักเรียนในการช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน และ
ชาติ 
2. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน 
3. มีบรรยากาศในการทำงานที่เป็นมิตร
สัมพันธ์ 

 
1. ใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่า และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
2. มีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. มีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่
น่าสนใจและแปลกใหม่ 

 
                                   ลงชื่อ     ..............................................   รับผิดชอบโครงการ 
                                               (นางดวงนภา  สินวสิูตร) 
       ลงชื่อ  ..................................................    ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
ความคิดเห็นหัวหน้างานวิเคราะห์และจัดทำแผนสถานศึกษา ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

❑   เห็นความพิจารณาอนุมัติ ❑   เห็นความพิจารณาอนุมัติ 
❑  อ่ืน ๆ ............................................... 
         ................................................... 

❑  อ่ืน ๆ ............................................ 
         ................................................... 
 

             (นายเอกชัย   พละศักดิ์) 
                16/พฤษภาคม/ 2564 

            (นางดวงนภา  สินวสิูตร) 
                16/พฤษภาคม/ 2564 

 
❑  อนุมัติ 
❑  อ่ืน ๆ   

      ...........................................................................................  
          

 
บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 

 

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

(นายสมภพ   ดวงชอุ่ม) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

วันที่ 16  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 



 

๓๖๗ 

 

โครงการ   สาธารณูปโภคในสถานศึกษา 
กลุ่มบริหาร   บริหารงบประมาณ 

 
ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 กิจกรรมจัดสรรงบประมาณค่า
สาธารณูปโภคในสถานศึกษา 

    

 - ค่าไฟฟ้า 12 เดือน - 130,000 

 - ค่าน้ำประปาและค่าน้ำดื่ม 12 เดือน - 30,000 

 - ค่าอินเตอร์เน็ต  12 เดือน - - 

2 กิจกรรมประหยัดพลังงาน  - - - - 

รวม 160,000 
 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

๓๖๘ 

 

 

ชื่อโครงการ โครงการติดตามระบบดูแลวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

แผนงาน  (    )  กลุ่มบริหารวิชาการ 

   (  √ )  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

   (     )  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

   (     )  กลุ่มบริหารทั่วไป 

   (     )  กลุ่มอำนวยการ 

   (     )  กลุ่มงานประกันคุณภาพทางการศึกษา 

                  โครงการใหม่         √      โครงการต่อเนื่อง 

สนองแผนกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อ   ......5.....…..   

สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ   .......4......... 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 

- มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ............................................. 

 -     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

          มาตรฐานที่ ..................2................................ 

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

มาตรฐานที่ ................................................. 
 

สนองแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.ฉช.เขต 2  ข้อ  ..........14.......... 
    
กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน   ที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ        นางสาวจิดาภา   พ่ึงเพชร  

                   

ระยะเวลาโครงการ     พฤษภาคม  2564  -   มีนาคม   2565 



 

๓๖๙ 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ในสถานการณ์ท่ีโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วระบบการจัดการศึกษาของไทยจำเป็นต้องปรับตัวให้ทัน
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมและการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการ
ปฏิรูปการเรียนรู้และการปฏิรูประบบบริหารพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ได้กำหนดรูปแบบ
การบริหารจัดการศึกษาขึ้นใหม่เพื่อนำไปสู่ “ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม” ทั้งนี้ให้มีการกระจาย
อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป
ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาโดยตรงหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎระทรวง(มาตรา 
39) การกระจายอำนาจทางการบริหารการศึกษาเป็นการกระจายภารกิจอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและ
การตัดสินใจในการบริหารงานจากระดับกระทรวงลงไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วย
ปฏิบัติที่จะทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน 

ดังนั ้นกลุ ่มบริหารงานงบประมาณโรงเรียนวัดทุ ่งยายชี   สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   จึงได้จัดทำโครงการติดตามระบบดูแลวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนวัดทุ่งยายชี  
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล สูงสุดบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และนำมาซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน 

2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือการติดตามระบบดูแลวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

2.  เพ่ือบำรุงรักษาการใช้งานของวัสดุครุภัณฑ์ โดยในการดูแลเครื่องปรับอากาศ ณ ห้องปฏิบัติการ 

3.  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 

4.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 

  3.1.1  ครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

3.2  ด้านคุณภาพ 

  3.2.1  ครูได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

  3.2.2  ครูได้รับความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

  3.2.3  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 



 

๓๗๐ 

 

4. กิจกรรมสำคัญ 

 4.1ประชุมจัดทำโครงการ 

 4.2   เสนอขออนุมัติโครงการ 

 4.3  ดำเนินการตามแผน 

4.3.1  กิจกรรมบำรุงรักษาการใช้งานเครื่องปรับอากาศในสถานศึกษา 

4.4 สรุปและรายงาน 

5.  วิธีดำเนินการ 

 

ที ่

 

การดำเนินการ 

ระยะเวลาปีการศึกษา 2564 ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค
64 

มิ.ย
64 

ก.ค
64 

ส.ค
64 

ก.ย
64 

ต.ค
64 

พ.ย
64 

ธ.ค
64 

ม.ค
65 

ก.พ
65 

มี.ค
65 

 

1 ประชุมจัดทำโครงการ            ครูจิดาภา 

2 เสนอขออนุมัติโครงการ            ครูจิดาภา 

3 ดำเนินการตามแผน            ครูจิดาภา 

 กิจกรรมบำรุงรักษาการ
ใช้งานเครื่องปรับ 

อากาศในสถานศึกษา 

            

ครูจิดาภา 

4 สรุปและรายงานผล            ครูจิดาภา 

 

6. งบประมาณ 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ หมวดงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน ๆ แหล่งงบประมาณ 

1 กิจกรรมบำรุงรักษาการใช้งานเครื่องปรับอากาศในสถานศึกษา 5,000   

รวม 50,00   

รวมทั้งสิ้น 5,000  

 



 

๓๗๑ 

 

7.  การประเมิน 

ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 มีแผนปฏิบัติการกลุ่มอำนวยการ จำนวนเอกสาร -  แบบประเมินผลงาน 

2 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ยอดการใช้งบประมาณ -  แบบประเมินผลงาน 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  และผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 

9.  ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ครูและบุคลากร ผู้เรียน 

 
 
9.1  เงื่อนไขความรู้ 

 
1.  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ 
2. หลักการกระจายอำนาจและการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม 
3.  การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

 
1.  แนวทางการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2.  การทำงานอย่างเป็นระบบ 
3.  การจัดการศึกษา 

 
 
9.2  เงื่อนไขคุณธรรม 

1.  มีความเสียสละเวลาและความสุขส่วนตนเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2.  มีความกตัญญูและความซื่อสัตย์ต่อประชาชนด้วย
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและเต็ม
เวลา 
3.  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
4.  มีวินัยโดยการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว้อย่าง
เคร่งครัด 

1.  ผู้เรียนมีความรับผิดชอบใน    การ
ดูแลรักษาสิ่งของ/สถานที่ส่วนรวม 
2.  มีสัมมาคารวะเมื่อพบผู้ใหญ่/
ผู้ปกครอง 
3.  มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือครู/
ผู้ปกครองในด้านต่าง ๆ 
4.  มีความกตัญญูรู้คุณตอบแทน
ผู้ปกครองด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 



 

๓๗๒ 

 

 
 
 
 
9.3  หลักความ
พอประมาณ 

1.  ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2.  จัดการศึกษาให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
3. จัดสรรตำแหน่งหน้าที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพและ
ความถนัดของบุคคล 
4. จัดสรรทรัพยากรในการจัดการศึกษาให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 
5.  พอประมาณในเรื่องการใช้งบประมาณ 

1.  พอประมาณในเรื่องเวลารู้จักแบ่ง
เวลาให้เหมาะสม 
2.  พอประมาณในเรื่องการใช้
ทรัพยากรทางการศึกษาที่โรงเรียน
จัดสรรให้ 
 

 
 
9.4  หลักความมีเหตุผล 

1. เนื่องจากการบริหารจัดการแบบเดิมนักเรียน  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  ยังไม่มีส่วนร่วมเท่าที่ควร 
2.  เพราะครูต้องมีการพัฒนาวิชาชีพอยู่ตลอดเวลา 
3.  เพราะสำนักงานบริหารทั่วไป 
อยู่ในสภาพทรุดโทรม 

1.  เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกันเพราะ
ผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
จัดทำเอกสารต่างๆ ให้กับนักเรียน 
และผู้ปกครอง 

 
 
9.5  หลักการมี
ภูมิคุ้มกัน 

1.  มีการวางแผนในการดำเนินงาน 
2.  นำความรู้ที่ได้รับไปแก้ไขพัฒนางานของตนเอง 
3.  สถานศึกษาได้ผลิตนักเรียนที่มีความสามารถในด้าน
ต่างๆ และเป็นที่ยอมรับของบุคคลและองค์กรภายนอก 

1.  นำกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบในโรงเรียนไปใช้ในการ
บริหารจัดการตนเองเรื่องการเรียน
หรือการทำงาน 
2.  ผู้เรียนมีความสามารถรอบด้าน
เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

 
 
9.6  มิติด้านสังคม 

1.  รู้จักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน 
2.  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมใน
องค์กรได้ 
3.  เกิดสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 

1.  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการ
ทำงาน 
2.   ครอบครัวได้มีปฏิสัมพันธ์กันมาก
ขึ้น 
3.  สร้างเครือข่ายทางการศึกษา
ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

 
 
9.7  มิติด้านเศรษฐกิจ 

1.   ใชว้ัสดุ-อุปกรณ์สำนักงานอย่างคุ้มค่า 
2.   ครูและบุคลากรติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและ
ชุมชนได้สะดวกขึ้น 
 

1.  ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารได้
สะดวกเช่นการใช้ห้องประชาสัมพันธ์ 
2.  ผู้เรียนใช้ทรัพยากรที่โรงเรียน
จัดสรรให้อย่างคุ้มค่าเช่น  กระดาษ 
3.  เกิดความหวงแหนและรักษาสมบัติ
ส่วนรวม 
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     ลงชื่อ     ...........................................รับผิดชอบโครงการ 

    ( นางสาวจิดาภา  พ่ึงเพชร) 

             ลงชื่อ  ..................................................ผู้เสนอโครงการ 

   (นางดวงนภา   สินวิสูตร) 

ความคิดเห็นหัวหน้างานวิเคราะห์และจัดทำแผน
สถานศึกษา 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

❑   เห็นความพิจารณาอนุมัติ ❑   เห็นความพิจารณาอนุมัติ 

❑อ่ืน ๆ .............................................. ❑อ่ืน ๆ ............................................ 

              (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 

               16/พฤษภาคม/ 2564 

            (นางดวงนภา  สินวสิูตร) 

            16/พฤษภาคม/ 2564 

 

❑ อนุมัติ 

❑ อ่ืน ๆ   

     ...........................................................................................  

 

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

    (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

     วันที่ 1  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 

โครงการ ติดตามระบบดูแลวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

กลุ่มบริหาร   บริหารงานงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ 

1 

กิจกรรมบำรุงรักษาการใช้งาน
เครื่องปรับอากาศในสถานศึกษา 

- ล้างเครื่องปรับอากาศจำนวน 13 
เครื่อง 

5,000 

  

รวม 5,000   
 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 
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ชื่อโครงการ               ยานพาหนะ 
แผนงาน  (    )  กลุ่มบริหารวิชาการ 
   (  √ )  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
   (     )  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   (     )  กลุ่มบริหารทั่วไป 
   (     )  กลุ่มอำนวยการ 
   (     )  กลุ่มงานประกันคณุภาพทางการศึกษา 

                     โครงการใหม่         √      โครงการต่อเนื่อง 

สนองแผนกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อ   ......5....…..   

สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ   .......4......... 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 

- มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ............................................. 

 -     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          มาตรฐานที่ ..................2................................ 
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

มาตรฐานที่ .................................................. 
 

สนองแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.ฉช.เขต 2  ข้อ  ..........14.......... 
    
 
 
 
กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน   ที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ        นางดวงนภา  สินวิสูตร  
                             
 
                          

ระยะเวลาโครงการ    17  พฤษภาคม  2564  -   30  มีนาคม   2565 
                             
                  



 

๓๗๖ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื ่องด้วยยานพาหนะเป็นส่วนหนึ ่งของการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเร ียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพซึ่งในแต่ละปีบุคลากรของโรงเรียนได้มีการใช้ยานพาหนะในการเดินทางไปราชการและติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องตรวจสภาพบำรุงและรักษายานพาหนะของ
โรงเรียนให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและมีสมรรถนะที่ดีอยู่เสมอ 
 

2. วัตถุประสงค ์ 

2.1  เพ่ือให้ยานพาหนะอยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้ตลอดเวลา 
          2.2  เพื่อบำรุงรักษายานพาหนะ พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.3 เพื ่อให้บริการด้านยานพาหนะในโรงเร ียนให้มีความคล่องตัว มีความปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจะได้มีหลักประกันที่มั่นคงในการใช้รถโรงเรียน 
  3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 
3.1.1  บำรุงรักษายานพาหนะจำนวน 1 คัน 

                     3.1.2  ครู  14 คน  นักเรียน 284  คน 
3.2  ด้านคุณภาพ 
 3.2.1  ยานพาหนะมีอายุการใช้งานคงทนมากข้ึน 

3.2.2  ยานพาหนะมีสภาพการใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
3.2.3 ยานพาหนะในโรงเรียนให้มีความคล่องตัว มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมาก 

            3.2.4 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจะได้มีหลักประกันที่มั่นคงในการใช้รถโรงเรียน 
 

           

4. กิจกรรมสำคัญ 
 4.1   ประชุมจัดทำโครงการ 
 4.2   เสนอขออนุมัติโครงการ 
 4.3  ดำเนินการตามแผน 

      4.3.1  กิจกรรมสำรวจตรวจสภาพยานพาหนะ 

       4.3.2  กิจกรรมต่อเบี้ยประกันภัย,ประกัน พรบ.,ต่อทะเบียนรถ 
4.4 สรุปและรายงานกิจกรรมรายงานประจำปี 
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5.  วิธีดำเนินการ 

 

ที ่

 

การดำเนินการ 

ระยะเวลาปีการศึกษา 2564  

ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค
64 

มิ.ย
64 

ก.ค
64 

ส.ค
64 

ก.ย
64 

ต.ค
64 

พ.ย
64 

ธ.ค
64 

ม.ค
65 

ก.พ
65 

มี.ค
65 

เม.ย.
65 

 

1 ประชุมจัดทำ
โครงการ 

            ครูดวงนภา 
    

2 เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

            ครูดวงนภา 

   

3 ดำเนินการตามแผน             ครูดวงนภา 

      

4  - กิจกรรมสำรวจ
ตรวจสภาพ
ยานพาหนะ 

- กิจกรรมต่อเบี้ย

ประกันภัย,ประกัน 

พรบ.,ต่อทะเบียนรถ 

            ครูดวงนภา 
ครูปริญญา 
นายวีรชัย 

5 สรุปและรายงานผล             ครูดวงนภา 
ครูปริญญา 
นายวีรชัย 

 

 

6. งบประมาณ 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ หมวดงบประมาณ 

เงินอุดหนุน เงินรายได้ แหล่งงบประมาณ 
1 
 
 
2 

 กิจกรรมสำรวจตรวจสภาพยานพาหนะค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ 

กิจกรรมต่อเบี้ยประกันภัย,ประกัน พรบ.,ต่อทะเบียนรถ 

-ค่าประกันภัยรถยนต์ 

-พ.ร.บ.(พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) 

 
3,000 

 
7,100 
1,185 

- 
6,000 

 

- 
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รวม 11,285 6,000  
7.  การประเมิน 

ที ่ ตัวบ่งชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 1.  ยานพาหนะมีอายุการใช้งานคงทนมากข้ึน 
2.  ยานพาหนะมีสภาพการใช้งานได้ดี
ตลอดเวลา 
3 ยานพาหนะในโรงเรียนให้มีความคล่องตัว มี
ความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจะได้มี
หลักประกันที่ม่ันคงในการใช้รถโรงเรียน 
 

- การซ่อมแซมและบำรุงรักษา 
- สังเกต - สัมภาษณ์ ผู้รับบริการใน
การบริการแต่ละครั้ง 
- รายงานแก้ไขข้อบกพร่อง 
- ต่อพ.ร.บ 
-ต่อประกันภัยรถยนต์ 

- ตรวจสภาพการใช้งานของรถ 
- สังเกต - สัมภาษณ์ 
ผู้รับบริการในการบริการแต่ละ
ครั้ง 
- แบบรายงานแก้ไขข้อบกพร่อง 
- พ.ร.บ  
- ประกันภัยรถยนต์ 

 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1.  ยานพาหนะมีอายุการใช้งานคงทนมากข้ึน 
8.2.  ยานพาหนะมีสภาพการใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
8.3 ยานพาหนะในโรงเรียนให้มีความคล่องตัว มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
8.4 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจะได้มีหลักประกันที่มั่นคงในการใช้รถโรงเรียน 
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9.  ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรียน 
 
9.1  เงื่อนไขความรู้ 

 
1. การบำรุงรักษายานพาหนะมีอายุการ
ใช้งานที่คงทนมากข้ึน 

1. บำรุงร ักษาส่วนที ่ส ึกหรอให้กลับสู่
สภาพเด ิม  พร ้อมใช ้ งานได ้ อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

 
9.2  เงื่อนไขคุณธรรม 

 
1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความตรงต่อเวลา 
3. มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ 

 
1. มีความรับผิดชอบต่อการใช้ยานพหนะ 
2. รักษาประโยชน์ของส่วนรวม 
3. มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือครู/ผู้ปกครอง
ในด้านต่าง ๆ 
 

 
9.3  หลักความพอประมาณ 

 
1. ใช้เวลาได้เหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอน 
2. พอประมาณในเรื่องการใช้งบประมาณ 

 
1. พอประมาณในเรื่องเวลารู้จักแบ่งเวลา
การใช้ยานพหนะได้อย่างเหมาะสม 
2. พอประมาณในเรื่องการใช้ทรัพยากร
ทางการศึกษาที่โรงเรียนจัดสรรให้ 
 

 
9.4  หลักความมีเหตุผล 

 
1. เป็นการรักษายานพาหนะให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งาน 
2. ครูและบุคลากรสามารถใช้บริการได้
อย่างปลอดภัย 

 
1. นักเรียนมีความรู้มากข้ึน 
2. นักเรียนสามารถใช้บริการได้อย่าง
ปลอดภัย 

 
9.5  หลักการมีภูมิคุ้มกัน 

 
1. นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมและเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
2. นักเรียนได้พัฒนาตนเองและเกิดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

 
1. นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา 
2. นักเรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย 
 

9.6  มิติด้านสังคม 1. มีสติปัญญาในการทำงานและเป็นกำลัง
ของสังคมในการพัฒนาประเทศ 
2. รู้จักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
บุคคลอื่น 
 

1. สามารถตัดสินใจในการศึกษา และมี
สติปัญญาในการเรียน 
2. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำงาน 
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรียน 

9.7 มิติด้านเศรษฐกิจ 
 

1.สามารถนำความรู้เพ่ือถ่ายทอดให้กับ
นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้และนำความรู้
ไปสู่การประกอบอาชีพได้ 
2.ใช้วัสดุ-อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 

1. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการ
ดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้ 
2.  เกิดความหวงแหนและรักษาสมบัติ
ส่วนรวม 

 
9.8  มิติด้านวัฒนธรรม 

 
1. ใช้ความรู้ถ่ายทอดและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้
นักเรียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย 

 
1. ใช้ความรู้แสวงหา ศึกษา และปฏิบัติ
ตนให้เป็นไปตามวัฒนธรรมไทย 

 
9.9  มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

 
1. ให้ความรู้กับนักเรียนในการช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน และ
ชาติ 
2. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน 
3. มีบรรยากาศในการทำงานที่เป็นมิตร
สัมพันธ์ 

 
1. ใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่า และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
2. มีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. มีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่
น่าสนใจและแปลกใหม่ 

 
                                            
 
                                   ลงชื่อ     ..............................................   รับผิดชอบโครงการ 
                                                 (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
 
 
       ลงชื่อ  ..................................................    ผู้ เสนอโครงการ 
                                                (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๘๑ 

 

ความคิดเห็นหัวหน้างานวิเคราะห์และจัดทำแผนสถานศึกษา ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

❑   เห็นความพิจารณาอนุมัติ ❑   เห็นความพิจารณาอนุมัติ 
❑  อ่ืน ๆ ............................................... 
         ........................................................ 
        

