
 
 

    



 
 

คำนำ 
 

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ของโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัด
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้สอดคล้องกันกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่ง
ประกอบด้วย สภาพปัจจุบัน ผลการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา ทิศทางของการศึกษา ยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษา    ซึ่งคณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน ปัจจัยสิ่งแวดล้อม นำมาเป็นมูล ใช้เป็น
แนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และตัวชี้วัด โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้จะก่อให้การ
จัดการศึกษาเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป และขอขอบคุณคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ ในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วง 
 
 
 
           
                 (นางวารินดา จู้ห้อง) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
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  ประมาณการงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 

ประเภทเงินอุดหนุนรายหวั 
จำนวนนักเรียน 130 คน 

ม.ต้น 70 x 3500 = 245,000 บาท 

ม.ปลาย 60 x 3800 = 228,000 บาท 

รายรับพิเศษจาก สพฐ. โรงเรียนขนาดเล็กจำนวนน้อยกว่า 300 คนจัดเพ่ิมให้คนละ 500 บาท 

130 x 500 = 65,000 บาท 

รวมทั้งหมด 245,000 + 228,000 + 65,000 = 538,000 บาท 

รายจ่ายมี 2 ประเภท 1.รายจ่ายประจำ         2.โครงการ/กิจกรรม 

1.รายจ่ายประจำ 1.ค่าสาธารณูปโภค 14,000 x 12 = 168,000 บาท 

  2.ไปราชการ 50,000 บาท 

รวมรายจ่ายประจำ 218,000 บาท สำรองจ่าย 10% 53,800 บาท 

คงเหลือ 538,000 – (218,000 + 53,800) = 266,200 บาท 

2.โครงการ/กิจกรรม (266,200) 

2.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 65 % = 173,030 บาท 

2.2 กลุ่มงานบริหารบุคคล 5% = 13,310 บาท 

2.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 15% = 39,930 บาท  

2.4 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 5% = 13,310 บาท 

2.5 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 10% = 26,620 บาท 

 

งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 130 คน 

ม.ต้น 70 x 880 = 61,600 บาท ม.ปลาย 60 x 950 = 57,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่  153 หมู่ที่  2  ถนนทุ่งใหญ่ – พระแสง  ตำบล
ทุ่งสัง  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ 80240  โทรศัพท์ 075 – 758631   สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  12 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้ นมัธยมศึกษา  ปีที่  1 ถึงระดับ
มัธยมศึกษา ปีที่  6 มีเขตพ้ืนที่บริการ  2 ตำบล คือ ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่   ได้แก่  หมู่ที่  1 – หมู่ที่ 6 และ
ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่   ได้แก่ หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 6 
 
2. ข้อมูลด้านผู้บริหาร 

2.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
นางวารินดา  จู้ห้อง  วุฒิการศกึษาสูงสุด ปริญญาโท  การบรหิารการศึกษา  (กศ.ม)  ดำรงตำแหน่ง  

ผู้อำนวยการโรงเรยีนทุ่งสังพิทยาคม 
2.2  ประวัติโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง  มีที่ตั้งทาง

ภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบ มีเนื้อที่ทั้งหมด  36-0-92 ไร่ ได้รับบริจาคจากนายจวนและนางอำนวย  ชัยเสน  
จำนวน  6 ไร่  3 งาน  7 ตารางวาและเช่าที่ดินวัดภูเขาลำทัง  จำนวน  29 ไร่ 1 งาน  75 ตารางวา   เปิดทำ
การสอนเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.  2537 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้ง
เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม  ในสมัยนายวิจิตรไกรนรา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  และได้
มอบหมายให้นายวัชรา  พรหมศร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม  ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
โรงเรียนสาขา  ในปีการศึกษา  2537 มีนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  47 คน  ครู- 
อาจารย์    จำนวน  9 คน  ต่อมาเมื่อวันที่  14 มกราคม  พ.ศ.  2542 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง
โรงเรียนสาขาทุ่งใหญ่วิทยาคม  เป็นโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดก รมสามัญ
ศึกษา  ลำดับที่  74 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนายภาพ  กาญจนโสภาค  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่ง
ใหญ่วิทยาคม  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมตั้งแต่วันที่  22 
มกราคม   พ.ศ. 2542  ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายวัชรา   พรหมศร   ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ครูใหญ่   เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม  พ.ศ.  2542 ต่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ระดับ7 ตามคำสั่งกรม
สามัญศึกษาท่ี  858/2543 ตั้งแต่วันที่  3 เมษายน  พ.ศ.  2543 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. ข้อมูลชุมชน 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนขนาดเล็ก มีประชากรประมาณ  500 คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง อนามัยชุมชนบ้านหน้าเขา  วัดภูเขาลำ
ทัง  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา  อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำสวนยางพารา รับจ้างทั่วไปผู้คนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนา  พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีแห่จาดประเพณีชักพระ   
 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษา ระดับ  ป.4 อาชีพหลัก คือ ทำสวน  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 96,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 8,000 
บาท 
 3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
  โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง      มี
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนที่ราบ มีเนื้อที่ทั้งหมด  36-0-92 ไร่ ได้รับบริจาคจากนายจวน และนางอำนวย ชัย
เสน  จำนวน  6 ไร่  3 งาน  7 ตารางวาและเช่าที่ดินวัดภูเขาลำทัง  จำนวน  29 ไร่ 1 งาน  75 ตารางวากรม
สามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม  ในสมัยนายวิจิตรไกรนรา เป็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน  และได้มอบหมายให้นายวัชรา  พรหมศร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม  
ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา  ในปีการศึกษา  2537 ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งสัง แหล่งเสื่อมโทรมที่อยู่ใกล้ได้แก่ โรงงานไม้ยางพารา บริษัททุ่งใหญ่การยาง ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา ฐานะยากจนขาดแคลน ไม่ค่อยสนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษาระดับสูง   แต่
จะส่งเสริมให้ช่วยแรงงานในการเกษตร มีค่านิยมเล่นการพนัน และรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนอยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่
เต็มไปด้วยยาเสพติด 
 
4. ข้อมูลนักเรียน 

ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวนห้อง จำนวนผู้เรียนปกติ 
(คน) 

จำนวนผู้เรียนเด็กพิเศษ 
(คน) 

รวม 

  ชาย หญิง ชาย                 หญิง  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 20 9 1 - 29 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 16 7 9 - 23 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 13 8 4 1 21 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 17 10 2 - 27 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 7 14 5 2 21 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 3 8 3 - 11 

รวม 6 76 32 24 3 132 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. จำนวนครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
วิชาเอก/โท จำนวนครูที่มีวุฒิการศึกษา 

วิชาเอก 
จำนวนครูที่มีการวุฒิการศึกษา 

วิชาโท 
ภาษาไทย 2 - 
คณิตศาสตร์ 2 - 
วิทยาศาสตร์ ๒ - 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 3 - 
สุขศึกษา และพละศึกษา - - 
ศิลปะ - - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - 
ภาษาต่างประเทศ 1 - 
คอมพิวเตอร์ ๑ - 
อ่ืนๆ 
 - ธุรกิจศึกษา 
-  บริหารการศึกษา 
- รัฐประศาสนศาสตร์ 
- ครุศาสตร์เทคโนโลยี 
- นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ 
-นาฏศิลป์ 

 
1 
- 
- 
- 
- 
 

1 

 
- 
5 
- 
- 
- 

รวมทั้งสิ้น 13 5 
 
6. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1) ห้องสมุดมีขนาด 10 × 8 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 1,250  เล่ม 

- การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้การบันทึกลงสมุด 
- จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย 30 คน ต่อ วันคิดเป็น

ร้อยละ 40.00 ของนักเรียนทั้งหมด 
2) ห้องปฏิบัติการ 

- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์           จำนวน 1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์           จำนวน 1 ห้อง 
- ห้องพระพุทธ              จำนวน  1 ห้อง 
- ห้องการงานอาชีพและเทคโนโลยี     จำนวน  1 ห้อง 

  
 3) คอมพิวเตอร์                                              

- ใช้เพื่อการเรียนการสอน     จำนวน 19  เครื่อง 
- ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จำนวน  3  เครื่อง 
- จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 40 คน 

ต่อวันคิดเป็นร้อย 39.60 ของนักเรียนทั้งหมด 



 
 
4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ห้องคอมพิวเตอร์ 320 
2. ห้องพยาบาล 30 
3. ห้องวิทยาศาสตร์ 500 
4. ห้องภาษาไทย - 
5. ห้องภาษาอังกฤษ - 
6. ห้องวิชาการ 65 
7. ห้องธุรการ 85 
8. ห้องกิจการนักเรียน 35 
9. ป้ายนิเทศภายในโรงเรียน 25 
10. สวนป่า 155 
11. สนามบาสเก็ตบอล 65 
12. โรงอาหาร 400 
14. แปลงเกษตร 400 

5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จำนวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. วัดภูเขาหลัก 12 
2. วัดภูเขาลำทัง 32 
3. วัดควนยูง 2 
4. วัดประดิษฐาราม 5 
5. วัดบางรูป 2 
6. วัดควนสระบัว 1 
7. สถานีอนามัยชุมชนบ้านหน้าเขา 3 
8. สถานีอนามัยบ้านวังหิน 2 
9. โรงพยาบาลทุ่งใหญ ่ 1 
10. สถานีตำรวจภูธรอำเภอ   ทุ่งใหญ่ 1 
11. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอทุ่งใหญ่ 2 
12. ธนาคารออมสินสาขาทุ่งใหญ่ 2 
13. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาทุ่งใหญ่ 2 
14. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งใหญ่ 1 

15. ห้องสมุดเพ่ือประชาชน อำเภอทุ่งใหญ่ 5 
แหล่งประกอบการ  
  - การเลี้ยงกบ           - การทำเส้นขนมจีน     
  - การเลี้ยงปลา          -  ร้านขายอาหารขนาดเล็ก 
  - การทำสวนผลไม้     -  ช่างไฟฟ้า        

3 



 
 
 

 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ใน
ปีการศึกษาที่รายงาน 
   6.1 ชื่อ-สกุล นางพัชรีย์  จันทวี ให้ความรู้เรื่อง การเย็บผ้า  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน
แห่งนี้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี 
   6.2 ชื่อ-สกุล นายนุ่น  หอมสูง    ให้ความรู้เรื่อง จักรสานไม้ไผ่ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน
แห่งนี้ จำนวน 1 ครั้ง / ปี 
   6.3 ชื่อ-สกุล นายอารี  ฟุ้งเฟ่ือง    ให้ความรู้เรื่อง เครื่องมือดักปลา สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้ จำนวน 1 ครั้ง / ปี 
   6.4 ชื่อ-สกุล นางจิราพร สังเก้ือ   ให้ความรู้เรื่อง ขนมลา สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่ง
นี้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี 
   6.5  ชื่อ-สกุล นางอุไรรัตน์  ศรีพันธ์  , จิราพร สังเก้ือ   ให้ความรู้เรื่องขนมเดือนสิบ สถิติการ
ให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน 1 ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2  ทิศทางการดำเนินงาน 
 

1. สภาพแวดล้อมภายใน 
  ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  มีสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
 1. จุดแข็ง  ( Strengths ) 
  ปัจจัยภายในซึ่งเป็นจุดแข็งที่ส่งผลให้โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
    การจัดการศึกษา  ดังนี้ 

1.1 โรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะกรรมการโรงเรียนและชุมชนตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมในโครงการ 
5 โรงงานสร้างสรรค์ 1 โรงเรียน  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทำให้โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนด้านทรัพยากร,ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากรในการเป็นวิทยากรกิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียน  การจัดกิจกรรมส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน 

1.2 โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และภารกิจที่ชัดเจน ผู้บริหารแบ่งงานให้บุคลากรอย่าง
ชัดเจน ทำให้โรงเรียนมีทิศทางในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 โรงเรียนมีกิจกรรมดีเด่นในด้านกีฬา ได้เข้าร่วมงานของทางราชการและชุมชนตลอดจนร่วม
กิจกรรมระดับประเทศ มีโครงการฝึกซ้อมในระหว่างปิดภาคเรียนและหลังเวลาเลิกเรียนทำให้
นักเรียนที่มีความสามารถได้เพ่ิมประสบการณ์ในการเล่นและยังนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนด้วย 

1.4 โรงเรียนมีสนามกีฬาที่สามารถนำมาเล่นได้หลายประเภท เช่นสนามฟุตบอล,สนามเปตอง,สนาม
บาสเกตบอล,สนามตะกร้อ ฯ ที ่สมบูรณ์แบบ นักเรียนตลอดจนชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

1.5 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการทางราชการทุกปี และมีการรายงานพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทุกปี 
เพื่อเสนอโครงการใหม่ ๆ เช่นโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน สามารถช่วยให้รู้จักนักเรียนมากขึ้นทำ
ให้รู้จักนักเรียนรายบุคคลเพ่ือช่วยเหลือ แก้ไข แนะนำ และ นำมาปรับปรุงให้ดีขี้น 

1.6 โรงเรียนมีการเรียนการสอนที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสอน มีการสอนภาษาต่างประเทศโดยครู
ต่างชาติ,สอนคอมพิวเตอร์ทุกคนในโรงเรียน สอนวิชาชีพท้องถิ่น,มีโทรทัศน์และเครื่องเล่น VCD 
ติดห้องเรียนและยังมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้แก่สวนวิทยาศาสตร์,ห้องสมุด,สวนบริเวณ
ด้านหน้าอาคารเรียน 

1.7 โรงเรียนมีอาคารเรียนเพ่ือรองรับนักเรียนที่ทันสมัย มีห้องเรียน,ห้องปฏิบัติการอย่างเพียงพอที่
ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
2. จุดอ่อน  ( Weakness )  
2.1 ครูขาดความชำนาญในการสอนบางกลุ่มสาระเนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอครูจึงจำเป็นต้องสอน

ไม่ตรงกับวิชาเอกที่จบการศึกษามา 
2.2 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์,ภาษไทย,

วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ  
2.3 ขาดสื่ออุปกรณ์ท่ีทันสมัยในห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระต่างๆและห้องสมุดมีปริมาณหนังสือไม่

เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 
 



 
 
 
 
2. สภาพแวดล้อมภายนอก 

 สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
1. โอกาส ( Opportunity ) 

1.1 โรงเรียนมีโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการมากทำให้สามารถระดมทรัพยากรและ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างดี 

1.2 คณะกรรมการโรงเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชนให้ความสำคัญแก่การศึกษา
โดยการสนับสนุนงบประมาณ,ทรัพยากร,แหล่งการเรียนรู้,บุคลากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เป็นการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอย่างดียิ่ง 

2. อุปสรรค  ( Threat ) 
2.1 นักเรียนในโรงเรียน เป็นนักเรียนที่ย้ายตามผู้ปกครองมาทำงาน และเมื่อเศรษฐกิจ

เปลี่ยนแปลง มีแรงงานย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม ทำให้โรงเรียนมีนักเรียนบ้านเข้าย้ายออก
ประจำและนักเรียนบางคน ต้องช่วยครอบครัวในการประกอบอาชีพ 

2.2 ผู้ปกครองประสบปัญหาหลายด้าน ฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก  ไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแล
บุตรหลาน นักเรียนจึงไม่สนใจเรียน ขาดทักษะ ไม่ได้รับการแนะนำเมื่อเกิดปัญหาด้าน
พฤติกรรม ขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น
การทะเลาะวิวาท  

2.3 รายได้ของผู้ปกครองอยู่ในระดับต่ำ ทำให้นักเรียนบางส่วนมีภาวะโภชนาการยู่ในระดับต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความสนใจกับ
สุขภาพอนามัยของเด็ก 
 
 

 
 
 



 
 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

             

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ สนองกล
ยุทธ์

สถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ งบเงิน

อุดหนุน 
งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
อ่ืนๆ 

1 โครงการพัฒนาห้องสมุด วิชาการ 6,000 - - ข้อ 1 นายแทนไท  ขาวทอง  
2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง(ชุมนุม) วิชาการ 9,500 - - ข้อ 1 นางสาวนิสารัตน์  บุญคล่อง  

2.1  กิจกรรมปลูกผักสวนครัว  1,000 - -  นิสารัตน์,ไพบูลย์  
2.2  กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก  2,000 - -  เทพประสิทธิ์  
2.3  การเพาะเห็ด  1,500 - -  ณัฏฐพล  
2.4  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  2,000 - -  ไพบูลย์  
2.5  การผูกผ้า  1,000 - -  เกษราภรณ์    
2.6  นาฏศิลป ์  2,000 - -  ชิดชนก    

3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   วิชาการ 80,000  - - ข้อ 1 นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย  
3.1  กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการทุกกลุ่มสาระ       

20,000 
- -  ครูตามกลุ่มสาระ  

3.2  การจัดทำแนวข้อทดสอบเพื่อติวเข้มกลุ่มสาระหลัก  2,000 - -  ครูตามกลุ่มสาระ  
3.3  การสอบ Pre - O Net/O - Net  8,000 - -  ครูที่ปรึกษา  
3.4  พัฒนางานทะเบียนวัดผล     15,000 - - ข้อ 4 นายไพบูลย์  จุลภักดิ์  
3.5  จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพ่ือการเรียนการสอนและการสอบ  35,000 - - ข้อ 1 นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย  
3.6  ค่ายวิชาการ  - 20,000   นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย  

4 โครงการจัดหาและผลิตสื่อสำหรับนักเรียนเรียนรวม วิชาการ 2,000 - - ข้อ 1 นายแทนไท  ขาวทอง  
 



 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ สนองกล
ยุทธ์

สถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ งบเงิน

อุดหนุน 
งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
อ่ืนๆ 

5 โครงการพัฒนางานแนะแนว วิชาการ 10,000 - - ข้อ 2 นายแทนไท  ขาวทอง  
  กิจกรรมปฐมนิเทศ  3,000 - -    

 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  4,00 - -    
 กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ  3,000 - -    

6 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา วิชาการ 2,000 - - ข้อ 4 นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย  
7 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ วิชาการ - 40,000 - ข้อ 2 นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย  
8 โครงการลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่, บำเพ็ญประโยชน์

และนักศึกษาวิชาทหาร 
วิชาการ - 20,000 - ข้อ 2 นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย  

9 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วิชาการ 2,000 -  ข้อ 2 นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย  
10 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย วิชาการ 3,000 - - ข้อ 1 นายแทนไท  ขาวทอง  
11 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
วิชาการ 3,000 - - ข้อ 1 นายศุภนาท  รัตนคช  

12 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

วิชาการ 3,000 - - ข้อ 1 นายณัฎฐพล  ไม้เรียง  

13 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนศิลปะ วิชาการ 3,000 - - ข้อ 1 นางสาวชิดชนก  หยู่หนูสิงห ์  
14 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
วิชาการ 3,000 - - ข้อ 1 นางปราณี  รัตนะ  

15 โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 

วิชาการ 3,000 - - ข้อ 1 ว่าที่รต.หญิงชยานันท์   
แท่นแสง 

 

 



 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ สนองกล
ยุทธ์

สถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ งบเงิน

อุดหนุน 
งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
อ่ืนๆ 

16 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

วิชาการ 3,000 15,000 - ข้อ 1 นายไพบูลย์  จุลภักดิ์  

17 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา วิชาการ 3,000 - - ข้อ 1 นายสิทธิโชค  งามสุทธิ์  
18 โครงการนิเทศภายใน   วิชาการ 500 - - ข้อ 4 นางปราณี  รัตนะ  
19 โครงการเยาวชนทำดีตามวิถีพุทธ วิชาการ - 23,000 - ข้อ 1 นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา  
20 โครงการกิจกรรมวันสำคัญ วิชาการ 10,000 - - ข้อ 2 นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา  
21 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา วิชาการ 2,000 - - ข้อ 4 นายแทนไท  ขาวทอง  
22 โครงการการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่มืออาชีพ บุคคล 12,300 - - ข้อ 2 นายศุภนาท  รัตนคช  
23 โครงการสร้างทักษะความเข้มแข็งต้านยาเสพติดและลด ละ เลิก

อบายมุข 
กิจการ
นักเรียน 

7,000 - - ข้อ ๒ นายธเนศ  สมาพงษ์  

24 โครงการยอดคนดี กิจการ
นักเรียน 

2,700 - - ข้อ 2 นายธเนศ  สมาพงษ์  

25 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจการ
นักเรียน 

10,000 - - ข้อ 2 นายธเนศ  สมาพงษ์  

26 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา กิจการ
นักเรียน 

5,000 - - ข้อ 2 นายสิทธิโชค  งามสุทธ์  

27 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน บริหารทั่วไป 2,700 - - ข้อ 1 นางปราณี  รัตนะ  
28 โครงการการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม บริหารทั่วไป 19,000 - - ข้อ 4 นางปราณี  รัตนะ  
29 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา งบประมาณ 224,384 - - ข้อ 4 นางสาวนิสารัตน์  บุญคล่อง  

รวม 433,184 118,000 -    



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมประจำปี 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ                          พัฒนาห้องสมุด 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 

กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง
ครอบคลุม ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและมี
คุณภาพ              

สพม.นศ. กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากลเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเสมอภาค 

สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

สนองมาตรฐาน                   มาตรฐานที่ 1 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ                 
ผู้รับผิดชอบ                  นายแทนไท  ขาวทอง และ นายศุภนาท รัตนคช 
ระยะเวลาดำเนินการ         1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 หมวด 1 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา คนไทยให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ตามมาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้อง
เน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับการศึกษา มาตรา 24 (4) การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  

 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าของนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนเนื่องจากห้องสมุด
เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญา เป็นแหล่งรวมความรู้ทุกแขนง ทุกศาสตร์ ห้องสมุดจึงเปรียบเสมือนโลกใบ
ใหญ่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การอ่านในยุคแห่งการสื่อสารเข้าสู่โลกดิจิตอลโลกแห่งการเรียนรู้ถูกย่อให้ใกล้ตัว
มนุษย์ ห้องสมุดจึงต้องมีการเคลื่อนไหว ทันต่อความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา 

 ดังนั้นเพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์และทันสมัย งานห้องสมุด โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมจึง
ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดที่มาตรฐานส่งผลให้
นักเรียนรักการอ่านและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน 
2.2 เพ่ือจัดให้มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ และเหมาะสมกับ                                           

นักเรียน ครู ผู้บริหาร และคนในชุมชน 



 
 
 2.3 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม และจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการอ่านและการเรียนรู้ 

3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่านที่ห้องสมุดจัดขึ้น ร้อยละ 80 
       3.1.2 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และคนในชุมชนมีหนังสือ/สื่อเพียงพอต่อความต้องการ ร้อยละ 
80 
       3.1.3 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และคนในชุมชน มีความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด 
ตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่านที่ห้องสมุดจัดขึ้น 
                3.2.2 นักเรียน ครู ผู ้บริหาร และคนในชุมชนมีหนังสือ/สื ่อเพียงพอต่อความต้องการ              
   3.2.3 นักเรียน ครู และผู้บริหาร ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการห้องสมุดตั้งแต่
ระดับมากขึ้นไป 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 4.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่านที่ห้องสมุดจัดขึ้น ร้อยละ 80 
 4.2 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และคนในชุมชนมีหนังสือ/สื่อเพียงพอต่อความต้องการร้อยละ 80 
 4.3 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และคนในชุมชน มีความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุดตั้งแต่ระดับ
มากขึ้นไป ร้อยละ 80 
5. แผนการดำเนินงาน 

วิธีดำเนินการ ขั้นปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 1. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 

2. วางแผนการจัดกิจกรรม 
3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

ต.ค. 2564 นายแทนไท ขาวทอง 

2. ขั้นดำเนินการ 1.  ดำเนินการตามแผน ตลอดปีงบประมาณ นายแทนไท ขาวทอง 
3. ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล 

1. ตรวจสอบผลการดำเนินการ 
2. สรุปและรายงานผล 

ตลอดปีงบประมาณ นายแทนไท ขาวทอง 

4. ขั้นปรับปรุงและแก้ไข 1. นำผลการประเมินปรับปรุงแก้ไข ก.ย. 2565 นายแทนไท ขาวทอง 

6. รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม 

1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 1,000 - ตลอดปงีบประมาณ นายศุภนาท รตันคช 

2 จัดซื้อหนังสือ สื่อ อุปกรณ์ของ
ห้องสมุด 

2,500 - ตลอดปีงบประมาณ นายศุภนาท รตันคช 

3 พัฒนาการบริการของห้องสมุด 2,500 - ตลอดปีงบประมาณ นายแทนไท ขาวทอง 

4 กิจกรรมชุมนุมห้องสมุด 1,000 - ตลอดปีงบประมาณ นายแทนไท ขาวทอง 

รวม 7,000 -   



 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เชิงปริมาณ 
  7.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่านที่ห้องสมุดจัดขึ้น ร้อยละ 80 
       7.1.2 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และคนในชุมชนมีหนังสือ/สื่อเพียงพอต่อความต้องการร้อยละ 
80 
       7.1.3 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และคนในชุมชน มีความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด
ตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80 
 7.2 เชิงคุณภาพ 
  7.2.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่านที่ห้องสมุดจัดขึ้น 
                7.2.2 นักเรียน ครู ผู ้บริหาร และคนในชุมชนมีหนังสือ/สื ่อเพียงพอต่อความต้องการ              
   7.2.3 นักเรียน ครู และผู้บริหาร ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการห้องสมุด 

8. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่านที่ห้องสมุดจัดขึ้น 

ร้อยละ 80 
สำรวจ แบบสำรวจการเข้า

ร่วมกิจกรรม 
2 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และคนในชุมชนมีหนังสือ/สื่อ

เพียงพอต่อความต้องการร้อยละ 80 
สอบถาม แบบสอบถาม 

ความคิดเห็น 
3 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และคนในชุมชน มีความพึงพอใจ

ในการเข้าใช้บริการห้องสมุดตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป ร้อย
ละ 80 

สอบถาม แบบสอบถาม 
ความคิดเห็น 

9. สถานที่ดำเนินการ 

 9.1 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมหรือแหล่งเรียนรู้หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

ลงชื่อ.............. .................ผู้เสนอโครงการ 
                                                         (นายแทนไท  ขาวทอง) 
                                                                 ครู   

ลงชื่อ............. ..................ผู้เสนอโครงการ 
                                                       (นายศุภนาท รัตนคช) 
                                                                  ครู   

ลงชื่อ............. .............ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
                                                    (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ลงชื่อ............ ..................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (นางวารินดา  จูห้้อง) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 



 
 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน:พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ                          เศรษฐกิจพอเพียง (ชุมนุม) 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร 
                   สพม.นศ. กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรและมาตรฐานสากล 
  สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองมาตรฐาน                   มาตรฐานที่ 1 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ                 
ผู้รับผิดชอบ                  นางสาวนิสารัตน์  บุญคล่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ         1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางดำรงชีวิต และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนา และการบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทาง
สายกลาง ซึ่งเปรียบเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่างให้เห็นทางที่ก้าวเดินต่อไป ที่เน้นการเจริญเติมโตที่ค่อย ๆ 
เกิดข้ึนตามศักยภาพท่ีมีอยู่อย่างมีเหตุมีผลเป็นขั้นเป็นตอนด้วยความมั่นคง และเตรียมพร้อมด้วยความไม่
ประมาท ในการรับมือกับวิกฤตต่าง ๆ 

               โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมได้ถือเป็นภาระสำคัญในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.4  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิ ปัญญาไทย นิยมไทย  
รักบ้านเมือง ดำรงซึ่งความเป็นไทย 

3.1 เชิงปริมาณ 
           3.1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ 85 
           3.1.2 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 87 
           3.1.3 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 84 
           3.1.4 นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิ ปัญญาไทย นิยมไทย  
รักบ้านเมือง ดำรงซึ่งความเป็นไทยร้อยละ 87 
 
 
 



 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรักภูมิใจ ในภูมิปัญญาไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีมีความรู้ ทักษะ และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.2 ร้อยละผู้เรียนมีเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิ ปัญญาไทย นิยมไทย  รัก
บ้านเมือง ดำรงซึ่งความเป็นไทย 

5. แผนการดำเนนิงาน 

วิธีดำเนินการ ขั้นปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 1. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 

2. วางแผนการจัดกิจกรรม 
3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

ก.ย. – ต.ค.   64  

2. ขั้นดำเนินการ 1.  ดำเนินการตามแผน ตลอดปีการศึกษา  
3. ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล 

1. ตรวจสอบผลการดำเนินการ 
2. สรุปและรายงานผล 

ตลอดปีการศึกษา  

4. ขั้นปรับปรุงและแก้ไข 1. นำผลการประเมินปรับปรุงแก้ไข ต.ค. – ก.ย.  65    

6. รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม 

1 กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 1,000 - ตลอดปีการศึกษา นิสารัตน์/ไพบูลย์ 

2 กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก 2,000 - ตลอดปีการศึกษา เทพประสิทธิ์ 

3 การเพาะเห็ด 1,500 - ตลอดปีการศึกษา ณัฏฐพล/ธเนศ/ปราณี 

4 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 2,000 - ตลอดปีการศึกษา ไพบูลย์ 

5 การผูกผ้า 1,000 - ตลอดปีการศึกษา เกษราภรณ์ 

6 นาฏศิลป์ 2,000 - ตลอดปีการศึกษา ชิดชนก 

รวม 9,500 -   

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เชิงปริมาณ 

     7.1.1 นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           7.1.2 นักเรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
      7.1.3 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 
 
      7.1.4 นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิ ปัญญาไทย นิยมไทย รัก
บ้านเมือง ดำรงซึ่งความเป็นไทย 

 7.2 เชิงคุณภาพ 
      7.2.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรักภูมิใจ ในภูมิปัญญาไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

8. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และดำเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความพึงพอใจ 

- สังเกตการร่วม
กิจกรรม 

- การสัมภาษณ์ 

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

-แบบสังเกต 

- แบบสัมภาษณ์ 
2 ร้อยละผู้เรียนม ีผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ

พ้ืนฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรักภูมิใจ ในภูมิปัญญาไทย ตระหนักถึง
ความสำคัญในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

- สังเกตการร่วม
กิจกรรม 

 

-แบบสังเกต 

-ตรวจผลงาน 

9. สถานที่ดำเนินการ 
 9.1 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมหรือแหล่งเรียนรู้หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
 

ลงชื่อ.................... ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                         (นางสาวนสิารัตน์  บุญคล่อง ) 
                                                                 ครูผูช้่วย  
 

ลงชื่อ................ .....................ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
                                                    (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ลงชื่อ......... ..............ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 



 
 
แผนงาน                         การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ                       ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
สนองกลยุทธ์   สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 1 , 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและสร้างโอกาส                                       
                   สพม.นศ. ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
               สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาและมาตรฐาน     

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 3 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ             กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ       1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้น  
การจัดกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นโรงเรียนจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เหมาะสมกับสติปัญญา 
และความสามารถของนักเรียนเพื่อพัฒนาด้านทักษะพิสัย พุทธิพิสัย จิตพิสัย นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน มีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆ ในการเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสนับสนุน
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็ม
ความสามารถ โดยส่งผู้เรียนเข้าประกวดในโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นทั้งในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับประเทศ และส่งนักเรียนเข้าประกวดในงานมหกรรมทางวิ ชาการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศต่อไป 

 2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งนักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการเข้าประกวดในหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานอื่น 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่
โรงเรียนและวงตระกูล 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1 ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ 
3.1.2 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในงานมหกรรมทางวิชาการ ระดับภาคและระดับประเทศ 



 
 

3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเชิงวิชาการและในการดำรงชีวิต ซึ่งเกิด
จากการแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 4.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ  
 4.2 ร้อยละของเหรียญรางวัลที่ได้รับ 

5. แผนการดำเนนิงาน 
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร ตุลาคม  2564 เทพประสิทธิ์ 
2 เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม  2564 เทพประสิทธิ์ 
3 ดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา คร ู
4 ประเมินผลและสรุป สิงหาคม-กันยายน  

2565 
เทพประสิทธิ์ 

6. รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ   
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ เวลาที่

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน กิจกรรม 
1 กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการทุกกลุ่มสาระ      

20,000 
- สิงหาคม ครูตามกลุ่มสาระ 

2 การจัดทำแนวข้อทดสอบเพ่ือติวเข้มกลุ่ม
สาระหลัก 

      
2,000 

- มกราคม ครูตามกลุ่มสาระ 

3 การสอบ Pre - O Net/O - Net      8,000 - มกราคม ครูที่ปรึกษา 

4 พัฒนางานทะเบียนวัดผล      
15,000 

- พ.ย.64- 
ก.ย. 65 

เทพประสิทธิ์ 

5 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพ่ือการเรียนการ
สอนและการสอบ 

     
35,000 

- พ.ย.64- 
ก.ย. 65 

เทพประสิทธิ์ 

6 ค่ายวิชาการ - 20,000 ต.ค. 65 เทพประสิทธิ์ 
4 สรุปรายงานผล       - สิงหาคม-

กันยายน  
2565 

เทพประสิทธิ์ 

รวม 80,000 20,000   

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1. เชิงปริมาณ 

       7.1.1 นักเรียนร้อยละ 30 ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 



 
 

7.2. เชิงคุณภาพ 
      7.2.1 นักเรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่
โรงเรียน  
               7.2.2 ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

- ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้าน
วิชาการ 

สังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

- นักเรียนได้เข้าแข่งขันในระดับเขตและ
ระดับประเทศ 

แบบตอบรับ 
 

 
แบบตอบรับเข้าร่วมแข่งขัน 

- เหรียญรางวัลการแข่งขันประเภทต่างๆ สอบถาม ภาพถ่าย 
เกียรติบัตร 

9.  สถานที่ดำเนินโครงการ 
9.1 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

 
 

                                ลงชื่อ............... ...........ผู้เสนอโครงการ 
                                                       (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย) 
                                                             ครู ชำนาญการ        
                                   

                                ลงชื่อ................. .................ผูใ้ห้ความเห็นชอบโครงการ 
                                                          (นายสถาปัตย์  เตชะ) 
                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                                    

ลงชื่อ............ .............ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                       (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงาน                         การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ                          จัดหาและผลิตสื่อสำหรับนักเรียนเรียนรวม 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 

กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง 
ครอบคลุม ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมี
คุณภาพ              

สพม.นศ. กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากลเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

   กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความสำนึกในความ 
เป ็นไทย ร ักชาต ิ  ศาสนา พระมหากษ ัตร ิย ์  ตามแนวทางระบอบ
ประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการศึกษาอย่าง 
ทั่วถึงและเสมอภาค   

สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 และ 3 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายแทนไท  ขาวทอง 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
............................................................................................................................. ............................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 นักเรียนเรียนรวมเป็นทรัพยากรบุคคลของสังคม หากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องย่อมมีความรู้  
ความสามารถ  มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ  พึ่งพาตนเอง  และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
รวมทั้งการช่วยกันสร้างสรรค์สังคมได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป  การส่งเสริมพัฒนานักเรียนเรียนรวมได้อย่างเต็ม
ศักยภาพต้องดำเนินการอย่างมีระบบ  ตั้งแต่การค้นพบความพิการ  การบำบัดรักษา  การฟื้นฟูสมรรถภาพ  
การให้การศึกษา  การพัฒนาทักษะทางสังคม  การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียน
เรียนรวมมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล  โดยการให้บริการช่วยเหลือระยะเริ่ม  
(Early – Intervention  Services)  ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ  มุ่งเน้นการให้โอกาสการศึกษาที่
เท่าเทียมทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยยึดหลักการ
การศึกษาเพ่ือปวงชนที่ได้กำหนดไว้อย่างขัดเจนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 
 จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว ผู้รับผิดชอบโครงการ จึงได้จัดทำนี้ขึ้น  เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหา
ทางด้านการอ่าน  การเขียน  และการคิดคำนวณ  ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  และได้รับการพัฒนา
เท่าเทียมกับเด็กปกต ิโดยใช้สื่อที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนเรียนรวม 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนและนักเรียนเรียนรวมมีสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา



 
 
ทักษะด้านการอ่าน  การเขียน และการคิดคำนวณ ของนักเรียนเรียนรวม  

2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีวัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ทักษะด้านการอ่าน  การเขียน และ การคิดคำนวณ  ของนักเรียนเรียนรวม 

3. เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ  

 3.1.1  ครูผู้สอนและนักเรียนเรียนรวม  มีสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน 
เรียนรวมที่ได้จากการจัดหาเพียงพอต่อความต้องการ ร้อยละ 100 
  3.1.2  ครูผู้สอนมีวัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนเรียนรวมเพียงพอต่อความต้องการ  ร้อยละ 100 
  3.1.3  ครูผู้สอนและนักเรียนเรียนรวมมีความพึงพอใจหลังใช้สื่อ/นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม ตั้งแต่ระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 100 

3.2  ด้านคุณภาพ  
  3.2.1 ครูผู้สอนและนักเรียนเรียนรวมสามารถนำสื่อ/นวัตกรรมสำหรับนักเรียนเรียนรวม ที่
ได้จากการจัดหา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2  ครูผู้สอนมีวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการผลิตสื่อ/นวัตกรรมสำหรับนักเรียนเรียนรวมอย่าง
เพียงพอ 
  3.2.3  ครูผู้สอนและนักเรียนเรียนรวมมีความพึงพอใจหลังใช้สื่อ/นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน 
  
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  4.1 ครูผู้สอนและนักเรียนเรียนรวม  มีสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน 
เรียนรวมที่ได้จากการจัดหาเพียงพอต่อความต้องการ ร้อยละ 100 
  4.2 ครูผู้สอนมีวัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน
เรียนรวมเพียงพอต่อความต้องการ  ร้อยละ 100 

4.3 ครูผู้สอนและนักเรียนเรียนรวมมีความพึงพอใจหลังใช้สื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียน 
การสอนนักเรียนเรียนรวม ตั้งแต่ระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 100 
 

5. แผนการดำเนนิงาน   

วิธีดำเนินการ ขั้นปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 1. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 

2. วางแผนการจัดกิจกรรม 
3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

ต.ค. 2564 นายแทนไท ขาวทอง 

2. ขั้นดำเนินการ 1.  ดำเนินการตามแผน ตลอดปีงบประมาณ นายแทนไท ขาวทอง 
3. ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล 

1. ตรวจสอบผลการดำเนินการ 
2. สรุปและรายงานผล 

ตลอดปีงบประมาณ นายแทนไท ขาวทอง 

4. ขั้นปรับปรุงและแก้ไข 1. นำผลการประเมินปรับปรุงแก้ไข ก.ย. 2565 นายแทนไท ขาวทอง 



 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม 

1 จัดหาสื่อ/นวัตกรรมสำหรับจัดการ
เรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 

1,000 - ตลอดปีงบประมาณ นายแทนไท ขาวทอง 

2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
ผลิตสื่อ/นวัตกรรม สำหรับจัดการ
เรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 

1,000 - ตลอดปีงบประมาณ นายแทนไท ขาวทอง 

รวม 2,000 -   

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  ด้านปริมาณ  

 7.1.1  ครูผู้สอนและนักเรียนเรียนรวม  มีสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน 
เรียนรวมที่ได้จากการจัดหาเพียงพอต่อความต้องการ ร้อยละ 100 
  7.1.2  ครูผู้สอนมีวัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนเรียนรวมเพียงพอต่อความต้องการ  ร้อยละ 100 
  7.1.3  ครูผู้สอนและนักเรียนเรียนรวมมีความพึงพอใจหลังใช้สื่อ/นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม ตั้งแต่ระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 100 

7.2  ด้านคุณภาพ  
  7.2.1 ครูผู้สอนและนักเรียนเรียนรวมสามารถนำสื่อ/นวัตกรรมสำหรับนักเรียนเรียนรวม ที่
ได้จากการจัดหา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
  7.2.2  ครูผู้สอนมีวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการผลิตสื่อ/นวัตกรรมสำหรับนักเรียนเรียนรวมอย่าง
เพียงพอ 
  7.2.3  ครูผู้สอนและนักเรียนเรียนรวมมีความพึงพอใจหลังใช้สื่อ/นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน 

8. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
1 ครูผู้สอนและนักเรียนเรียนรวม  มีสื่อ/นวัตกรรมใน

การจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวมที่ได้จาก
การจัดหาเพียงพอต่อความต้องการ ร้อยละ 100 

สอบถาม แบบสอบถาม 
ความคิดเห็น 

2 ครูผู้สอนมีวัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตสื่อ/นวัตกรรม
ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม
เพียงพอต่อความต้องการ  ร้อยละ 100 

สอบถาม แบบสอบถาม 
ความคิดเห็น 

3 ครูผู้สอนและนักเรียนเรียนรวมมีความพึงพอใจหลัง
ใช้สื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนเรียนรวม ตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 
100 

สอบถาม แบบสอบถาม 
ความคิดเห็น 



 
 
9. สถานที่ดำเนินการ 
 9.1 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมหรือแหล่งเรียนรู้หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
 

ลงชื่อ............................ ................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                       (นายแทนไท  ขาวทอง ) 
                                                                  ครู   
 

ลงชื่อ............... .....................ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
                                                    (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ลงชื่อ....... .................ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ                          พัฒนางานแนะแนว 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 

กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง 
ครอบคลุม ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมี
คุณภาพ 

สพม.นศ. กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากลเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความสำนึกในความ 
เป็นไทย รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย 
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเสมอภาค 

สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สนองมาตรฐาน                   มาตรฐานที่ 1 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ                 
ผู้รับผิดชอบ                  นายแทนไท  ขาวทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ         1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 21 ได้กล่าวไว้ว่า แนวการจัดการศึกษายึดหลักว่า

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสำคัญที่สุด การจัดการ
ศึกษาในสถานศึกษา นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งแล้ว โรงเรียนต้องจัด 
การศึกษาให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
ทุกด้าน งานแนะแนวการศึกษาก็เป็นอีกงานหนึ่งช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เพราะมี
หน้าที่ขอบข่ายงานในการแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการเรียน พฤติกรรม ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ปรับปรุงแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหา ดูแลช่วยเหลือส่งเสริมการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน 
แนะนำการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนเมื่อจบการศึกษาในช่วงชั้นต่างๆไปแล้ว เป็นต้น ซึ่ง
ภาระหน้าที่ดังกล่าวงานแนะแนวจึงจัดทำโครงการพัฒนางานแนะแนวในโรงเรียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น  

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับบริการงานแนะแนว อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือแนะแนวนักเรียนเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาต่อ 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับตัว และในด้านการเรียน 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบประสบการณ์จริงในสังคมและพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหา 



 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนทุกคนได้รับการบริการด้านแนะแนว อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 3.1.2  นักเรียนมีความพึงพอใจการให้บริการงานแนะแนวตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1  นักเรียนทุกคนได้รับประโยชน์จากการบริการด้านแนะแนว อย่างทั่วถึงและมี 
ประสิทธิภาพ 

3.2.2  นักเรียนมีความพึงพอใจการให้บริการงานแนะแนวตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
4.1 นักเรียนมีความพึงพอใจการให้บริการงานแนะแนวตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80 

5. แผนการดำเนนิงาน 
วิธีดำเนินการ ขั้นปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
2. วางแผนการจัดกิจกรรม 
3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

ต.ค. 2564 นายแทนไท ขาวทอง 

2. ขั้นดำเนินการ 1.  ดำเนินการตามแผน ตลอดปีงบประมาณ นายแทนไท ขาวทอง 
3. ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล 

1. ตรวจสอบผลการดำเนินการ 
2. สรุปและรายงานผล 

ตลอดปีงบประมาณ นายแทนไท ขาวทอง 

4. ขั้นปรับปรุงและแก้ไข 1. นำผลการประเมินปรับปรุงแก้ไข ก.ย. 2565 นายแทนไท ขาวทอง 

6. รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม 

1 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับชั้นม.1 และม.4 

3,000 - ม.ค. - ก.พ. 2565 นายแทนไท ขาวทอง 

2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ระดับชั้นม.3 และม.6 

4,000 - ก.พ. 2565 นายแทนไท ขาวทอง 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม 

3 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
ระดับชั้นม.1 และม.4 

3,000 - พ.ค. 2565 นายแทนไท ขาวทอง 

รวม 10,000 -   

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 เชิงปริมาณ 
  7.1.1  นักเรียนทุกคนได้รับการบริการด้านแนะแนว อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 7.1.2  นักเรียนมีความพึงพอใจการให้บริการงานแนะแนวตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80 
 



 
 

7.2 เชิงคุณภาพ 
7.2.1  นักเรียนทุกคนได้รับประโยชน์จากการบริการด้านแนะแนว อย่างทั่วถึงและมี 

ประสิทธิภาพ 
7.2.2  นักเรียนมีความพึงพอใจการให้บริการงานแนะแนวตั้งแต่ระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 80 

8. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
1 นักเรียนมีความพึงพอใจการให้บริการงานแนะ

แนวตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80 
สอบถาม แบบสอบถาม 

ความคิดเห็น 

9. สถานที่ดำเนินการ 
 9.1 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมหรือแหล่งเรียนรู้หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 

ลงชื่อ........................ ....................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                       (นายแทนไท  ขาวทอง ) 
                                                                  ครู   

ลงชื่อ................ ......................ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
                                                    (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ลงชื่อ.......... .....................ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงาน                      การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
โครงการ    พัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้น 

การมีส่วนร่วม 
  สพม.นศ.        กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

สถานศึกษา    กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานฯ   มาตรฐานที่ 2 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  1 ตุลาคม  2564 –  30 กนัยายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2545 ตามมาตรา 

59   ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลมีอำนาจในการบริหารจัดการศึกษาเต็มตามศักยภาพภายใต้บริบท
ของสถานศึกษาและเพื่อให้การบริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ยั่งยืนและต่อเนื่อง ตามหลักการ
บริหาร   ที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลในภารกิจหลั กของการบริหาร
สถานศึกษาท้ัง 5 ด้านตามโครงสร้างที่กำหนด 

ดังนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวและเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นเพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 พัฒนาการบริหารจัดการด้านหลักสูตรของสถานศึกษา         

2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านวิชาการ 
2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ 

3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1 โรงเรียนมีปรับปรุงหลักสูตรให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
                3.1.2 โรงเรียนมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
                 3.1.3 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
                3.2.1 การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ 
       3.2.2 หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
       3.2.3 การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานบนหลักธรรมาภิบาล 

 4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 4.1 ร้อยละของความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 



 
 
5. แผนการดำเนนิงาน 

ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร ตุลาคม   2564 เทพประสิทธิ์ 
2 เสนอขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน  2564 เทพประสิทธิ์ 
3 ดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา เทพประสิทธิ์ 
4 ประเมินผลและสรุป ตุลาคม – กันยายน  2565 เทพประสิทธิ์ 

6. รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ   
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