❑  อ่ืน ๆ ............................................ 
         ................................................... 
 

            (นายเอกชัย   พละศักดิ์) 
                1/พฤษภาคม/ 2564 

               (นางดวงนภา  สนิวิสูตร) 
                1/พฤษภาคม/ 2564 

 
❑  อนุมัติ 
❑  อ่ืน ๆ   

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

    (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

     วันที่ 1  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๘๒ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 
โครงการ   ยานพาหนะ 
กลุ่มบริหาร   บริหารงานงบประมาณ 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/
หน่วย 

รวมเป็น
เงิน 

อุดหนุน รายได้ 

1 กิจกรรมสำรวจตรวจสภาพ
ยานพาหนะ 

      

 - ค่าน้ำมันรถยนต์       
 - ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์  12 เดือน 3,000  3,000 6,000 

2 ต่อเบี้ยประกันภัย,ประกัน 

พรบ.,ต่อทะเบียนรถ 

      

 - ค่าประกันภัยรถยนต์     7,100  
 - ค่าพ.ร.บ. พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
    1,185  

รวม 13,285 6,000 
 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๘๓ 

 

ชื่อโครงการ        ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา 
แผนงาน  (    )  กลุ่มบริหารวิชาการ 
   (  √ )  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
   (     )  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   (     )  กลุ่มบริหารทั่วไป 
   (     )  กลุ่มอำนวยการ 

                  โครงการใหม่         √      โครงการต่อเนื่อง 

สนองแผนกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อ   ......4.....…..   

สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ   .......6........ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 

- มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ............................................. 

 -     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          มาตรฐานที่ ........................................... 
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

มาตรฐานที่ .............3..................................... 
 

สนองแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.ฉช.เขต 2  ข้อ  .....13...,..14.......... 
    
 
 
 
กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน   ที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ        นางดวงนภา  สินวิสูตร  
 
 
 
                          

ระยะเวลาโครงการ      พฤษภาคม  2563  -   30  มีนาคม   2564 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 



 

๓๘๔ 

 

  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  หมวดที่ 8  ซึ่งกล่าวถึง ทรัพยากรและ
การลงทุนเพ่ือการศึกษา มาตรา 48 ให้มีการระดมทรัพยากร และการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และ
ทรัพย์สินทั้งของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน เอกชน องค์การ
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใช้ในการจัด
การศึกษา  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้การจัดการศึกษาด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีความร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และ
องค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

ดังนั้นทางโรงเรียนวัดทุ่งยายชี  จึงได้เห็นความสำคัญของการระดมทรัพยากรเพ่ือนำมาใช้ในการจัด
การศึกษา และสนองนโยบาย จึงได้ร่วมมือกับชุมชนจัดทำ โครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษาข้ึน เพ่ือจัดสรร จัดหาทรัพยากรนำมาใช้ในการจัดการศึกษา  

     2. วัตถุประสงค ์ 
2.1 เพ่ือระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 2.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 2.3 เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.4 เพื่อให้ชุมชนเห็นความสำคญัต่อการจัดการศึกษา 

     3. เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ 

  3.1.1 ร้อยละของการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

  3.1.2 ร้อยละของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
   3.1.3 ร้อยละของการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา  

            3.1.4 ร้อยละของการชุมชนท่ีเห็นความสำคญัต่อการจัดการศึกษา  

  3.2  ด้านคณุภาพ 

  3.2.1  มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาร้อยละ 80 

            3.2.2 มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนร้อยละ 80 
           3.2.3 ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาร้อยละ100 

            3.2.4 ชุมชนร้อยละ100 เห็นความสำคญัต่อการจัดการศึกษา 

 3.2.5 นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุกห้อง ทุกชั้นเรียน  
           

4. กิจกรรมสำคัญ 
 4.1   ประชุมจัดทำโครงการ 
 4.2   เสนอขออนุมัติโครงการ 
 4.3  ดำเนินการตามแผน 

      4.3.1  กิจกรรมระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
4.4 สรุปและรายงานกิจกรรมรายงานประจำปี 



 

๓๘๕ 

 

 
5.  วิธีดำเนินการ 

 

ที ่

 

การดำเนินการ 

ระยะเวลาปีการศึกษา 2564  

ผู้รับผิดชอบ พ.ค
64 

มิ.ย
64 

ก.ค
64 

ส.ค
64 

ก.ย
64 

ต.ค
64 

พ.ย
64 

ธ.ค
64 

ม.ค
65 

ก.พ
65 

มี.ค
65 

1 ประชุมจัดทำโครงการ            ครูทุกคน 

2 เสนอขออนุมัติโครงการ            ครูทุกคน 

3 ดำเนินการตามแผน 

-กำหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
-ดำเนินตามขั้นตอน 

            
 ครูทุกคน 

4  ก ิ จ ก ร ร ม ร ะ ด ม
ทรัพยากร 

           ครูทุกคน 

5 สรุปและรายงานผล            ครูทุกคน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

๓๘๖ 

 

6. งบประมาณ 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ หมวดงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน ๆ แหล่งงบประมาณ 
1 กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

- ซองขาวยาว 
- กระดาษ A 4  
 
 
 

 
 

 
2,340 
550 

 

- 

รวม  2,890 รายได้ 
7.  การประเมิน 

ที ่ ตัวบ่งชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 - โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
-  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และชุมชนเห็นความสำคัญต่อการจัดการศึกษา 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๘๗ 

 

9.  ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรียน 
 
9.1  เงื่อนไขความรู้ 

 
1. การวิเคราะห์ผู้เรียน 
2. การแก้ปัญหาของผู้เรียน 
 

 
1. อ่าน คิดวิเคราะห์ สื่อความได้ 
2. มีการพัฒนาด้านการเรียน 
3. รู้วิธีแก้ปัญหาของการเรียน 
4. การทำงานอย่างเป็นระบบ 
 

 
9.2  เงื่อนไขคุณธรรม 

 
1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความตรงต่อเวลา 
3. มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ 

 
1. มีความรับผิดชอบต่อการเรียน 
2. มีความกระตือรือร้นในการเรียน 
3. ตรงต่อเวลา 
4. มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือครู/ผู้ปกครอง
ในด้านต่าง ๆ 
 

 
9.3  หลักความพอประมาณ 

 
1. ใช้เวลาได้เหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอน 
2. พอประมาณในเรื่องการใช้งบประมาณ 

 
1. พอประมาณในเรื่องเวลารู้จักแบ่งเวลา
เรียนอย่างเหมาะสม 
2. พอประมาณในเรื่องการใช้ทรัพยากร
ทางการศึกษาที่โรงเรียนจัดสรรให้ 
 

 
9.4  หลักความมีเหตุผล 

 
1. เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
ภาษาไทยของผู้เรียน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทาง
คณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น 
 

 
1. นักเรียนมีความรู้มากข้ึน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 
 

 
9.5  หลักการมีภูมิคุ้มกัน 

 
1. นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมและเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
2. นักเรียนได้พัฒนาตนเองและเกิดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

 
1. นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา 
2. นักเรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย 
 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรียน 



 

๓๘๘ 

 

 
9.8  มิติด้านวัฒนธรรม 

 
1. ใช้ความรู้ถ่ายทอดและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้
นักเรียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย 

 
1. ใช้ความรู้แสวงหา ศึกษา และปฏิบัติ
ตนให้เป็นไปตามวัฒนธรรมไทย 

 
9.9  มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

 
1. ให้ความรู้กับนักเรียนในการช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน และ
ชาติ 
2. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน 
3. มีบรรยากาศในการทำงานที่เป็นมิตร
สัมพันธ์ 

 
1. ใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่า และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
2. มีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. มีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่
น่าสนใจและแปลกใหม่ 

 
                                   ลงชื่อ     ..............................................   รับผิดชอบโครงการ 
                                               (นางดวงนภา  สินวสิูตร) 
       ลงชื่อ  ..................................................    ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
ความคิดเห็นหัวหน้างานวิเคราะห์และจัดทำแผนสถานศึกษา ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

❑   เห็นความพิจารณาอนุมัติ ❑   เห็นความพิจารณาอนุมัติ 
❑  อ่ืน ๆ ............................................... 
         ................................................... 

❑  อ่ืน ๆ ............................................ 
         ................................................... 
 

             (นายเอกชัย   พละศักดิ์) 
                16/พฤษภาคม/ 2564 

            (นางดวงนภา  สินวสิูตร) 
               16/พฤษภาคม/ 2564 

 
❑  อนุมัติ 
❑  อ่ืน ๆ   

      ...........................................................................................  
          

 
บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 

 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
วันที่ 16  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 



 

๓๘๙ 

 

โครงการ   ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
กลุ่มบริหาร   บริหารกลุ่มงบประมาณ 

 
ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา     

 - ซองขาวยาว 5 กล่อง 390 2,340 

 - กระดาษ A 4 5 รีม 110 550 

      

รวม 2,890 
 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 
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ชื่อกิจกรรม    ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา(สร้างโดม) 
กิจกรรมตามโครงการ     ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางดวงนภา  สินวิสูตร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
   โรงเรียนวัดทุ่งยายชีดำเนินการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง  แต่ปัจจุบันก็ได้ประสบปัญหาที่

จำเป็นเร่งด่วนหลายอย่าง  ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบไป  ดังนั้น ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  เช่น  คณะกรรมการสถานศึกษา  องค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา 

เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาด้านสื่อการสอน เทคโนโลยี บุคลากร สนับสนุนและวิทยากร
ผู้เชี ่ยวชาญ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งผลดีต่อการพัฒนาต่อ
การศึกษาของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาอย่างมีความต่อเนื่องจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

 
2.วัตถุประสงค์  
           2.1. มีการระดมทรัพยากร (สร้างโดม) เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอ
และและมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 2.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างหลากหลายต่อการจัดการเรียนรู้ 
 2.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา 
 
3. เป้าหมาย  

3.1  ด้านปริมาณ 
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดการระดมทรัพยากรในการ จัดการศึกษา

จากคณะกรรมการสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชน ผู้ปกครองและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

3.2  ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้และประสบความสำเร็จ

ตามเป้าหมาย 
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4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

พ.ย 63  
- 

ครูทุกคน 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ย. 63 - ครูทุกคน 
3.ขั้นดำเนินการ(D) 
กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 

 
 พ.ย. 63 – ม.ค. 64 

 
- 

ครูทุกคน 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
4. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

ม.ค. 64  
- 

ครูทุกคน 

5. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำโครงการ ม.ค.64 - ครูทุกคน 
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
6. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

 
- 

ครูทุกคน 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤศจิกายน  2563 – มกราคม 2563 
6. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรม 2,890 บาท 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
  7.2  บุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีทุกคน 
 7.3  ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. ระดมทรัพยากรได้เพียงพอกับความต้องการ - สอบถามความพึงพอใจจาก

ครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
- แบบสอบถามความ                

พึงพอใจ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้  นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  
องค์กรของรัฐและเอกชน  มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  แบบพึ่งพาตนเอง   

 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นางดวงนภา  สนวสิูตร) 
 
 ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
             หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 
 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา  สินวสิตูร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
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ชื่อกิจกรรม    ต่อเบี้ยประกันภัย,ประกัน พรบ.,ต่อทะเบียนรถ 
กิจกรรมตามโครงการ    ยานพาหนะ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางดวงนภา  สินวิสูตร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
17. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยโรงเรียนวัดทุ่งยายชีมียานพาหนะ ไว้เพ่ือบริการนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเพ่ือให้ความ
ปลอดภัยสูงสุด จึงต้องทำประกันภัยรถทุกคันเพื่อให้การใช้รถโรงเรียนเป็นไปตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก
ว่าด้วยการเสียภาษีและต่อทะเบียน อีกท้ังรถโรงเรียนมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลาเป็นเหตุให้สภาพรถมีความ
เสื่อมโทรมชำรุดตามสภาพการใช้งาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา  
2. วัตถุประสงค์ 
              2.1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจะได้มีหลักประกันที่มั่นคงในการใช้รถโรงเรียน 
      2.2. ลดความเสี่ยงในการชดใช้เพื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 
3. เป้าหมาย  

3.1เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนจำนวน 284 คน  ครู 14 คนมีความปลอดภัยในการใช้บริการ 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ยานพาหนะของโรงเรียนมีสภาพพร้อมในการให้บริการ ร้อยละ 100 

      3.2.2. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจะได้มีหลักประกันที่มั่นคงในการใช้รถโรงเรียน 
         3.2.3. ลดความเสี่ยงในการชดใช้เพื่อเกิดอุบัติเหตุ 

 
4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

พ.ค. 64 ครูดวงนภา  สินวิสูตร 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค.  64 ครูดวงนภา  สินวิสูตร 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3.กำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานขับรถดูแล
และการให้บริการ 

 
ตลอดภาคเรียน 

ครูปริญญา 
นายวีรชัย 

4. สำรวจวันหมดอายุของเบี้ยประกันภัย,ประกัน 
พรบ.,ต่อทะเบียนรถ 

ต.ค. 64 ครูปริญญา 
ครูสุนทร 
ครูดวงนภา 
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กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
นายวีรชัย 

5. ดำเนินการติดต่อบริษัทเบี้ยประกันภัย,ประกัน 
พรบ.,ต่อทะเบียนรถ 
    
 

ต.ค. 64 ครูปริญญา 
ครูสุนทร 
ครูดวงนภา 
นายวีรชัย 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
6. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

ตลอดภาคเรียน ครูปริญญา 
ครูสุนทร 
ครูดวงนภา 
นายวีรชัย 

7. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำโครงการ ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูปริญญา 
ครูสุนทร 
ครูดวงนภา 
นายวีรชัย 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
8. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูปริญญา 
ครูสุนทร 
ครูดวงนภา 
นายวีรชัย 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตุลาคม 2564 
 
6. งบประมาณที่ใช้  

 งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรม  8,285  บาท 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
  7.2  บุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีทุกคน 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ยานพาหนะของโรงเรียนมีสภาพพร้อมในการ
ให้บริการ ร้อยละ 100 
2. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจะได้มี
หลักประกันที่มั่นคงในการใช้รถโรงเรียน 
3. ลดความเสี่ยงในการชดใช้เพ่ือเกิดอุบัติเหตุ 
 

-สำรวจวันหมดอายุของเบี้ย
ประกันภัย,ประกัน พรบ.,ต่อ
ทะเบียนรถ 
 
- ตรวจสภาพการใช้งาน 

- บริษัทเบี้ยประกันภัย,ประกัน 
พรบ.,ต่อทะเบียนรถ 
 
 
 

- สภาพของยานพาหนะ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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9.1 ยานพาหนะมีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
9.2 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างปลอดภัย 

 
 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นางดวงนภา  สินวสิูตร) 
 
 ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นางดวงนภา   สินวิสูตร) 
             หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 
 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา  สินวสิตูร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
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บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 
โครงการ   ยานพาหนะ 
กลุ่มบริหาร   บริหารงานงบประมาณ 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/
หน่วย 

รวมเป็น
เงิน 

อุดหนุน รายได้ 

1 ต่อเบี้ยประกันภัย,ประกัน 

พรบ.,ต่อทะเบียนรถ 

      

 - ค่าประกันภัยรถยนต์     7,100  
 - ค่าพ.ร.บ. 

พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 

    1,185  

รวม 8,285  
 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

๓๙๗ 

 

ชื่อกิจกรรม    สำรวจตรวจสภาพยานพาหนะ 
กิจกรรมตามโครงการ    ยานพาหนะ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางดวงนภา  สินวิสูตร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
18. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยยานพาหนะของโรงเรียนวัดทุ่งยายชีมีสภาพการใช้งานที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยจึงจำเป็นต้อง
มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาเกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการและ
ให้ผู้บริการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของทางราชการ 
2.วัตถุประสงค์  
 
             2.1 เพ่ือสำรวจและตรวจสอบความชำรุด บกพร่องของยานพาหนะ ซึ่งจะนำไปสู่การซ่อมแซม และ
บำรุงรักษาให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเดินทางราชการต่อไป 

  2.2  เพ่ือยานพาหนะมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

3. เป้าหมาย  
3.34 เชิงปริมาณ 

3.34.1 ครู  14 คน นักเรียน  284 คน 
3.34.2 ซ่อมแซมดูแลรถยนต์ของโรงเรียน   

3.35 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  ครูและนักเรียนทุกคนใช้ยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย 

3.2.2  ยานพาหนะมีสภาพการใช้งานได้ตลอดเวลา 
 3.3.3  บำรุงรักษาให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

  พ.ค. 64 ครูดวงนภา  สินวิสูตร 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  พ.ค.  64 ครูดวงนภา  สินวิสูตร 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3.กำหนดงานหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานขับรถ
ดูแลและให้บริการ 

 
ตลอดภาคเรียน 

ครูปริญญา 
ครูสุนทร 
นายวีรชัย 

4. ตรวจเช็คสภาพรถก่อนบริการและหลังบริการให้
อยู่ในสภาพที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม ปลอดภัย
ในการบริการ 

ตลอดภาคเรียนที่มีการซ่อมบำรุง ครูปริญญา 
ครูสุนทร 
นายวีรชัย 



 

๓๙๘ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5. พนักงานขับรถยนต์สังเกตขณะขับรถว่ามีอาการ
ผิดปกติหรือไม่ ติดต่ออู่ซ่อมรถ ในการบริการ
ซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์.ให้อยู่ในสภาพปกติ 
   

ตลอดภาคเรียน ครูปริญญา 
ครูสุนทร 
นายวีรชัย 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
6. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

ตลอดภาคเรียน ครูปริญญา 
ครูสุนทร 
ครูดวงนภา 
นายวีรชัย 

7. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำโครงการ ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูปริญญา 
ครูสุนทร 
ครูดวงนภา 
นายวีรชัย 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
8. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูปริญญา 
ครูสุนทร 
ครูดวงนภา 
นายวีรชัย 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565 
6. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรม   3,000 บาท 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
  7.2  บุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีทุกคน 
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
8.1 ยานพาหนะอยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 
8.2 สำรวจและตรวจสอบความชำรุด บกพร่องของ
ยานพาหนะ ซึ่งจะนำไปสู่การซ่อมแซม 

-การซ่อมแซมและบำรุงรักษา 
- สังเกต – สัมภาษณ์ ผู้รับบริการ
ในการบริการแต่ละครั้ง 
2.  รายงาน แก้ไขข้อบกพร่อง 
ที่พบปัญหา 

-ตรวจสภาพการใช้งานของรถ 
- แบบสังเกต – สัมภาษณ์ 
ผู้รับบริการในการบริการแต่ละครั้ง 
2.  แบบรายงาน แก้ไขข้อบกพร่อง 
ที่พบปัญหา 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ยานพาหนะมีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
9.2 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างปลอดภัย 



 

๓๙๙ 

 

 
 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นางสาวดวงนภา  สินวิสตูร) 
 
 ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นางดวงนภา   สินวิสูตร) 
             หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 
 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา  สินวสิตูร) 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

 
 
 
 
 



 

๔๐๐ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 
กิจกรรม   สำรวจตรวจสภาพยานพาหนะ 
กลุ่มบริหาร   บริหารงานงบประมาณ 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/
หน่วย 

รวมเป็น
เงิน 

อุดหนุน รายได้ 

1 กิจกรรมสำรวจตรวจสภาพ
ยานพาหนะ 

      

 - ค่าน้ำมันรถยนต์       
 - ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์    3,000  3,000 6,000 

รวม 3,000 6,000 
 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

๔๐๑ 

 

ชื่อกิจกรรม    จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับงานพัสดุ 

กิจกรรมตามโครงการ    งานพัสดุในโรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    งบประมาณ 

ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
19. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือจำเป็นต่อการดำเนินงานพัสดุ  การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดทุ่งยายชี  เพ่ือ
รองรับการกระจายอำนาจ มีโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วยฝ่ายบริหารวิชาการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
แผนงานและประกันคุณภาพฝ่ายบริหารทั่วไป  ฝ่ายบริหารงานบุคคล งานพัสดุและสินทรัพย์เป็นงานหนึ่งใน
ฝ่ายบริหารงบประมาณ แผนงานและประกันคุณภาพ   ซึ่งมีหน้าที่เก่ียวข้องกับวัสดุ ครุภัณฑ์  ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
และการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การบำรุงรักษา  การแลกเปลี่ยน  การเช่า การควบคุม การจำหน่าย  ดังนั้น 
การดำเนินงานจึงจำเป็นต้องโปร่งใส รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ยึดถือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  จึงต้องมีการวาง
แผนการดำเนินงานและพัฒนาให้รัดกุม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ แต่ต้องพัฒนาระบบงานพัสดุให้แยกออกจากงานการเงิน เพ่ือจะได้สามารถพัฒนาได้อย่างอิสระ
และครอบคลุม งานพัสดุและสินทรัพย์จึงได้จัดทำโครงการบริหารงานพัสดุขึ้น    ให้งานพัสดุดำเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  
 
2.วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุ  จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีความจำเป็นในการ
ดำเนินงาน 

2.  เพ่ือทดแทนวัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ปรับปรุงซ่อมแซมให้กลับมาใช้ใหม่ได้ 
3.  เพ่ือดำเนินงานพัสดุเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการงานพัสดุ 

3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ครู บุคคลกร นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี  และผู้ปกครองเครือข่าย ได้รับบริการจาก 
งานพัสดุ และได้รับความพึงพอใจจากการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๐๒ 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

มี.ค. 64 นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มี.ค. 64 นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 

ขั้นดำเนินการ(D) 
3.ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

มี.ค. 64 นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ แล
ดำเนินการจัดซื้อ 

มี.ค. 64 นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
5. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

มิ.ย. 64 นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 

6. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำโครงการ ต.ค. 64 นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
7. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

ต.ค. 64 นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 16 พฤษภาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564 
 
6. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรม  6,045บาท 
 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง   
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
  7.2  บุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีทุกคน 
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
8.1   เจ้าหน้าที่ดำเนินการไปด้วยความรวดเร็ว  
โปร่งใส  และถูกต้อง 
8.2   ผูร้ับบริการได้รับความพึงพอใจ และประโยชน์
จากการปฏิบัติงาน 

-  แบบสรุปจากแบบความพึง
พอใจ 
-  ตรวจสอบผลผลิตที่ได้จากการ
ปฏิบัติงาน โดยได้รับการ
ตรวจสอบจากต้นสังกัด 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- ผู้ตรวจสอบเอกสารจาก
การประเมิน 

 
 



 

๔๐๓ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1  เจ้าหน้าที่พัสดุ  มีวัสดุและครุภัณฑ์ใช้ในการการดำเนินงาน 

9.2  มีทดแทนวัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ปรับปรุงซ่อมแซมให้กลับมาใช้ใหม่ได้ 
 9.3  ดำเนินงานพัสดุเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการงานพัสดุ    
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร) 

                                         หวัหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
 (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 

              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 
ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา   สินวสิูตร) 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                     (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 

 
 



 

๔๐๔ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 
กิจกรรม          จัดจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับงานพัสดุ  
กลุ่มบริหาร   บริหารงานงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ 

1 ที่เจาะกระดาษ 1 ตัว 200   

2 แม็กยิง 1 ตัว 1,000   

3 ลูกแม็กยิง 4 กล่อง 200   

4 แฟ้มตราช้างใส่เอกสาร 2 แพ็ค 500   

5 ไส้แฟ้ม 3 ห่อ 120   

6 ชุดหมึก canon  2 ชุด 2,000   

7 ลังใส่ผ้าขนาดใหญ่ 2 ลัง 1,000   

8 กระดาษโฟโต้ 1 ห่อ 350   

9 กระดาษการ์ดสี 1 ห่อ  150   

10 Post it 2 แพ็ค 100   

11 แม่กุนแจสำหรับล็อคห้องสมุดดิน 1 ชุด 300   

12 สมุดเบอร์ 2   จำนวน  5  เลม่ 125   

รวม 6,045   
 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 



 

๔๐๕ 

 

ชื่อกิจกรรม    ประหยัดพลังงาน  
กิจกรรมตามโครงการ     สาธารณูปโภคในสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางดวงนภา  สินวิสูตร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
    โรงเรียนวัดทุ่งยายชีมุ่งเน้นให้บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของแนวทางการใช้พลังงาน โดยมุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอย่างรู้คิด รู้ใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
และรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียน โดยบูรณาการเข้ากับเรียนการสอน
ของโรงเรียน เพ่ือสร้างแนวทางการป้องกันและบรรเทาปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกจิตสำนึก สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีมุ่งมั่นในการอนุรักษ์พลังงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพลังงาน 
 
2.วัตถุประสงค์  

2.1 บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนตระหนักรู้คุณค่า ร่วมกันประหยัดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
2.2 ค่าน้ำ ค่าไฟของโรงเรียนแต่ละเดือน ลดลง 

     2.3 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน และวิธีในการประหยัด
พลังงาน  
3. เป้าหมาย  

3.1  ด้านปริมาณ  
   3.1.1. บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนร้อยละ 100 ร่วมกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ 
   3.1.2. ค่าน้ำ ค่าไฟที่โรงเรียนต้องจ่ายในแต่ละเดือนลดลง 

           3.2  ด้านคุณภาพ 
3.2.1 บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนตระหนักรู ้คุณค่า ร่วมกันประหยัดและพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 
3.2.2 ค่าน้ำ ค่าไฟของโรงเรียนแต่ละเดือน ลดลง 

      3.2.3 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน และวิธีในการ
ประหยัดพลังงาน  

  
 

 

 

 



 

๔๐๖ 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

พ.ค 64 ครูดวงนภา  สินวิสูตร 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค.  64 ครูดวงนภา  สินวิสูตร 
3.ขั้นดำเนินการ(D) 
กิจกรรมประหยัดพลังงาน เพื่อสวัสดิภาพที่ยั่งยืน 

- รวบรวมบิลค่าน้ำค่าไฟที่ต้องจ่ายในแต่ละ
เดือนของปีการศึกษาที่ผ่านมานำมา
เปรียบเทียบความแตกต่าง 

- จัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้ เรื่องวิธีการ
ประหยัดพลังงาน 

- สำรวจตรวจสอบหลอดไฟ น้ำ 
สาธารณูปโภคต่าง ๆ 

 
ตลอดภาคเรียน 

ครูดวงนภา  สินวิสูตร 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
4. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

ตลอดภาคเรียน ครูดวงนภา  สินวิสูตร 

5. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำโครงการ ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูดวงนภา  สินวิสูตร 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
6. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูดวงนภา  สินวิสูตร 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม  2564 –  มีนาคม 2565 
6. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรม -  บาท 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
  7.2  บุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๐๗ 

 

8. การประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 บุคลากรในโรงเรียนตระหนักรู้คุณค่า ร่วมกัน
ประหยัดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
8.2 ค่าน้ำ ค่าไฟของโรงเรียนแต่ละเดือน ลดลง 
8.3 ปลูกจิตสำนึกให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์พลังงาน และวิธีในการประหยัดพลังงาน  
 
 

- การใช้น้ำไฟในแต่และเดือน 
 
 
- สังเกตการให้ความร่วมมือ 
 

- แบบบันทึกการเปรียบเทียบค่าน้ำ 
ค่าไฟในแต่ละเดือน 
 

-แบบสังเกตความร่วมมือ 

 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 บุคลากรในโรงเรียนตระหนักรู้คุณค่าร่วมกันประหยัดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
9.2 ค่าน้ำ ค่าไฟของโรงเรียนแต่ละเดือนลดลง 

     9.3 บุคลากรและนักเรียนจิตสำนึกให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน และวิธีในการ
ประหยัดพลังงาน  

 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นางดวงนภา  สนวสิูตร) 
 
 ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
             หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

  



 

๔๐๘ 

 

 
ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา  สินวสิตูร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

๔๐๙ 

 

ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กิจกรรมตามโครงการ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานปีการศึกษา 2564 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางดวงนภา  สินวิสูตร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
20. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐจัดสรรงบประมาณแผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพคน  โดยสนับสนุน  ค่าจัดการเรียนการสอน  หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน  
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   การดำเนินการโดยใช้วิธีประหยัดงบประมาณ  โปร่งใส  มี
ปัญหาในทางปฏิบัติน้อยที่สุด และการมีส่วนร่วมของภาคี 4 ฝ่าย ได้แก่ ตัวแทนครู ผู้ปกครอง นักเรียน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ในการตัดสินใจร่วมกัน สำหรับการดำเนินการที่นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานการ
จัดสรรที่กระทรวงได้กำหนดไว้ 

 

2.วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชีทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  รายการ 

หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน  

3. เป้าหมาย   

   เชิงปริมาณ 

1.นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีการศึกษา  ร้อยละ 100 

 2.นักเรียนทุกคนได้รับเงินอุปกรณ์การเรียน  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ร้อยละ   100 

 3.นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนตลอดปีการศึกษา  คนละ 1 ครั้ง  ร้อยละ  100 

 4. นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตลอดปีการศึกษา  ร้อยละ  100  

    เชิงคุณภาพ  

 นักเรียนทุกคนโรงเรียนวัดทุ่งยายชีได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สำหรับรายการหนังสือเรียน  
อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 



 

๔๑๐ 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

  พ.ค. 64 ครูดวงนภา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  พ.ค.  64 ครูดวงนภา 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3.ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 
 พ.ค.  64 

ครูดวงนภา 

4. กิจกรรมจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามรายละเอียด ดังนี้ 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- หนังสือเรียน 

- อุปกรณ์การเรียน 

- เครื่องแบบนักเรียน 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 
 
 
พ.ค.64– มี.ค.65 
พ.ค.64– มิ.ย.65 
พ.ค.64 – มี.ค.65 
พ.ค.64 – มี.ค.65 
พ.ค.64 – มี.ค.65 
 

งานบริหารวิชาการ 

งานบริหาร
งบประมาณ 

ครูทุกคน 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
5. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

มี.ค. 65 ครูดวงนภา 

6. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำโครงการ มี.ค. 65 ครูดวงนภา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
7. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูดวงนภา 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
  พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 
 
6.งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรม     1,184,879           บาท 
 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 7.2 ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีทุกคน 



 

๔๑๑ 

 

8. การประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.นักเรียนทุกคนโรงเรียนวัดทุ่งยายชีได้รับการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สำหรับรายการหนังสือเรียน  
อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   

2. หลักฐานการจ่ายเงิน 

 

1. แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

2. ใบเสร็จรับเงิน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. นักเรียนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สำหรับรายการหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  
เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
      (นางดวงนภา  สินวสิูตร) 
 
ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางดวงนภา   สินวิสูตร) 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นางดวงนภา สินวิสูตร ) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 
เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                                (นางดวงนภา สินวสิูตร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

อนุมัติ         ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ....................................... 
 

         ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                     (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 



 

๔๑๒ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 

กิจกรรม  กิจกรรมจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มบริหาร   บริหารกลุ่มงบประมาณ 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 กิจกรรมจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามรายละเอียด ดังนี้ 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- หนังสือเรียน 

- อุปกรณ์การเรียน 

- เครื่องแบบนักเรียน 

   

 

 

 

640,200 

200,569 

102,030 

105,120 

 

 

 

 

640,200 

200,569 

102,030 

105,120 

2  กิจกรรมเรียนดี  เรียนฟรี 15 ปี อย่าง
มีคุณภาพ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

  (1) กิจกรรมวิชาการ 

  (2) กิจกรรมคุณธรรม  

  (3) กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 

  (4) กิจกรรม ICT 

  (5) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด 19 

 

   

 

21,960 

65,000 

40,000 

 

10,000 

 

 

21,960 

65,000 

40,000 

 

10,000 

รวม 1,184,879 

 



 

๔๑๓ 

 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

ชื่อกิจกรรม    จัดซื้อวัสดุสำนักงานบริหารโรงเรียน 
กิจกรรมตามโครงการ    การส่งเสริมการเรียนการสอน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวดวงนภา  สินวิสูตร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
21. หลักการและเหตุผล 
    เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงมีความจำเป็นต้อง จัดหาวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ที่
ใช้ในการประกอบการปฏิบัติงาน และเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอและพร้อมต่อการใช้
งาน และเพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในสำนักงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการของโรงเรียนวัดทุ่งยายชี และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไปทั้งปัจจุบันและอนาคต 
2. วัตถุประสงค์ 
              2.1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
  2.2 เพ่ือจัดหาวัสดุสำนักงาน และให้บริการการผลิตเอกสารของหน่วยงาน/งาน/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระอย่างเพียงพอ 
  2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานให้มีประสิทธิผล 
3. เป้าหมาย  

3.1เชิงปริมาณ 
3.1.2 นักเรียนจำนวน 284 คน  ครู 14 คน 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และได้ประสิทธิผลของงาน ร้อยละ 100 

      3.2.2. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจะได้มีวัสดุ อุปกรณ์และเอกสารเพียงพอต่อการ
บริหารงาน 

 
4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

พ.ค. 64 ครูดวงนภา  สินวิสูตร 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค.  64 ครูดวงนภา  สินวิสูตร 
ขั้นดำเนินการ(D) 
กิจกรรม 

 
พ.ค.  64 

นางดวงนภา  สินวิสูตร 
 



 

๔๑๔ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. สำรวจความต้องการ 
4. ดำเนินการจัดซื้อกระดาษ ตลอดภาคเรียน 

 
นางดวงนภา  สินวิสูตร 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
6. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

ตลอดภาคเรียน นางดวงนภา  สินวิสูตร 

7. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำโครงการ ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

นางดวงนภา  สินวิสูตร 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
8. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

นางดวงนภา  สินวิสูตร 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 2564  - มีนาคม  2565 
 
6. งบประมาณที่ใช้  

 งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรม  12,450  บาท 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
  7.2  บุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีทุกคน 
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. การบริหารจัดการงานสารสนเทศของโรงเรียน
สะดวก รวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ 
 2. บุคลากรมีอุปกรณ์ต่าง ๆพอเพียงในการบริหาร
จัดการสำนักงาน 

- การสังเกต  สัมภาษณ์  
ประเมินผลงาน   
- การพัฒนาของนักเรียน 
- ประเมินสรุปผลจากแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ 

- แบบติดตามและประเมินผล  
- แบบสังเกต 
- แบบวัดความพึงพอใจ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  การบริหารจัดการงานวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2 การจัดการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นางดวงนภา  สินวสิูตร) 
 



 

๔๑๕ 

 

 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นางดวงนภา   สินวิสูตร) 
             หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 
 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา  สินวสิตูร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๑๖ 

 

 
 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 
โครงการ   การส่งเสริมการเรียนการสอน 
กลุ่มบริหาร   บริหารกลุ่มงบประมาณ 

 
ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน     

 - กระดาษ A 4 125 รีม 90 11,250 

 - กระดาษดับเบิ้ล  4 10 รีม 120 1,200 

      

รวม 12,450 
 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

 

 

 
 

 

 

  



 

๔๑๗ 

 

ชื่อกิจกรรม    จัดสรรค่าสาธารณูปโภคในสถานศึกษา 
กิจกรรมตามโครงการ     สาธารณูปโภคในสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางดวงนภา  สินวิสูตร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
            โรงเรียนวัดทุ่งยายชีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาจำนวนมาก  จึงเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการบริหารจัดการเพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุน  ให้กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบผลสำเร็จ  ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้  ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการมีคุณภาพ  และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการ
สาธารณูปโภคในสถานศึกษา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์  ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต ค่าน้ำประปาของโรงเรียน 

 

2.วัตถุประสงค์  

            2.1 เพ่ือให้ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีสภาพที่เอ้ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า  
 2.2 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
3. เป้าหมาย  

3.1  ด้านปริมาณ 
 3.1.1 จำนวนครู  14  คน และนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี  284  คน  

 
3.2  ด้านคุณภาพ 
 3.2.1 การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 3.2.2 การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ 

 3.2.3 จัดสรรค่าสาธารณูปโภค เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา 
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ได้อย่างเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 



 

๔๑๘ 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

 พ.ค 64 ครูดวงนภา  สินวิสูตร 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  พ.ค. 64 ครูดวงนภา  สินวิสูตร 
3.ขั้นดำเนินการ(D) 
กิจกรรมจัดสรรค่าสาธารณูปโภคในสถานศึกษา 

- ดำเนินการจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามใบ
แจ้งหนี้ของแต่ละเดือน 

 
ตลอดภาคเรียน 

ครูดวงนภา  สินวิสูตร 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
4. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

ตลอดภาคเรียน ครูดวงนภา  สินวิสูตร 

5. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำโครงการ ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูดวงนภา  สินวิสูตร 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
6. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูดวงนภา  สินวิสูตร 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
  พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 
6. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรม 160,000 บาท 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
  7.2  บุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีทุกคน 
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1 การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
2 การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ 
3 จัดสรรค่าสาธารณูปโภค เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า 
ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ได้
อย่างเพียงพอ 

- ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคในแต่
ละเดือน 
- การตรวจสอบ 
- เปรียบเทียบค่าสาธารณูปโภค
ในแต่ละเดือน 
 

- บิลค่าไฟฟ้า 
- แบบตรวจสอบ 
- ตารางเปรียบเทียบค่า
สาธารณูปโภคในแต่ละเดือน 
 
 

 
 
 



 

๔๑๙ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          9.1 ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีสภาพที่เอ้ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม    
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า  
 9.2 การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นางดวงนภา  สนวสิูตร) 
 
 ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
             หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 
 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา  สินวสิตูร) 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

 
บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 



 

๔๒๐ 

 

 
กิจกรรม จัดสรรค่าสาธารณูปโภคในสถานศึกษา 
กลุ่มบริหาร   บริหารงบประมาณ 

 
ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 กิจกรรมจัดสรรงบประมาณค่า
สาธารณูปโภคในสถานศึกษา 

    

 - ค่าไฟฟ้า 12 เดือน - 130,000 

 - ค่าน้ำประปาและค่าน้ำดื่ม 12 เดือน - 30,000 

 - ค่าอินเตอร์เน็ต  12 เดือน - - 

2 กิจกรรมประหยัดพลังงาน  - - - - 

รวม 160,000 
 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

๔๒๑ 

 

ชื่อกิจกรรม  เรียนดี  เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

กิจกรรมตามโครงการ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานปีการศึกษา 2564 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางดวงนภา  สินวิสูตร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
22. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ ส่งเสริมให้เด็กมีความ
เป็นเลิศและแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนที่เรียนอ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้น เน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างจินตนาการ
ให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์โดยปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกการทำประโยชน์ให้กับสังคมมีจิตสาธารณะการให้บริการด้านต่าง ๆ
ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประกอบด้วย กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรมทัศนศึกษา  กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งจะได้รับ
การพิจารณาจาก ภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาตามความเหมาะสมจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2.3 เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ตรง มีความรู้อย่างกว้างขวาง 

3. เป้าหมาย   

   เชิงปริมาณ 

1.ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. นักเรียนจำนวน 284 คน  

    เชิงคุณภาพ   

2.1 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

2.2 ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2.3 เสริมสร้างประสบการณ์ตรง มีความรู้อย่างกว้างขวาง 

 

 



 

๔๒๒ 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

พ.ค.64 ครูดวงนภา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 64 ครูดวงนภา 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3.ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 
พ.ค. 64 

ครูดวงนภา 

4) กิจกรรมเรียนดี  เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

  (1) กิจกรรมวิชาการ 

  (2) กิจกรรมคุณธรรม  

  (3) กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 

  (4) จัดบริการสารสนเทศ / ICT 

(5) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 

 

 
ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 
 
 

งานบริหารวิชาการ 

งานบริหาร
งบประมาณ 

ครูทุกคน 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
5. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

มี.ค. 65 ครูดวงนภา 

6. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำโครงการ มี.ค. 65 ครูดวงนภา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
7. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

ครูดวงนภา 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
 
6.งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรม 136,960 บาท 
 
 



 

๔๒๓ 

 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 7.2 ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีทุกคน 
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
8.1 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ  

8.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

8.3 เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ตรง มีความรู้อย่าง
กว้างขวาง 

 

1. สอบถามความพึงพอใจ   

2. การดำเนินงานกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม 

 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. แบบประเมินกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

9.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

          9.3 นักเรียนมีประสบการณ์ตรง มีความรู้อย่างกว้างขวาง 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
      (นางดวงนภา  สินวสิูตร) 
 
ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางดวงนภา   สินวิสูตร) 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นางดวงนภา สินวิสูตร ) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

  



 

๔๒๔ 

 

 
ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นางดวงนภา สินวสิูตร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

อนุมัติ         ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ....................................... 
         ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัต ิ
                                                (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
  



 

๔๒๕ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 

 

กิจกรรม   เรียนดี  เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

กลุ่มบริหาร   บริหารกลุ่มงบประมาณ 

 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1  กิจกรรมเรียนดี  เรียนฟรี 15 ปี อย่าง
มีคุณภาพ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

  (1) กิจกรรมวิชาการ 

  (2) กิจกรรมคุณธรรม  

  (3) กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 

  (4) กิจกรรม ICT 

  (5) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด 19 

 

   

 

21,960 

65,000 

40,000 

 

10,000 

 

 

21,960 

65,000 

40,000 

 

10,000 

รวม 136,960 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๒๖ 

 

ชื่อกิจกรรม   บำรุงรักษาการใช้งานเครื่องปรับอากาศในสถานศึกษา 

กิจกรรมตามโครงการ   โครงการติดตามระบบดูแลวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวจิดาภา  พ่ึงเพชร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
23. หลักการและเหตุผล 
 ในสถานการณ์ท่ีโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วระบบการจัดการศึกษาของไทยจำเป็นต้องปรับตัวให้ทัน
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมและการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการ
ปฏิรูปการเรียนรู้และการปฏิรูประบบบริหารพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ได้กำหนดรูปแบบ
การบริหารจัดการศึกษาขึ้นใหม่เพ่ือนำไปสู่ “ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม” ทั้งนี้ให้มีการกระจาย
อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป
ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษาโดยตรงหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎระทรวง(มาตรา 
39) การกระจายอำนาจทางการบริหารการศึกษาเป็นการกระจายภารกิจอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและ       
การตัดสินใจในการบริหารงานจากระดับกระทรวงลงไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วย
ปฏิบัติที่จะทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน 

ดังนั้นกลุ่มบริหารงานงบประมาณโรงเรียนวัดทุ่งยายชี   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   จึงได้จัดทำโครงการติดตามระบบดูแลวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล สูงสุดบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และนำมาซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน 

 
2.วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือการติดตามระบบดูแลวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

2.  เพ่ือบำรุงรักษาการใช้งานของวัสดุครุภัณฑ์ โดยในการดูแลเครื่องปรับอากาศ ณ ห้องปฏิบัติการ 

ต่าง ๆ 

3.  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 

4.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



 

๔๒๗ 

 

3. เป้าหมาย  
3.36 เชิงปริมาณ 

  3.1.1  ครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี    
     3.2  ด้านคุณภาพ 
  3.2.1  ครู ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
  3.2.2  ครูได้รับความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
  3.2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
  3.2.4 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 
4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

พ.ค. 64  
- 

ครูจิดาภา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค.  64 - ครูจิดาภา 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3.ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 
พ.ค.  64 

 
- 

ครูจิดาภา 

5. ดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาการใช้งาน
เครื่องปรับอากาศในสถานศึกษา 
 

ตลอดภาคเรียน 5,000 
 

ครูจิดาภา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
6. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

ตลอดภาคเรียน  
- 

ครูจิดาภา 

7. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำโครงการ ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

- ครูจิดาภา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
8. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

ตลอดภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

 
- 

ครูจิดาภา 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 2564  –  มีนาคม  2565 
6.งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ  5,000  บาท 
 
 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 7.2  ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีทุกคน 



 

๔๒๘ 

 

8. การประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 ร้อยละนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม - สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม - แบบสังเกตการเขา้ร่วมกิจกรรม 

8.2 ร้อยละนักเรียนมีการร่วมมือกันบำรุงรักษาการ
ใช้งานของวัสดุครุภัณฑ์ โดยในการดูแล
เครื่องปรับอากาศ ณ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 

- การทดสอบ - แบบทดสอบ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
9.2 นักเรียนมีการร่วมมือกันบำรุงรักษาการใช้งานของวัสดุครุภัณฑ์ โดยในการดูแลเครื่องปรับอากาศ 

ณ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
      (นางสาวจิดาภา  พ่ึงเพชร) 
 
ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวจิดาภา  พ่ึงเพชร) 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นางดวงนภา สินวิสูตร ) 
              หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

  



 

๔๒๙ 

 

 
ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                                (นายเอกชัย พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                                (นางดวงนภา สินวสิูตร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

อนุมัติ         ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ....................................... 
 

         ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
        ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

 

 

 

 

  



 

๔๓๐ 

 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 

กิจกรรม บำรุงรักษาการใช้งานเครื่องปรับอากาศในสถานศึกษา 
กลุ่มบริหาร   บริหารงานงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ 

1 

กิจกรรมบำรุงรักษาการใช้งาน
เครื่องปรับอากาศในสถานศึกษา 

- ล้างเครื่องปรับอากาศจำนวน 13 
เครื่อง 

5,000 

  

รวม 5,000   
 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

  



 

๔๓๑ 

 

 

ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2564 

แผนงาน   (     )  กลุ่มบริหารวิชาการ 

    (  √  )  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

    (     )  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

    (     )  กลุ่มบริหารทั่วไป 

    (     )  กลุ่มอำนวยการ 

    (     )  กลุ่มงานประกันคุณภาพทางการศึกษา 

      โครงการใหม่       √       โครงการต่อเนื่อง 

สนองแผนกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อ   ....4, 5…..   

สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ   ....5..... 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 

- มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ............................................. 

 -     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

          มาตรฐานที่ ..................2............................... 

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

มาตรฐานที่ .................................................. 
 

สนองแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.ฉช.เขต 2  ข้อ  .....13...,..14.......... 
 

กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน   ที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ        นางดวงนภา  สินวิสูตร  
                  



 

๔๓๒ 

 

ระยะเวลาโครงการ      พฤษภาคม  2564  -    มีนาคม   2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัตสิาระสำคัญในหมวด ๕ หน้าท่ีของรฐัด้าน
การศึกษา โดยมาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการใหเ้ด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคณุภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และบญัญัตเิกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายว่า ในการดำเนินการใหเ้ด็กเล็กได้รับ
การดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษารัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพยไ์ดร้ับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาตามความถนัดของตนในส่วนของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ได้บัญญัตเิกี่ยวกับสิทธิและหน้าทีท่างการศึกษาในลักษณะเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 
โดยมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องจดัให้บุคคลมสีิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานไม่น้อยกว่าสบิสองปีที่รัฐตอ้งจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ประกอบกับ มาตรา 14 บญัญตัิว่า 
บุคคลครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่ง
สนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณีดังต่อไปนี้ (1) การสนับสนุนจากรัฐใหม้ี
ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคล ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด (3) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษสีำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ในรายการ 

พ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 

  3.1.1 ร้อยละ 100  ได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

            3.1.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  นักเรียนจำนวนทั้งหมด  284 คน 

   3.1.3 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จำแนกเป็น 

           1) ค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว  

          2) ค่าหนังสือเรียน  

           3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  

          4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  

          5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
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      3.2.1 นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานโดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

      3.2.2 ทุกคนมีส่วนร่วมและรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

      3.2.3  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

      3.2.4  การจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในขั้นตอนต่าง ๆ ของดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. กิจกรรมสำคัญ 

 4.1ประชุมจัดทำโครงการ  4.2   เสนอขออนุมัติโครงการ 

 4.3  ดำเนินการตามแผน 

4.3.1 กิจกรรม จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

4.3.2 กิจกรรมเรียนดี  เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

4.4 สรุปและรายงาน 

5.  วิธีดำเนินการ 

 

ที ่

 

การดำเนินการ 

ระยะเวลาปีงบประมาณ 2564  

ผู้รับผิด 

ชอบ 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย
.65 

1 ประชุมจัดทำโครงการ             ครูดวง
นภา 

2 เสนอขออนุมัติโครงการ             ครูดวง
นภา 

3 ดำเนินการตามแผน             ครูทุกคน 

 (3.1) กิจกรรมจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
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การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 

- จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

- หนังสือเรียน 

- อุปกรณ์การเรียน 

- เครื่องแบบนักเรียน 

(3.2) กิจกรรมเรียนดี  
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ ประกอบด้วย
กิจกรรม ดังนี้ 

  (1) กิจกรรมวิชาการ 

  (2) กจิกรรมคุณธรรม  

  (3) กิจกรรมทัศน
ศึกษานอกสถานที่ 

  (4) จัดบริการ
สารสนเทศ / ICT 

(5) กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนทางไกล
ช่วงสถานการณ์แพร่
ระบาดของโควิด 19 

ครูดวง
นภา 

4 สรุปและรายงานผล             ครูดวง
นภา 

 

6. งบประมาณ 
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ที ่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ หมวดงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายได้ แหล่งงบประมาณ 

1 1.1 กิจกรรมจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามรายละเอียด ดังนี้ 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- หนังสือเรียน 

- อุปกรณ์การเรียน 

- เครื่องแบบนักเรียน 

1.2 กิจกรรมเรียนดี  เรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

  (1) กิจกรรมวิชาการ 

  (2) กิจกรรมคุณธรรม  

  (3) กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 

  (4) จัดบริการสารสนเทศ / ICT 

  (5) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 

 

 

 

640,200 

200,569 

102,030 

105,120 

 

 

21,960 

65,000 

40,000 

 

 

10,000 

 

 

 

 

 

รวม    

รวมทั้งสิ้น 1,184,879  
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7.  การประเมิน 

 

 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโดย
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

- หลักฐานการจ่ายเงิน 

 

- การจ่ายเงินงบประมาณ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

2 ทุกคนมีส่วนร่วมและรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม 

- สร้างแบบประเมิน 

- เกณฑ์ประเมิน 

- แบบประเมินการมีส่วนร่วม 

3 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

- เกณฑ์ประเมินความ
พึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

4 การจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในขั้นตอนต่าง ๆ ของดำเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

- รายงานการประชุม 

- บันทึกการประชุม 

 

- หนังสือแจ้งการประชุม 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มคุณภาพตามมาตรฐานโดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

8.2. ทุกคนมีส่วนร่วมและรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
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9.  ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ครูและบุคลากร ผู้เรียน 

 
 
9.1  เงื่อนไขความรู้ 

 
1.  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ 
2. หลักการกระจายอำนาจและการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม 
3.  การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

 
1.  แนวทางการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2.  การทำงานอย่างเป็นระบบ 
3.  การจัดการศึกษา 

 
 
9.2  เงื่อนไขคุณธรรม 

1.  มีความเสียสละเวลาและความสุขส่วนตนเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2.  มีความกตัญญูและความซื่อสัตย์ต่อประชาชนด้วย
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและเต็ม
เวลา 
3.  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
4.  มีวินัยโดยการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว้
อย่างเคร่งครัด 

1.  ผู้เรียนมีความรับผิดชอบใน    การ
ดูแลรักษาสิ่งของ/สถานที่ส่วนรวม 
2.  มีสัมมาคารวะเมื่อพบผู้ใหญ่/
ผู้ปกครอง 
3.  มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือครู/
ผู้ปกครองในด้านต่าง ๆ 
4.  มีความกตัญญูรู้คุณตอบแทน
ผู้ปกครองด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

 
 
 
 
9.3  หลักความ
พอประมาณ 

1.  ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2.  จัดการศึกษาให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
3. จัดสรรตำแหน่งหน้าที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพและ
ความถนัดของบุคคล 
4. จัดสรรทรัพยากรในการจัดการศึกษาให้เพียงพอต่อ
ความต้องการโดยคำนึงถึงความจำเป็นและประโยชน์
ใช้สอย 
5.  พอประมาณในเรื่องการใช้งบประมาณ 

1.  พอประมาณในเรื่องเวลารู้จักแบ่ง
เวลาให้เหมาะสม 
2.  พอประมาณในเรื่องการใช้
ทรัพยากรทางการศึกษาที่โรงเรียน
จัดสรรให้ 
 

 
 
9.4  หลักความมีเหตุผล 

1. เนื่องจากการบริหารจัดการแบบเดิมนักเรียน  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  ยังไม่มีส่วนร่วมเท่าที่ควร 
2.  เพราะครูต้องมีการพัฒนาวิชาชีพอยู่ตลอดเวลา 
3.  เพราะสำนักงานบริหารทั่วไป 
อยู่ในสภาพทรุดโทรม 

1.  เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกันเพราะ
ผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
จัดทำเอกสารต่าง ๆ ให้กับนักเรียน 
และผู้ปกครอง 
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9.5  หลักการมีภูมิคุ้มกัน 

1.  มีการวางแผนในการดำเนินงาน 
2.  นำความรู้ที่ได้รับไปแก้ไขพัฒนางานของตนเอง 
3.  สถานศึกษาได้ผลิตนักเรียนที่มีความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ และเป็นที่ยอมรับของบุคคลและองค์กร
ภายนอก 

1.  นำกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบในโรงเรียนไปใช้ในการ
บริหารจัดการตนเองเรื่องการเรียน
หรือการทำงาน 
2.  ผู้เรียนมีความสามารถรอบด้าน
เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

 
 
9.6  มิติด้านสังคม 

1.  รู้จักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน 
2.  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ในองค์กรได้ 
3.  เกิดสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 

1.  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการ
ทำงาน 
2.   ครอบครัวได้มีปฏิสัมพันธ์กันมาก
ขึ้น 
3.  สร้างเครือข่ายทางการศึกษา
ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

 
 
9.7  มิติด้านเศรษฐกิจ 

1.   ใชว้ัสดุ-อุปกรณ์สำนักงานอย่างคุ้มค่า 
2.   ครูและบุคลากรติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและ
ชุมชนได้สะดวกขึ้น 
 

1.  ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารได้
สะดวกเช่นการใช้ห้องประชาสัมพันธ์ 
2.  ผู้เรียนใช้ทรัพยากรที่โรงเรียน
จัดสรรให้อย่างคุ้มค่าเช่น  กระดาษ 
3.  เกิดความหวงแหนและรักษาสมบัติ
ส่วนรวม 

 
 
9.8  มิติด้านวัฒนธรรม 

1.  เข้าใจความแตกต่างในข้ันตอนการประกอบอาชีพ
ของครูและผู้ปกครอง 
2.  การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาให้ความสำคัญกับ
การศึกษา 
3.  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
4.  ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ กับชุมชน 

1.  เข้าใจในความแตกต่างของชาชีพ
และวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล 
2.  มีค่านิยมทางการศึกษา 
3.   รว่มกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆกับ
ชุมชน 

 
 
9.9  มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

1.  มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
2.  สะดวกในการค้นหาเอกสารของสำนักงาน 
3.  มีบรรยากาศในการทำงานที่เป็นมิตรสัมพันธ์ 

1.  นักเรียนติดต่อเอกสารได้สะดวก
และปลอดภัย 
2.  มีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.  มีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่
น่าสนใจและแปลกใหม่ 

    

    

 



 

๔๓๙ 

 

ลงชื่อ     ...........................................รับผิดชอบโครงการ 

    ( นางดวงนภา   สินวิสูตร) 

   

   ลงชื่อ  ..................................................ผู้เสนอโครงการ 

    ( นางดวงนภา   สินวิสูตร) 

 

ความคิดเห็นหัวหน้างานวิเคราะห์และจัดทำแผน
สถานศึกษา 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

❑   เห็นความพิจารณาอนุมัติ ❑   เห็นความพิจารณาอนุมัติ 

❑อ่ืน ๆ ............................................... 

         ........................................................ 

❑อ่ืน ๆ ............................................ 

         ................................................... 

 

           (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 

               16/พฤษภาคม/ 2564 

 

         (นางดวงนภา  สินวิสตูร) 

          16/พฤษภาคม/ 2564 

 

❑ อนุมัติ 

❑ อ่ืน ๆ   

     ...........................................................................................  

 

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

    (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

     วันที่ 16  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 



 

๔๔๐ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 

โครงการ   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหาร   บริหารกลุ่มงบประมาณ 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วย (ระบุ) ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 กิจกรรมจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามรายละเอียด ดังนี้ 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- หนังสือเรียน 

- อุปกรณ์การเรียน 

- เครื่องแบบนักเรียน 

   

 

 

640,200 

200,569 

102,030 

105,120 

 

 

 

640,200 

200,569 

102,030 

105,120 

2  กิจกรรมเรียนดี  เรียนฟรี 15 ปี อย่าง
มีคุณภาพ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

  (1) กิจกรรมวิชาการ 

  (2) กิจกรรมคุณธรรม  

  (3) กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 

  (4) กิจกรรม ICT 

  (5) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด 19 

   

 

21,960 

65,000 

40,000 

 

10,000 

 

 

21,960 

65,000 

40,000 

 

10,000 

รวม 1,184,879 
 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

 

 



 

๔๔๑ 

 

ชื่อกิจกรรม    ค่ายลูกเสือสำรอง (Day  camp) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
กิจกรรมตามโครงการ    โครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวดวงนภา  สินวิสูตร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
24. หลักการและเหตุผล 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถ
ของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การ
เข้า ร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเองตามความ
ถนัด และความสนใจอย่างแท้จริง การพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุก
ด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยอาจจัดเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสร้าง
เยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาองค์รวมของความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งสถานศึกษาจะต้องดำเนินการ
อย่างมีเป้าหมาย 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ลูกเสือ - เนตรนารี ฝึกปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
 2. เพ่ือเป็นการฝึกให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
 3. เพื่อพัฒนาในด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
3. เป้าหมาย  

3.1เชิงปริมาณ 
3.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 91 คน  ครู 14 คน 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.1. ลูกเสือเนตรนารีสำรอง จะต้องทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะด้วยความสามัคคีและมีความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

พฤษภาคม  64 ครูดวงนภา  สินวิสูตร 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มีนาคม  64 ครูดวงนภา  สินวิสูตร 
 



 

๔๔๒ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นดำเนินการ(D) 
กิจกรรม 
3. สำรวจความต้องการ 

 
มีนาคม   

นางดวงนภา  สินวิสูตร 
 

4. ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง(Day 
camp) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  

มีนาคม 
 

นางดวงนภา  สินวิสูตร 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
6. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

มีนาคม นางดวงนภา  สินวิสูตร 

7. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำโครงการ มีนาคม นางดวงนภา  สินวิสูตร 
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
8. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

มีนาคม นางดวงนภา  สินวิสูตร 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 2564  - มีนาคม  2565 
 
6. งบประมาณที่ใช้  

 งบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรม  3,685บาท 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
  7.2  บุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีทุกคน 
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.นักรีตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
 

- การสังเกต  สัมภาษณ์  
ประเมินผลงาน   
- การพัฒนาของนักเรียน 
- ประเมินสรุปผลจากแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ 

- แบบติดตามและประเมินผล  
- แบบสังเกต 
- แบบวัดความพึงพอใจ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ลูกเสือ- เนตรนารีฝึกปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
9.2 มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการเรียนรู้แบ่งปันซี่งกันและกัน 
9.3 ลูกเสือ – เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

 
 



 

๔๔๓ 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นางดวงนภา  สินวสิูตร) 
 
 ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

 (นางดวงนภา   สินวิสูตร) 
             หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 
 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                             (นางดวงนภา  สินวสิตูร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                  (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๔๔ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 
กิจกรรม          ค่ายลูกเสือสำรอง (Day  camp) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3  
กลุ่มบริหาร   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ 

1 วัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม 500   

2 
ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม  1 มื้อ 

มื้อละ 35 บาท จำนวน 91 คน 
3,185 

  

รวม 3,685   
 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๔๕ 

 

1. กิจกรรม ทัศนศึกษา  (ประถมศึกษา-มธัยมศึกษา) 
2. ผู้รับผิดชอบ   นางสุขจิตต์  พิกุลทอง 
3. สอดคล้องกลยุทธ์ของ สพฐ.   ข้อที่  1,2,3,4 
4. สอดคล้องกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่  2,5 
5. สอดคล้องกับมาตรฐาน 

              มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
                      มาตรฐานที่  1.2 
              มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

6. แนวคิด 
       ตามนโยบายการเรียนฟรี 15 ปี ของนักเรียน    กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมอบให้
สถานศึกษาดำเนินการ 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม-จริยธรรม กิจกรรมทัศน
ศึกษานอกสถานที่  และกิจกรรมบริการสารสนเทศ/ ICT  
      เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่จึงถือเป็นด้านหนึ่งของการจัด
การศึกษา  เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และสามารถนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา และประสบการณ์ตรงในการศึกษา และแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเพ่ือน และ
วิทยากรประจำแหล่งเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการศึกษาของนักเรียนในการที่จะนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง 

7. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียม

กัน 
2. ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพ่ิมเติมจากการเรียนในห้องเรียนให้มี

ความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง  
8. รายละเอียดกิจกรรม 

 1.  ประชุมคณะครูเพ่ือปรึกษาการวางแผนงาน 
                 2.  จัดทำกิจกรรม และผู้รับผิดชอบ 

 3.  เสนอกิจกรรม 
     4.  ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดไว้ 
 5.  ติดตามการดำเนินกิจกรรม 
     6.  ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม 

9. ขอบเขตของการดำเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษา-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
2. ครูและบุคลากรในโรงเรียน 

10. งบประมาณ    40,000   บาท 
10.1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3       40,000 บาท 
 



 

๔๔๖ 

 

11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
1. ค่าพาหนะ 

       
12. การประเมินผลกิจกรรม 

1)  แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
                                   2)  สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 

13.  วิเคราะห์ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ครูและบุคลากร นักเรียน 

เงื่อนไขความรู้ 

1. ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
2. ได้ประสบการณ์ตรง 

1. ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน 
2. เกิดประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ 
3. รู้จักแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

เงื่อนไขคุณธรรม 
 
 
 
 

1. ตรงต่อเวลาในการนัดหมายและเดินทาง 
2. มีความอดทนในการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 
3. เกิดความม่ันใจในความรู้ที่ได้รับ 

1. มีความอดทนในการเรียนรู้จากแหล่ง
ภายนอก 
2. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

ความมีเหตุผล 
1. การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกจะทำให้ได้
ประสบการณ์ตรง และเป็นความรู้เสริมจากความรู้ที่
ได้รับจากโรงเรียน 

1. ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้โดยตรง 
และเกิดความรู้ ความเข้าใจได้มากขึ้น 

ความพอประมาณ 
1. ใช้เวลาในการศึกษาอย่างเหมาะสมในการเรียนรู้ 
2. ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

1. ใช้เวลาในการศึกษาอย่างคุ้มค่า และ
เกิดการเรียนรู้ในเวลาอันสั้น 

การมีภูมิคุ้มกัน 
1. สามารถรู้ถึงการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ว่าอยู่ตรงไหน และเรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้าง 

1. รู้จักแหล่งเรียนรู้ 
2.  ได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

มิติด้านสังคม 
1. รู้จักแหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ สามารถแนะนำ
ผู้อื่นให้ได้ศึกษาค้นคว้า 

1. นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับ
ท้องถิ่นหรือชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ 

มิติด้านเศรษฐกิจ 
1. เป็นการทำกิจกรรมที่หลากหลายโดยมีค่าใช้จ่ายที่
ประหยัดและคุ้มค่ากับการศึกษาหาความรู้ 

1. ผู้เรียนได้รับความรู้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใด ๆ 

มิติด้านวัฒนธรรม 
1. ปลูกฝังจิตสำนึกในการเที่ยวและการศึกษาหา
ความรู้ในประเทศตนเอง หรือในท้องถิ่นของตนเอง 

1. มีความภูมิใจในแหล่งเรียนรู้ใน
ประเทศหรือท้องถิ่นของตนเอง 

มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
1. การศึกษาหาความรู้นอกสถานที่ช่วยส่งเสริมและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

1. ตระหนักและเรียนรู้การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 



 

๔๔๗ 

 

                                        
                                  ลงชื่อ     ........................................... ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 

               (นางสุขจิตต์  พิกุลทอง) 
 

ความคิดเห็นหัวหน้างานวิเคราะห์และจัดทำแผน
สถานศึกษา 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

❑   เห็นความพิจารณาอนุมัติ ❑   เห็นความพิจารณาอนุมัติ 
❑อ่ืน ๆ ............................................... 
 

❑อ่ืน ๆ ............................................ 
 

 
           (นายเอกชัย    พละศักดิ์) 
             16/พฤษภาคม / 2564 

 
                (นางดวงนภา  สนิวิสูตร) 
                   16/พฤษภาคม/ 2564 

 
❑ อนุมัติ 
❑ อ่ืน ๆ   

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

    (นายสมภพ   ดวงชอุ่ม) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

     วันที่ 16  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๔๘ 

 

บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจัดซื้อ/จดัจ้าง 
 

ชื่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน 
แผนงาน   (√)  กลุ่มบริหารวิชาการ              (โครงการต่อเนื่อง) 

กิจกรรมทัศนศึกษา  ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน 
หน่วย 
(ระบุ) 

ราคา/หน่วย อุดหนุน รายได้ 

1 ค่าหาหนะในการเดินทาง ป.1-ม.3    40,000  
รวม   40,000 

 

 
ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๔๙ 

 

 

 

 

 

 

โครงการ 

กลุ่มบริหารอำนวยการ 

 

 

 

 

 

 



 

๔๕๐ 

 

ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

แผนงาน   (     )  กลุ่มบริหารวิชาการ 

    (     )  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

    (     )  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

    (     )  กลุ่มบริหารทั่วไป 

    ( √  )  กลุ่มอำนวยการ 

(     )  กลุ่มประกันคณุภาพการศกึษา 

 

                โครงการใหม่                √     โครงการต่อเนื่อง 

 
สนองแผนกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อ   ....3,4,6…….   
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ   ....1,2,3,4,5..... 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที ่

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ..........5…,….6.......................... 

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ........... 2.2 ,2.3, 2.5,2.6 ........................................ 

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
มาตรฐานที่ ........... 3.2 ........................................ 
 

สนองแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.ฉช. เขต 2  ข้อ   .... 3,4,6 ..... 
 
กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน   ที่รับผิดชอบ      กลุ่มอำนวยการ 

ผู้รับผิดชอบ          นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ 

ระยะเวลาโครงการ 16  พฤษภาคม 2564  -   30  มีนาคม  2565 

 
 



 

๔๕๑ 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ในสถานการณ์ที ่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ระบบการจัดการศึกษาของไทย จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้
และการปฏิรูประบบบริหาร พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาขึ้นใหม่ 
เพื่อนำไปสู่ “ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม” ทั้งนี้ให้มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจจะเป็นไป
ตามที่กำหนดไว้ในกฎระทรวง(มาตรา 39) การกระจายอำนาจทางการบริหารการศึกษาเป็นการกระจายภารกิจ อำนาจหนา้ที่ 
ความรับผิดชอบและการตัดสินใจในการบริหารงาน จากระดับกระทรวงลงไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วย
ปฏิบัติที่จะทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ดังนั ้นกลุ่มบริหารงานอำนวยการโรงเรียนบ้านวัดทุ่งยายชี   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรและการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล สูงสุดบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำมาซึ่งกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน 

 

2. วัตถุประสงค ์ 

2.1. เพื่อสนับสนุนและบริการด้านวัสดุ-อุปกรณ์ แก่คณะคร ู

2.2. เพื่อให้การดำเนินงานสารบรรณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 

  3.1.1  นักเรยีน จำนวน 291 คน  

  3.1.2  คุณครูและบุคลากร จำนวน 15 คน   

3.2  ด้านคุณภาพ 

  3.2.1  คุณครูมีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน 

3.2.2  คุณครูมีความพึงพอใจในการดำเนินงานสารบรรณ 

 

4. กิจกรรมสำคัญ 

 4.1   ประชุมจัดทำโครงการ 

 4.2   เสนอขออนุมัติโครงการ 

 4.3  ดำเนินการตามแผน 



 

๔๕๒ 

 

4.3.1 กิจกรรมพัฒนางานอำนวยการ 

4.3.2 กิจกรรมงานสารบรรณ 

4.4 สรุปและรายงาน 

5.  วิธีดำเนินการ 

 

ที ่

 

  การดำเนินการ 

ระยะเวลาปีการศึกษา2564  

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย.
64 

ต.ค. 

64 

พ.ย. 

64 

ธ.ค. 

64 

ม.ค. 

65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย.
65 

1 ประชุมจัดทำโครงการ              

2 เสนอขออนุมัติโครงการ              

3 ดำเนินการตามแผน              

 กิจกรรมพัฒนางาน
อำนวยการ 

            ครูรังสรรค ์

ครูเบญจมาศ 

 กิจกรรมงาน 

สารบรรณ 

            ครูรังสรรค ์

ครูเบญจมาศ 

 

4 สรุปและรายงานผล             ครูรังสรรค ์

ครูเบญจมาศ 

 

 

6. งบประมาณ 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ หมวดงบประมาณ 

เงินอุดหนุน เงินรายได้ แหล่งงบประมาณ 

1 กิจกรรมพัฒนางานอำนวยการ 15,029 -  

2 กิจกรรมงานสารบรรณ 4,636 -  

รวมท้ังสิ้น 19,665   

 

 



 

๔๕๓ 

 

7.  การประเมิน 

ที ่ ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1 

 

คุณครูมีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน 1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึง
พอใจ 

2. สรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจ 

3. สรา้งเกณฑ์การประเมินผล 

4. ดำเนินการสอบถามความพึงพอใจ 

5. แปลผล 

-  แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงานของ
กลุ่มงานอำนวยการ 

 

2 คุณครูมีความพึงพอใจในการดำเนินงานสารบรรณ 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  คุณครูมีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน 

8.2  คุณครูมีความพึงพอใจในการดำเนินงานสารบรรณ 

 

9.  ความสอดคล้องกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรียน 
 
 
9.1  เง่ือนไขความรู้ 

1.  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ 
2.  หลักการกระจายอำนาจและการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
3.  การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 

1.  แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.  การทำงานอย่างเป็นระบบ 
3.  การจัดการศึกษา 

 
 
9.2  เง่ือนไขคุณธรรม 

1.  มีความเสียสละเวลาและความสุขส่วนตนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2.  มีความกตัญญูและความซื่อสัตย์ต่อประชาชนด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
ความสามารถและเต็มเวลา 
3.  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

1.  ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งของ/สถานที่
ส่วนรวม 
2.  มีสัมมาคารวะเมื่อพบผู้ใหญ่/ผู้ปกครอง 
3.  มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือครู/ผู้ปกครองในด้านต่าง ๆ 
4.  มีความกตัญญูรู้คุณตอบแทนผู้ปกครองด้วยการต้ังใจศึกษา
เล่าเรียน 

 4.  มีวินัยโดยการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด 
 

 



 

๔๕๔ 

 

 
 
 
 
9.3  หลักความพอประมาณ 

1.  ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2.  จัดการศึกษาให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
3. จัดสรรตำแหน่งหน้าที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพและความถนัดของบุคคล 
4. จัดสรรทรัพยากรในการจัดการศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการโดยคำนึงถึงความ
จำเป็นและประโยชน์ใช้สอย 
5.  พอประมาณในเรื่องการใช้งบประมาณ 
 

1.  พอประมาณในเรื่องเวลารู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสม 
2.  พอประมาณในเรื่องการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่
โรงเรียนจัดสรรให้ 
 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร ผู้เรียน 

 
 
9.4  หลักความมีเหตุผล 

1. เนื่องจากการบริหารจัดการแบบเดิมนักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ยังไม่มีส่วนร่วม
เท่าที่ควร 
2.  เพราะครูต้องมีการพัฒนาวิชาชีพอยู่ตลอดเวลา 
3.  เพราะสำนักงานบริหารทั่วไป 
อยู่ในสภาพทรุดโทรม 

1.  เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันเพราะผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารต่างๆ ให้กับ
นักเรียน 
และผู้ปกครอง 

 
 
9.5  หลักการมีภูมิคุ้มกัน 

1.  มีการวางแผนในการดำเนินงาน 
2.  นำความรู้ที่ได้รับไปแก้ไขพัฒนางานของตนเอง 
3.  สถานศึกษาได้ผลิตนักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ และเป็นที่ยอมรับของบุคคล
และองค์กรภายนอก 

1.  นำกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในโรงเรียนไปใช้
ในการบริหารจัดการตนเองเรื่องการเรียนหรือการทำงาน 
2.  ผู้เรียนมีความสามารถรอบด้านเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

 
 
9.6  มิติด้านสังคม 

1.  รู้จักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น 
2.  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในองค์กรได้ 
3.  เกิดสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 

1.  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำงาน 
2.   ครอบครัวได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากข้ึน 
3.  สร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

 
 
9.7  มิติด้านเศรษฐกิจ 

1.   ใช้วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงานอย่างคุ้มค่า 
2.   ครูและบุคลากรติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและชุมชนได้สะดวกขึ้น 
 

1.  ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกเช่นการใช้ห้อง
ประชาสัมพันธ์ 
2.  ผู้เรียนใช้ทรัพยากรที่โรงเรียนจัดสรรให้อย่างคุ้มค่าเช่น  
กระดาษ 
3.  เกิดความหวงแหนและรักษาสมบัติส่วนรวม 



 

๔๕๕ 

 

 
 
9.8  มิติด้านวัฒนธรรม 

1.  เข้าใจความแตกต่างในข้ันตอนการประกอบอาชีพของครูและผู้ปกครอง 
2.  การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาให้ความสำคัญกับการศึกษา 
3.  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
4.  ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ กับชุมชน 

1.  เข้าใจในความแตกต่างของชาชีพและวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล 
2.  มีค่านิยมทางการศึกษา 
3.   ร่มกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆกับชุมชน 

 
 
9.9  มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

1.  มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
2.  สะดวกในการค้นหาเอกสารของสำนักงาน 
3.  มีบรรยากาศในการทำงานที่เป็นมิตรสัมพันธ์ 

1.  นักเรียนติดต่อเอกสารได้สะดวกและปลอดภัย 
2.  มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.  มีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่น่าสนใจและแปลกใหม่ 

      

     ลงช่ือ     ................................................รับผดิชอบโครงการ 

    ( นายรังสรรค์  วรรณพิรณุ) 

 

    

 

       ลงช่ือ  .................................................. ผู้เสนอโครงการ 

     (นายรังสรรค์  วรรณพิรณุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๕๖ 

 

ความคิดเห็นหัวหน้างานวิเคราะหแ์ละจัดทำแผน
สถานศึกษา 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุม่บริหารงบประมาณ 

❑   เห็นความพิจารณาอนุมตั ิ ❑   เห็นความพิจารณาอนุมตั ิ

❑  อื่น ๆ ............................................... 

         ........................................................ 

❑  อื่น ๆ ............................................ 

         ................................................... 

 

           (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 

           16/พฤษภาคม/2564 

 

                   (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 

                    16/พฤษภาคม/2564 

 

❑  อนุมัต ิ

❑  อื่น ๆ   

      ........................................................................................... 

     

          ลงช่ือ..........................................................ผู้อนุมตัิโครงการ 

    (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 

    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

     วันท่ี 16  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๕๗ 

 

ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมพัฒนางานอำนวยการ 

กิจกรรมตามโครงการ    โครงการพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานอำนวยการ 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
25. หลักการและเหตุผล 

ด้วยกลุ ่มบริหารอำนวยการโรงเรียนวัดทุ ่งยายชี มีหน้าที ่ในการเอื ้ออำนวยความสะดวกให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทั้งในด้านวัสดุ - อุปกรณ์สำนักงาน และการ
จัดทำเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์งานด้านเอกสารต่างๆ  

ดังนั้น กลุ่มงานอำนวยการจึงมีการพัฒนางานให้เป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมให้การทำงานของ
โรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนทุกคน 

 
2.วัตถุประสงค ์ 

2.1. เพื่อสนับสนุนวสัดุ-อุปกรณ์ ในการบริหารจัดการต่อการเรยีนการสอนของครู 

2.2. เพื่อบริการด้านเอกสาร สำหรบัการจัดการเรยีนการสอน และการบริหารจัดการ 

 
3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 

  3.1.1  นักเรยีน จำนวน 291 คน  

  3.1.2  คุณครูและบุคคลากร จำนวน 15 คน   

3.2  ด้านคุณภาพ 

  3.2.1  คุณครูมีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน 

3.2.2  คุณครูมีความพึงพอใจในการบริการด้านเอกสาร 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

16  พ.ค. 64  
- 

ครูรังสรรค ์

ครูเบญจมาศ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1 - 15 พ.ค. 64 - 
ขั้นดำเนินการ(D)   



 

๔๕๘ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
3.ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

16 มิ.ย. 64 - 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 17 มิ.ย. 64 - 
5. ดำเนินกิจกรรมพัฒนางานอำนวยการ 

17 มิ.ย. 64 – 28 ก.พ. 65 
15,029 

 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
6. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

 
1 - 10 มี.ค. 65 

 
- 

ครูรังสรรค ์

    ครูเบญจมาศ 

7. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำโครงการ 15 – 20 มี.ค. 65 - 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
8. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

21 – 30 มี.ค. 65  
- 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

16 พ.ค. 2564 – 30 มี.ค. 2565 
   

6. งบประมาณที่ใช้  
  ใช้เงินงบประมาณปีการศึกษา 2564 จำนวน 15,029 บาท 
 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
  7.2  บุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีทุกคน 
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
8.1 คุณครูมีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน 1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

2. สรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจ 

3. สรา้งเกณฑ์การประเมินผล 

4. ดำเนินการสอบถามความพึงพอใจ 

5. แปลผล 

-  แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบตัิงานของกลุ่มงาน
อำนวยการ 

 

8.2 คุณครูมีความพึงพอใจในการบริการด้านเอกสาร 

 
 



 

๔๕๙ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        9.1  คุณครูมีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน 

9.2  คุณครูมีความพึงพอใจในการบริการด้านเอกสาร 

 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ) 
 
  
 
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
       (นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ) 

               หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ 
 
ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย พละศักดิ์) 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                                (นางดวงนภา สินวสิูตร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                       (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 

 

 

 



 

๔๖๐ 

 

ชื่อกิจกรรม    กิจกรรมงานสารบรรณ 

กิจกรรมตามโครงการ    โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานอำนวยการ 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
26. หลักการและเหตุผล 

 
ด้วยกลุ่มบริหารอำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี มีหน้าที่ในการเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการครูและบุคล

กรทางการศึกษาของโรงเรยีนวัดทุง่ยายชี ทั้งในด้านวัสดุ- อุปกรณส์ำนักงาน และการจดัทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงาน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์งานด้านเอกสารต่างๆ  

ดังนั้น กลุ่มงานอำนวยการจึงมีการพัฒนางานให้เป็นระบบและต่อเนื่อง ท้ังในด้านงานสารบรรณและการเอื้ออำนวย
ความสะดวกด้านต่างๆให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อส่งเสรมิให้การทำงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรยีนทุกคน 

 
2.วัตถุประสงค์  

       2.1. เพื่อให้การดำเนินงานดา้นเอกสารมีความถูกต้องตามหลักสารบรรณ 

2.2   เพื่อใช้โปรแกรม Smss ในการบริหารจัดการด้านงานสารบรรณ 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1  นักเรียน 291  คน 
3.1.2  คุณครูและบุคลากร 15 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 การดำเนินงานด้านเอกสารมีความถูกต้องและรวดเร็วตามหลักสารบรรณ  

3.2.2 การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 
กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

16  พ.ค. 64  
- 

ครูรังสรรค ์

ครูเบญจมาศ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1 - 15 พ.ค. 64 - 
ขั้นดำเนินการ(D) 
3.ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 
16 มิ.ย. 64 

 
- 



 

๔๖๑ 

 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 17 มิ.ย. 64 - 
5. ดำเนินกิจกรรมงานสารบรรณ 17 มิ.ย. 64 – 28 ก.พ. 65 4,636 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 
6. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

 
1 - 10 มี.ค. 65 

 
- 

7. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำโครงการ 15 – 20 มี.ค. 65 - ครูรังสรรค ์

ครูเบญจมาศ ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
8. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    
แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

21 – 30 มี.ค. 65 
 
- 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 16 พ.ค. 2564 – 30 มี.ค. 2565    
 
6. งบประมาณที่ใช้  
 ใช้เงินงบประมาณปีการศึกษา  2564  จำนวน 4,636 บาท 
 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
  7.2  บุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีทุกคน 
 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
8.1 การดำเนินงานด้านเอกสารมีความถูกต้องและ
รวดเร็วตามหลักสารบรรณ 

1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

2. สรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจ 

3. สรา้งเกณฑ์การประเมินผล 

4. ดำเนินการสอบถามความพึงพอใจ 

5. แปลผล 

-  แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบตัิงานของกลุ่มงาน
อำนวยการ 

 

8.2 การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 การดำเนินงานด้านเอกสารมคีวามถูกต้องและรวดเร็วตามหลักสารบรรณ  

9.2 การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 

๔๖๒ 

 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ) 
 
 
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
        (นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ) 

                 หวัหน้ากลุ่มงานอำนวยการ 
 
ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ ................................ 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

                                                (นายเอกชัย พละศักดิ์) 
 
ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนุมัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อ่ืน ๆ .........................  
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
                                                (นางดวงนภา สินวสิูตร) 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อื่น ๆ ....................................... 
 

           ลงชื่อ ..........................................................ผู้อนุมัติ 
                                                        (นายสมภพ ดวงชอุ่ม) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๖๓ 

 

บัญชีรายละเอียดแสดงรายละเอียดการขอจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

โครงการ พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษา 

กลุ่มสาระ/งาน   สำนักงานผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหาร  กลุ่มอำนวยการ 

        

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย(ระบุ) ราคา/หน่วย อุดหนุน รายได้ รวมอุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนางานอำนวยการ 

1 ปากกาไวท์บอร์ด 1 กล่อง 240 240     

2 ค่าซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายสำเนา 1 ครั้ง 945 945     

3 เครื่องปริ้น brother  1 เครื่อง 4700 4700     

4 หมึกเครื่องปริ้นเตอร ์brother  4 ขวด 300 1200     

5 กระดาษโฟโต้ 120 g 3 ห่อ 230 690   6845 

6 กระดาษเกยีรตบิัตร 10 ห่อ 350 3500     

7 

กระดาษกาว 2 หน้าชนิดบาง 
ขนาด 0.5 นิ้ว 

0 ม้วน 40 0 
    

8 

เทปโฟม 2 หน้า ขนาด 5 เมตร 3 

เอ็ม 

0 ม้วน 200 0 
    

9 ซองจดหมาย 2 กล่อง 250 500     

10 สติกเกอรเ์ดินเส้นชนิดเลเซอร ์ 0 ม้วน 40 0     

11 สมุดทะเบียนรบับันทึกข้อความ 2 เล่ม 150 300     

12 แฟ้มเสนองาน 2 เล่ม 300 600     

13 แม็กยิง 0 อัน 500 0     

14 แม็กเบอร์ 35 1 ตัว 179 179     

15 ลูกแม็กเบอร ์10 2 กล่อง 150 300     

16 ลูกแม็กเบอร ์35 2 กล่อง 200 400     

17 ลูกแม็กยิง 2 กล่อง 286 572     

18 ลวดเสียบ 0 กล่อง 90 0     

19 ตัวหนีบ 19 มม. 1 กล่อง 35 35     



 

๔๖๔ 

 

20 เข็มหมุด 5 กล่อง 70 350     

21 ตัวหนีบ 19 มม. 1 กล่อง 35 35     

22 แฟ้มใส่งาน 7 แฟ้ม 69 483     

รวม     15,029  

 

ที ่
รายการ จำนวน 

หน่วย
(ระบุ) 

ราคา/
หน่วย 

อุดหนุน รายได้ 
รวม

อุดหนุน 

กิจกรรมงานสารบรรณ 

1 สมุดเบอร์ ๒  7 เล่ม 90 630     

2 แฟ้มตราช้าง 2 เล่ม 300 600     

3 เชือกขาวแดง 0 ม้วน 30 0     

4 ซองขาว 2 กล่อง 390 780     

5 ทะเบียนรับหนังสือ 2 เล่ม 70 140     

6 ทะเบียนส่งหนังสือ 2 เล่ม 70 140     

7 แท่นประทับน้ำหมึก แดง – น้ำเงิน 2 ตลับ 120 240     

8 หมึกเตมิแป้นประทับ 2 ขวด 20 40     

9 ตราประทับจ่ายงานกลุ่มงาน 1 อัน 400 400     

10 ตราปั้มรับงาน 1 อัน 250 250     

11 ตราปั้มจ่ายงานกลุม่งาน 1 อัน 400 400     

12 แม็คยิงเข้าเล่ม 1 ตัว 816 816     

13 ลูกแม็กยิง เบอร์ 35 1 อัน 200 200     

รวม   4,636 

รวมงบประมาณทั้งหมด  19,665 
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โครงการ 

กลุ่มบริหาร 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 
 

 



 

๔๖๖ 

 

ชื่อโครงการ ประกันคณุภาพ 

แผนงาน   (     )  กลุ่มบริหารวิชาการ 

    (     )  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

    (     )  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

    (     )  กลุ่มบริหารทั่วไป 

    (     )  กลุ่มอำนวยการ 

 (  )  กลุ่มบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 

                โครงการใหม่                     โครงการต่อเนื่อง 

สนองแผนกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อ   ....1,2,3,4,5…..   

สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ   ....1,3,4,5,6..... 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที ่

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ..........1.1…...1.2.......................... 

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ...........2.1..................................... 

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานที่ ...........3.1...,...3.3........................ 

สนองแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.ฉช. เขต 2  ข้อ   ....2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14..... 

กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน   ที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารประกันคณุภาพการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ          นางสาวมินตา  เชื้อวงค์ 

ระยะเวลาโครงการ 16  พฤษภาคม  2564  -   31  มีนาคม   2565 

  



 

๔๖๗ 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542       และที่แก้ไขเพิ่มเติม    (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 
หมวด 6 มาตรา 48 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มี
การจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานแลประเมินคุณภาพ
การศึกษา โดยสถานศึกษาทุกแห่งต้องรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อย1ครั้งในทุกระยะ5 ปี  

         โรงเรียนวัดทุ่งยายชีเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในขึ้นเพื่อ 
ให้การบริหารและจัดการภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและแนว
ทางการจัดการศึกษาแห่งชาติ 

 

2. วัตถุประสงค ์ 
1.  เพื่อกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.  เพื่อจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ 

     มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3.  เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพัฒนาคณุภาพ 

     สถานศึกษา 

4.  เพื่อติดตามตรวจสอบ  และประเมินคณุภาพภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ 

    การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5.  เพื่อจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ 

  3.1.1  นักเรยีน 308 คน 
                     3.1.2  ครู  13  คน 

3.2  ด้านคุณภาพ 

  3.2.1    จัดการศึกษาเพื่อใหไ้ด้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.2.2     สถานศึกษาจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.2.3    สถานศึกษาดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาเพื่อรองรับการตดิตามตรวจสอบ  

และประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  
  



 

๔๖๘ 

 

4. กิจกรรมสำคัญ   

 4.1   ประชุมจัดทำโครงการ 

 4.2   เสนอขออนุมัติโครงการ 

 4.3   ดำเนินการตามแผน 

4.3.1  กิจกรรมรับการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

4.3.2  กิจกรรมรายงานประจำปี (sar) 

                  4.3.3  กิจกรรมรับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปดิภาคเรียน 

4.3.4  กิจกรรมรับการประเมินจดุเน้นจากเขตพื้นท่ีการศึกษา 

         4.3.5  กิจกรรมปรับปรุงห้องสำนักงานประกันคณุภาพการศึกษา 

   4.4 สรุปและรายงานกิจกรรมรายงานประจำป ี

 

5.  วิธีดำเนินการ 

 

ที ่

 

การดำเนินการ 

ระยะเวลาปีการศึกษา 2564  

ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย.
64 

ต.ค. 

64 

พ.ย. 

64 

ธ.ค. 

64 

ม.ค. 

65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

 

1 ประชุมจัดทำโครงการ            ครูมินตา 

2 เสนอขออนุมัติโครงการ            ครูมินตา 

3 ดำเนินการตามแผน            ครูมินตา 

 กิจกรรมรับการประเมิน
งานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

           ครูทุกท่าน 

 กิจกรรมรายงานประจำปี 
(sar) 

           ครูมินตา 

 กิจกรรมรับการประเมิน
เตรียมความพร้อมก่อน
เปิดภาคเรียน 

           ครูมินตา 

ครูภารด ี

ครูสรุีฉาย 

 



 

๔๖๙ 

 

 กิจกรรมรับการประเมิน
จุดเน้นจากเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

           ครูมินตา 

 กิจกรรมปรับปรุงห้อง
สำนักงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 

           ครูมินตา 

             ครูมินตา 

4 สรุปและรายงานผล            ครูมินตา 

 

6. งบประมาณ 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เงินรายได้ หมายเหตุ 

1 กิจกรรมรับการประเมินงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

200 -  

2 กิจกรรมรายงานประจำปี (sar) 3770 -  

3 กิจกรรมรับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค
เรียน 

600 -  

4 กิจกรรมรับการประเมินจุดเน้นจากเขตพื้นท่ีการศึกษา 300 -  

5 กิจกรรมปรับปรุงห้องสำนักงานประกันคณุภาพการศึกษา 10000 - 

 

 

6   -  

รวม 14,870-. -  
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7.  การประเมิน 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

7.1 นักเรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา - ศึกษาวิธีการสร้างแบบ
แบบทดสอบ 

- สร้างแบบทดสอบ 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน
  

- แบบทดสอบ 

7.2 สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก - ศึกษาตัวชีวัดในการ
ประเมิน 

- ดำเดินงานตามตัวช้ีวัด 

-  แบบรายงานผลการประเมิน 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

          1. โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 2. ครูสามารถจดัทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาได ้

 3. สามารถจัดระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

     สถานศึกษา 

 4. สามารถรองรับการติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 5. สามารถจัดทำรายงานประจำปทีี่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

 

 

       

 

ลงช่ือ     ..............................................   รับผิดชอบโครงการ 

                                                 (นางสาวมินตา  เชื้อวงค์) 

    

 

       ลงช่ือ  ..................................................    ผู้เสนอโครงการ 

                                               (นางสาวมินตา  เชื้อวงค์) 



 

๔๗๑ 

 

 

 

 

ความคิดเห็นหัวหน้างานวิเคราะหแ์ละจัดทำแผนสถานศึกษา ความคิดเห็นหัวหน้ากลุม่บริหารงบประมาณ 

❑   เห็นความพิจารณาอนุมตั ิ ❑   เห็นความพิจารณาอนุมตั ิ

❑  อื่น ๆ ............................................... 

         ........................................................ 

        

❑  อื่น ๆ ............................................ 

         ................................................... 

         .................................................. 

 

           (นายเอกชัย  พละศักดิ์) 

           17/พฤษภาคม/ 2564 

 

                    (นางดวงนภา  สินวิสูตร) 

                     17/พฤษภาคม/ 2564 

 

❑  อนุมัต ิ

❑  อื่น ๆ   

      ........................................................................................... 

 

       

          ลงช่ือ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

     วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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บัญชีแสดงรายละเอียดการขอจดัซ้ือ/จัดจ้าง 

โครงการ     ประกันคุณภาพ 

กลุ่มสาระ/งาน   ประกันคุณภาพ 

กลุ่มบริหาร       งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยในการใช้จ่ายทุกรายการ 

ท่ี รายการวัสดุ จ านวน
หน่วย 

(ระบุ)

ราคา/

หน่วย

รวมแป็น

เงิน
อุดหนุน รายได้

1 กิจกรรมรับการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ค่าเข้าเล่มประเมินคุณภาพภายใน จากเขตพ้ืนที่ 2 เล่ม 100 200 √

ค่าอาหารและน้้าด่ืม 1 มื้อ 0 √

รวม 200

2 กิจกรรมรายงานประจ าปี (sar)

กระดาษ A4 80แกรม 5 รีม 120 600 √

ค่าเข้าเล่มรายงานประจ้าปี 2 เล่ม 100 200 √

กระดาษโฟโต้ 1 แพ็ค 250 250 √

แฟ้มโชว์เอกสาร 5 แฟ้ม 120 600 √

ลูกแม็ก 6 กล่อง 10 60 √

แล็กซีน 3 ม้วน 20 60 √

ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน แคนนอน 1 ชุด 1000 1000 √

ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน บราเตอร์ 1 ชุด 1000 1000 √

รวม 3770

3 กิจกรรมรับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ค่าอาหารและน้้าด่ืม 2 มื้อ 300 600 √

รวม 600

4 กิจกรรมรับการประเมินจุดเน้นจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ค่าอาหารและน้้าด่ืม 1 มื้อ 300 300 √

รวม 300

5 กิจกรรมปรับปรุงห้องส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา

โทรทัศน์ 1 เคร่ือง 10000 10000

รวม 10000

รวม 14870
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ชื่อกิจกรรม   ปรับปรุงห้องสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมตามโครงการ   โครงการประกันคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวมินตา  เชื้อวงค์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.  หลักการและเหตุผล 
  การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการ
หนึ่งที่จะเป็นปัจจัยเสริมให้การบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงห้องสำนักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มีความพร้อมในการให้บริการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการกับ
นักเรียน ครูและผู้ปกครอง ห้องสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปัจจุบันมีสภาพที่ไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการ เนื่องจากห้องยังไม่พร้อมในการอำนวยความ
สะดวกและทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจาก
สถานศึกษา 
 2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและอำนวยความสะดวกในการให้บริการกับนักเรียน ครู
และผู้ปกครอง 

 
3. เป้าหมาย 

3.1. ด้านปริมาณ 
 3.1.1  นักเรียน 308  คน 
          3.1.2  ครู  13  คนเชิงคุณภาพ 

  3.2  ด้านคณุภาพ 

   3.2.1  ผู้เรียนความม่ันใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพจากสถานศึกษา 
   3.2.2   ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวบ่งชี้ 

  3.2.3   รองรับเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

พ.ค. 64  

- 

ครูมินตา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ค. 64 - ครูมินตา 

3.ขั้นดำเนินการ(D)  

-ประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน 

พ.ค. 64  

- 

ครูมินตา 

4.ประชาสมัพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ พ.ค. 64 - ครูมินตา 

5. ปรับปรุงห้องสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มิ.ย.64 10,000 

 

 

ครูมินตา 

6. ข้ันติดตามและประเมินผล(C) 

ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

ก.ค.64  

- 

ครูมินตา 

7. สรปุผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ ก.ค.64 - ครูมินตา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

8. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม แล้ว
ใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

ก.ค.64  

- 

ครูมินตา 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 พ.ค. 64 - ก.ค.64 
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6. งบประมาณที่ใช้  

 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ปีกรศึกษา 2564 เป็นเงิน  10,000 

  บาท ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี ้

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรม หมายเหตุ 

เงินอุดหนุน เงินรายได้  

1 โทรทัศน ์ 10,000   

     

รวม 10,000   

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายช ี

  7.2  บุคลากรโรงเรยีนวัดทุ่งยายชีทุกคน 

 7.3  ผูป้กครองและชุมชน 

 

8. การประเมินผล  

ที ่ ตัวบ่งชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

8.1 เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุก
คนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

- สร้างประเมินความพึง
พอใจ 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน
  

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

8.2 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและอำนวยความสะดวกใน
การให้บริการกบันักเรียน ครูและผู้ปกครอง 

- ศึกษาวิธีการสร้าง
แบบทดสอบ 

- สร้างแบบทดสอบ 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน
  

- แบบทดสอบ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

         1. ผู้เรียนมีความมั่นใจในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 2. ผู้เรยีนมีความสามารถและคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ี 

3. สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่กำหนดในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 

 ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบกจิกรรม 

                                          (นางสาวมินตา  เชื้อวงค์) 

 

      ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ/กิจกรรม 

    (นางสาวมินตา  เชื้อวงค์) 

                               หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานประกันคณุภาพการศึกษา 
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ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                                (นายเอกชัย   พละศักดิ์) 

 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                                 (นางดวงนภา สินวิสูตร) 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ...................................................................................... 

          

     ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมัต ิ

                                                  (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

               ผู้อำนวยการโรงเรียนวดัทุ่งยายชี 



 

๔๗๘ 

 

ชื่อกิจกรรม   รับการประเมินงานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

กิจกรรมตามโครงการ   โครงการประกันคณุภาพ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวมินตา  เชื้อวงค์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบรหิารงานประกันคณุภาพการศึกษา 

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 

………………………………………………………………………………………………………….. 
1.  หลักการและเหตุผล 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เป็นระบบที่สถานศึกษาร่วมกับชุมชนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับ ดูแลและสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัด   เพื่อสร้างความ
มั่นใจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักวิชา ข้อมูลหลักฐาน ที่ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2559  
และมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้ เพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2559   ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป ็นส ่วนหนึ ่งของการบร ิหารการศึกษา ซ ึ ่งเป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งเสริม สนับสนุนและกำกับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจาก
สถานศึกษา 
 2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา
และตัวบ่งชี้ 
 3. เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่กำหนดในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔    

 
3. เป้าหมาย 
 3.1. ด้านปริมาณ 

 3.1.1  นักเรียน 308  คน 
          3.1.2  ครู  13  คน 
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3.2  ด้านคุณภาพ 

   3.2.1  ผู้เรียนความม่ันใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพจากสถานศึกษา 

  3.2.2   ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวบ่งชี้ 
  3.2.3     ชุมชนที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมและ
รับทราบผลการจัดการศึกษา 
 
4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

พ.ค. 64  

- 

ครูมินตา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 64 - ครูมินตา 

ขั้นดำเนินการ(D)  

-ประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน 

มิ.ย. 64  

- 

ครูมินตา 

 -ประชาสมัพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ มิ.ย. 64 - ครูมินตา 

    จัดกิจกรรมรบัการประเมินงานประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

ต่อไปนี ้

- กิจกรรมรับการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

 

 

 

 

มิ.ย.-ก.ค. 64 

 

 

200 

ครูมินตา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

6. ประเมินผลและตดิตามผลโครงการ 

ก.ค. 64 

 

 

- 

ครูมินตา 

7. สรปุผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ ก.ค. 64 - ครูมินตา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

8. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม แล้ว
ใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 

ก.ค. 63 

 

- 

ครูมินตา 
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5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
 

6. งบประมาณที่ใช้  
 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ปีการศึกษา  2564 เป็นเงิน 200  บาท ดังมีรายละเอียด
ประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี ้
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรม หมายเหตุ 

เงินอุดหนุน เงินรายได้  
1 ค่าเข้าเลม่ 200   

2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 0   

รวม 200   

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายช ี
  7.2  บุคลากรโรงเรยีนวัดทุ่งยายชีทุกคน 

 7.3  ผูป้กครองและชุมชน 
 

8. การประเมินผล  
 

ที ่ ตัวบ่งชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
8.1 ผู้เรียนความม่ันใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคน

จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

- สร้างแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน
  

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

8.2 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ 
 

- ศึกษาวิธีการสร้าง
แบบทดสอบ 

- สร้างแบบทดสอบ 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน
  

- แบบทดสอบ 

8.3 ชุมชนมีความม่ันใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน - ศึกษาวิธีการสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

- สร้างประเมินความพึง
พอใจ 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน
  

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

        1. ผู้เรียนมีความมั่นใจในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

        2. ผูเ้รียนมีความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ี 

        3. สามารถรองรับการประเมนิคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ที่กำหนดในหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 

ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                                          (นางสาวมินตา  เชื้อวงค์) 

 

 

      ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ/กิจกรรม 

                                           (นางสาวมินตา  เชื้อวงค์) 

                                 หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานประกันคณุภาพการศึกษา 
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ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

(นายเอกชัย   พละศักดิ์) 

 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

(นางดวงนภา สินวิสูตร) 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ...................................................................................... 

            

      ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมัติ 

                                                    (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายชี 
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ชื่อกิจกรรม   รับการประเมินจุดเน้นจาก สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 
กิจกรรมตามโครงการ   โครงการประกันคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวมินตา  เชื้อวงค์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่

สอง  (พ.ศ.2552-2561)  และสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เน้นเรื่องการพัฒนาหลักสูตร  การ
จัดการเรียนรู ้  การวัดและประเมินผล เป็นโครงการหลักโครงการหนึ่ง  ในแผนการขับเคลื่ อนนโยบาย
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงาน
คณะกรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงมีนโยบายเพ่ือรองรับด้วยการขับเคลื่อนหลักสูตร  การจัดการเรียนรู้  การ
วัดและประเมินผล สู่การเพิ่มคุณภาพผู้เรียน โดยกำหนด Road  Map     จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ขึ้น 

ดังนั้นสถานศึกษาจะต้องจัดให้มีการดำเนินการตาม นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จึงมีนโยบายเพื่อรองรับด้วยการขับเคลื่อนหลักสูตร  การจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล สู่การเพ่ิม
คุณภาพผู้เรียน โดยกำหนด Road  Map     จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและ ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  สู่การขับเคลื่อนหลักสูตร  การจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  
 2. เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามจุดเน้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อให้นักเรียนทุกคน  มีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเน้นแต่ละช่วงวัย   
 
3. เป้าหมาย 

3.1. ด้านปริมาณ 
 3.1.1  นักเรียน 308  คน  
          3.1.2  ครู  13  คน 

  3.2  ด้านคณุภาพ 

3.2.1   ครูมีความรู้การประเมินตนเองและการประเมินผลภายของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด  
  3.2.2     ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  และผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของ  สมศ. 
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  3.2.3     ชุมชนที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมและ
รับทราบผลการจัดการศึกษา 
 
4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

     พ.ค.64  

- 

ครูมินตา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. 64 - ครูมินตา 

ขั้นดำเนินการ(D)  

-ประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน 

มิ.ย. 64  

- 

ครูมินตา 

 -ประชาสมัพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ มิ.ย. 64 - ครูมินตา 

    จัดกิจกรรมรับการประเมินจดุเน้นจากสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 

 

มิ.ย. – ก.ย. 64 300 

 

 

ครูมินตา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

6. ประเมินผลและตดิตามผลโครงการ 

มิ.ย. – ก.ย. 64  

- 

ครูมินตา 

7. สรปุผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ 15  ก.ย. 64 - ครูมินตา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

8. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม แล้ว
ใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 

- 

 

- 

ครูมินตา 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 มิ.ย. – ก.ย. 64 

 

6. งบประมาณที่ใช้  

 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน  300  บาท ดังมีรายละเอียด
ประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี ้

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรม หมายเหตุ 
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เงินอุดหนุน เงินรายได้  

1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 300   

รวม 300     

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายช ี

  7.2  บุคลากรโรงเรยีนวัดทุ่งยายชีทุกคน 

 

 

8. การประเมินผล  

 

ที ่ ตัวบ่งชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

8.1 ครูมีความรู้การประเมินตนเองและการประเมินผลภายของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานที่โรงเรยีนกำหนด 

ศึกษาวิธีการสรา้ง
แบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถาม 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน
  

-  แบบสอบถาม 

8.2 ผู้บริหาร  ครผูู้สอน  และผู้เรียนมคีุณภาพตามมาตรฐาน
ของ  สมศ. 

ศึกษาวิธีการสรา้งแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

- สร้างประเมินความพึง
พอใจ 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน
  

- บันทึกการลงเวลา 

-บันทึกการรายงานเวรรักษาราชการ 

-บันทึกสถิติการลา 

- ปพ 5 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

8.3 ความพึงพอใจของชุมชนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

ศึกษาวิธีการสรา้งแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

- สร้างประเมินความพึง
พอใจ 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน
  

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนและ ครผููส้อนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  สู่การ
ขับเคลื่อนหลักสูตร  การจดัการเรยีนรู้  การวัดและประเมินผล 

 2. โรงเรยีนสามารถพัฒนาคณุภาพของผู้เรียนตามจุดเน้นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 3. นักเรียนทุกคน  มีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเน้นแต่ละช่วงวัย   

 

 

ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                                          (นางสาวมินตา  เชื้อวงค์) 

 

 

      ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ/กิจกรรม 

                                           (นางสาวมินตา  เชื้อวงค์) 

                         หัวหน้ากลุ่มกลุ่มบรหิารงานประกันคณุภาพการศึกษา 
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ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

ลงช่ือ....................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                         (นายเอกชัย   พละศักดิ์) 

 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

ลงช่ือ.......................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                          (นางดวงนภา สินวิสูตร) 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ...................................................................................... 

      

ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมตัิ 

                                                     (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายชี 
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ชื่อกิจกรรม   รับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
กิจกรรมตามโครงการ   โครงการประกันคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวมินตา  เชื้อวงค์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เป็นระบบที่สถานศึกษาร่วมกับชุมชนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับ ดูแลและสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัด   เพื่อสร้างความ
มั่นใจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักวิชา ข้อมูลหลักฐาน ที่ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๙  
และมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ เพื่อกา รประเมินคุณภาพ
ภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๙   ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป ็นส ่วนหนึ ่งของการบร ิหารการศึกษา ซ ึ ่งเป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งเสริม สนับสนุนและกำกับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด 

 
2. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจาก
สถานศึกษา 
  2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา
และตัวบ่งชี้ 
  3. เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่กำหนดในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 4. เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ  ก่อนเปิดภาคเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1. ด้านปริมาณ 
 3.1.1  นักเรียน 308  คน 
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          3.1.2  ครู  13  คน 
 

  3.2  ด้านคณุภาพ 

   3.2.1  ผู้เรียนความม่ันใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพจากสถานศึกษา 
   3.2.2   ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวบ่งชี้ 
   3.2.3   รองรับเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

1 ต.ค. 64  

- 

ครูมินตา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ย.64 - 

พ.ค.65 

- ครูมินตา 

ขั้นดำเนินการ(D)  

-ประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน 

พ.ย.64- 

พ.ค.65 

 

- 

ครูมินตา 

 -ประชาสมัพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ พ.ย.64- 

พ.ค.65 

- ครูมินตา 

    จัดกิจกรรมรบัการประเมินเตรยีมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรยีน 

 

พ.ย.64- 

พ.ค.65 

 

600 

 

ครูมินตา 

ขั้นติดตามและประเมินผล(C) 

6. ประเมินผลและตดิตามผลโครงการ 

- 

 

 

- 

ครูมินตา 

7. สรปุผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ พ.ย.64- 

พ.ค.65 

- ครูมินตา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

8. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม แล้ว
ใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 

- 

 

- 

ครูมินตา 
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5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 พ.ย. 2564  และ  พ.ค.2565 
 

6. งบประมาณที่ใช้  
 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน  600 บาท ดังมีรายละเอยีด
ประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี ้
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรม หมายเหตุ 

เงินอุดหนุน เงินรายได้  
1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 600   

2     

รวม 670    

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายช ี
  7.2  บุคลากรโรงเรยีนวัดทุ่งยายชีทุกคน 
  

8. การประเมินผล  
ที ่ ตัวบ่งชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

8.1 ผู้เรียนความม่ันใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคน
จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

- สร้างประเมินความพึงพอใจ 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน  

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

8.2 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ 
 

- ศึกษาวิธีการสร้าง
แบบทดสอบ 

- สร้างแบบทดสอบ 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน  

- แบบทดสอบ 

8.3 รองรับเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  
 

- ศึกษาตัวชีวัดในการประเมิน 

- ดำเดินงานตามตัวช้ีวัด 

-  แบบรายงานผลการประเมิน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

         1. ผู้เรียนมีความมั่นใจในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

2. ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ 
3. สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่กำหนดในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                                          (นางสาวมินตา  เชื้อวงค์) 

 

 

      ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ/กิจกรรม 

                                            (นางสาวมินตา  เชื้อวงค์) 

                              หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานประกันคณุภาพการศึกษา 

 

ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

 

ลงช่ือ....................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                             (นายเอกชัย   พละศักดิ์) 

 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

 

ลงช่ือ.......................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                           (นางดวงนภา สินวิสูตร) 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ...................................................................................... 

      

ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมตัิ 

                                                    (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดทุ่งยายชี 
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ชื่อกิจกรรม   รายงานประจำปี (sar) 
กิจกรรมตามโครงการ   โครงการประกันคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวมินตา  เชื้อวงค์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2559 โดยได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ระบุให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียน
ทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเต็มศักยภาพ โดยให้ถือว่า
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ ่งเป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ข้อ ๑๑ได้ระบุให้สถานศึกษา จัดทำรายงานคุณภาพ
การศึกษา ประจำปี โดยระบุความสำเร็จตามเป้าหมายที ่กำหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา พร้อมหลักฐานข้อมูลและผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ ๑๐ คือ ให้สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียน
ทุกคนในทุกระดับช่วงชั้นที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลัก
และคุณลักษณะที่สำคัญด้วยกระบวนการและวิธีการที่ได้มาตรฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจาก
สถานศึกษา 
 2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา
และตัวบ่งชี้ 
 3. เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่กำหนดในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2559    

 
3. เป้าหมาย 

3.1. ด้านปริมาณ 
 3.1.1  นักเรียน 308  คน 
          3.1.2  ครู  13  คนเชิงคุณภาพ 

  3.2  ด้านคณุภาพ 
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   3.2.1  ผู้เรียนความม่ันใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพจากสถานศึกษา 
   3.2.2   ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวบ่งชี้ 

  3.2.3   รองรับเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรมสำคญั ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 

1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

1 ตุลาคม 2564  

- 

ครูมินตา 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ก.พ. 65 - ครูมินตา 

3.ขั้นดำเนินการ(D)  

-ประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน 

ก.พ. 65  

- 

ครูมินตา 

4.ประชาสมัพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ก.พ. 65 - ครูมินตา 

5. จัดทำรายงานประจำปี (sar) ก.พ. – มี.ค.  65 3,770 

 

 

ครูมินตา 

6. ข้ันติดตามและประเมินผล(C) 

ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

มี.ค.  65  

- 

ครูมินตา 

7. สรปุผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ 31 มี.ค.  65 - ครูมินตา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

8. นำผลการปฏิบัตมิาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม แล้ว
ใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 

31 มี.ค.  65 

 

- 

ครูมินตา 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 ตุลาคม 2564  – 31 มีนาคม  2565 
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6. งบประมาณที่ใช้  

 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ปีกรศึกษา 2564 เป็นเงิน  3,770 

  บาท ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี ้

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรม หมายเหตุ 

เงินอุดหนุน เงินรายได้  

1 กระดาษ A4 80แกรม 600   

2 ค่าเข้าเลม่รายงานประจำป ี 200   

3 กระดาษโฟโต ้ 250   

4 แฟ้มโชว์เอกสาร 600   

5 ลูกแม็ก 60   

6 แล็กซีน 60   

7 ค่าหมึกเครื่องปริ้น แคนนอน 1000   

8 ค่าหมึกเครื่องปริ้น บราเตอร ์ 1000   

รวม 3,770   

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

  7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายช ี

  7.2  บุคลากรโรงเรยีนวัดทุ่งยายชีทุกคน 

 7.3  ผูป้กครองและชุมชน 

 

8. การประเมินผล  

ที ่ ตัวบ่งชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

8.1 ผู้เรียนความม่ันใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคน
จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา 

- ศึกษาวิธีการสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

- สร้างประเมินความพึง
พอใจ 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
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- สร้างเกณฑ์การประเมิน
  

8.2 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ 

 

- ศึกษาวิธีการสร้าง
แบบทดสอบ 

- สร้างแบบทดสอบ 

- สร้างเกณฑ์การประเมิน
  

- แบบทดสอบ 

8.3 รองรับเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  
 

- ศึกษาตัวชีวัดในการ
ประเมิน 

- ดำเดินงานตามตัวช้ีวัด 

-  แบบรายงานผลการประเมิน 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

         1. ผู้เรียนมีความมั่นใจในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 2. ผู้เรยีนมีความสามารถและคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ี 

3. สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่กำหนดในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 

 ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบกจิกรรม 

                                          (นางสาวมินตา  เชื้อวงค์) 

 

 

      ลงช่ือ......................................................ผูเ้สนอโครงการ/กิจกรรม 

    (นางสาวมินตา  เชื้อวงค์) 

                               หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานประกันคณุภาพการศึกษา 
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ความเห็นของหัวหน้าแผนงาน 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                                (นายเอกชัย   พละศักดิ์) 

 

ความเห็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เห็นควรอนมุัติ        ไม่เห็นควรอนุมัติ    อื่น ๆ .............................................................................  

 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

                                                 (นางดวงนภา สินวิสูตร) 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 

 อนุมัติ             ไม่อนุมัติ            อ่ืน ๆ ...................................................................................... 

          

 

     ลงช่ือ ..........................................................ผู้อนุมัต ิ

                                                  (นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

               ผู้อำนวยการโรงเรียนวดัทุ่งยายชี 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

ที ่ 45/2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

  
 ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการสำคัญใน
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน ดำเนินการ
บริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นไปตาม
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04776/2279  ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548 
เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษา 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน   

 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี จึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
2564 โดยมีการระดมความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากคณะครู ครูกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมดำเนินการวางแผนการจัดการศึกษา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

 1.ที่ปรึกษา 

1. นายสมภพ   ดวงชอุ่ม  ประธานกรรมการ 

 หน้าที่  

1. ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงาน   

2. แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

 2. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

 2.1 นางดวงนภา สินวิสูตร  ประธานกรรมการ 2.2 นายปานเทพ
 ภักดีอุทธรณ์  กรรมการ 

 2.3 นางสุขจิตต์  พิกุลทอง  กรรมการ 

 2.4 นายปริญญา ผดุงกิจ  กรรมการ 



 

๔๙๙ 

 

 2.5 นายรังสรรค ์วรรณพิรุณ  กรรมการ 

 2.6 นางสาวมินตา  เชื้อวงค์  กรรมการ 

  2.7 นายเอกชัย พละศักดิ์  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่

 1.ดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 2.แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

3. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรูปเล่ม 

  3.1 นางดวงนภา สินวิสูตร  ประธานกรรมการ 

  3.2 นางสาวมินตา เชื้อวงค์  กรรมการ 

  3.3 นายเอกชัย  พละศักดิ์  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่

  1.รวบรวมเอกสารและจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

  2.แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ                 
เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

 ทั้งนี้ตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่      14    เดือน มิถุนายน   พ.ศ.  25641    กบุรี 

รัมย์ เขต 2  รักษาราชการแทน 

 

 

 

(นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

 

 



 

๕๐๐ 

 

 

 

 

 

คำสั่งโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
ที ่ 46/2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 
  
 ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการสำคัญใน
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน ดำเนินการ
บริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นไปตาม
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04776/2279  ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548 
เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษา 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน   
 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี จึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
2564 โดยมีการระดมความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากคณะครู ครูกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมดำเนินการวางแผนการจัดการศึกษา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 1.ที่ปรึกษา 

1. นายสมภพ   ดวงชอุ่ม  ประธานกรรมการ 
 หน้าที่  

1. ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงาน   
2. แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

 2. คณะกรรมการจัดทำและกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 
 2.1 นางดวงนภา สินวิสูตร  ประธานกรรมการ 2.2 นายปานเทพ
 ภักดีอุทธรณ์  กรรมการ 
 2.3 นางสุขจิตต์  พิกุลทอง  กรรมการ 
 2.4 นายปริญญา ผดุงกิจ  กรรมการ 
 2.5 นายรังสรรค ์วรรณพิรุณ  กรรมการ 
 2.6 นางสาวมินตา  เชื้อวงค์  กรรมการ 
  2.7 นายเอกชัย พละศักดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่



 

๕๐๑ 

 

  1.ดำเนินงานจัดทำและกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  2.แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
3. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรูปเล่ม 
  3.1 นางดวงนภา สินวิสูตร  ประธานกรรมการ 
  3.2 นางสาวมินตา เชื้อวงค์  กรรมการ 
  3.3 นายเอกชัย  พละศักดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่
  1.รวบรวมเอกสารและจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 
  2.แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ                 
เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

 ทั้งนี้ตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 
  สั่ง  ณ  วันที่      14    เดือน มิถุนายน   พ.ศ.  25641    กบุรี 
รัมย์ เขต 2  รักษาราชการแทน 
 
 

 

(นายสมภพ  ดวงชอุ่ม) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๐๒ 

 

 

รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564    

    ยอด
เต็ม 

ยอด
คงเหลือ 

    171,3
15 

171,315 

ลำดั
บที่ 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อกิจกรรมประจำ งบประมา
ณ 

รวม คงเหลือ 

1 น.ส.ภารดี ชนะชัยรุ่ง
กมล 

วันคริสต์มาส 7,105 7,105 164,210 

2 น.ส.ภารดี ชนะชัยรุ่ง
กมล 

วันเฉลิมฯพระบรมราชินีพันปหีลวงและวันแม่ 12,500 19,60
5 

151,710 

3 นายปริญญา ผดุงกิจ วันเฉลิมฯร.๙ วันพ่อ วันชาต ิ 13,500 33,10
5 

138,210 

4 นายรังสรรค์ วรรณ
พิรุณ 

วันมาฆบูชา 1,800 34,90
5 

136,410 

5 นายรังสรรค์ วรรณ
พิรุณ 

วันวิสาขบูชา 1,800 36,70
5 

134,610 

6 นายรังสรรค์ วรรณ
พิรุณ 

อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา 3,800 40,50
5 

130,810 

7 น.ส.จิดาภา พึ่งเพ็ชร วันไหว้ครู 2,000 42,50
5 

128,810 

8 น.ส.มินตา เช้ือวงค์ วันสุนทรภู ่ 1,165 43,67
0 

127,645 

9 น.ส.มินตา เช้ือวงค์ วันภาษาไทย 1,000 44,67
0 

126,645 

10 นายสุนทร พวกด ี วันวิทยาศาสตร์ 9,000 53,67
0 

117,645 

11 น.ส.จิดาภา พึ่งเพ็ชร วันเด็กแห่งชาต ิ 17,850 71,52
0 

99,795 

12 นายสุนทร พวกด ี วันงดสูบบุหรีโลก 4,000 75,52
0 

95,795 

13 นายสุนทร พวงดี วันยาเสพติดโลก 3,000 78,52
0 

92,795 

14 นายณัฐพงษ์ บุญเพ็ญ วันเฉลิมฯพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 3,075 81,59
5 

89,720 

15 นายวินยั กาวนอก วันวชิราวุธ 1,000 82,59
5 

88,720 

16 นางสุขจิตต์ พิกุลทอง วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาต ิ  82,59
5 

88,720 



 

๕๐๓ 

 

17 น.ส.สุรีฉาย บุญวงค์ วันเฉลิมฯพระบรมราชิน ี  82,59
5 

88,720 

18 นายเอกชยั พละศักดิ ์ ส่งท้ายปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่(นักเรียน)  82,59
5 

88,720 

    ยอด
เต็ม 

ยอด
คงเหลือ 

    171,3
15 

88,720 

      

19 ครูภารด ี กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ (One day One word) 200 200 88,520 

20 ครูรังสรรค์ กิจกรรม เสียงทอง contes 16,185 16,38
5 

72,335 

21 ครูสุุขจิตต์ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการงานอาขีพ 7,080 23,46
5 

65,255 

22 ครูภารด ี การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit (ม.1-3) 1,000 24,46
5 

64,255 

23 ครูสุรีฉาย กิจกรรม พี่ชว่ยนอ้ง คล่องคณิต พิชิตผลการเรียน สู่การแข่งขัน
ระดับชาติ 

3,230 27,69
5 

61,025 

24 ครูสุรีฉาย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ A-MATH Mini Challenge 3,840 31,53
5 

57,185 

25 ครูสุุขจิตต์ กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 5,055 36,59
0 

52,130 

26 ครูเอกชัย กิจกรรมงานทะเบียน 2,000 38,59
0 

50,130 

27 ครูเอกชัย กิจกรรมงานโสตทัศนูปกรณ์ 6,500 45,09
0 

43,630 

28 ครูปานเทพ งานช่าง(ปูน)สร้างสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 9,325 54,41
5 

34,305 

ลำดั
บที่ 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อกิจกรรมประจำ งบประมา
ณ 

รวม คงเหลือ 

29 ครูเอกชัย กิจกรรมงานนโยบายและแผน 1,400 55,81
5 

32,905 

30 ครูภารด ี กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรหูองปฏิบัตกิารทางภาษา 1,350 57,16
5 

31,555 

31 ครูภารด ี กิจกรรมชุมนุมเกมภาษาอังกฤษ (Crosswords Game) 9,040 66,20
5 

22,515 

32 ครูเอกชัย กิจกรรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 5,000 71,20
5 

17,515 

33 ครูณัฐพงษ์ นักธรรมน้อย 4,900 76,10
5 

12,615 

34 ครูเอกชัย กิจกรรมปรับภูมิทัศน์หอ้งคอมพิวเตอร์  
(ใช้เงินอุดหนุน 12,615 ที่เหลือใช้รายได้ รวม30,000) 

30,000 88,72
0 

0 



 

๕๐๔ 

 

35 ครูสุรีฉาย กิจกรรมยอดมนษุย์พิชิตสูตรคูณ 0   

36 ครููมินตา กิจกรรมพัฒนาการอ่าน 0   

37 ครููมินตา กิจกรรมยกระดับ NT ชั้น ป.1 – 3 0   

38 ครูวินัย กิจกรรม  อนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 26,600  ใช้เงิน
รายได ้

39 ครูสุุขจิตต์ กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตรท้องถิ่น 5,600  ใช้เงิน
รายได ้

40 ครูวินัย แข่งขันกีฬาภายใน 13,100  ใช้เงิน
รายได ้

41 ครูวินัย การแข่งขันกีฬาอำเภอทา่ตะเกยีบ 29,000  ใช้เงิน
รายได ้

42 ครูวินัย แข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ฉช.เขต 2 12,000  ใช้เงิน
รายได ้

43 ครูวินัย แข่งขันกีฬาภายนอก(กีฬานกัเรียนฉะเชิงเทรา 
และกีฬาฟุตบอลไพรมิเตอร์ ระดับจังหวดั) 

15,000  ใช้เงิน
รายได ้

 

 



 

    
 

 


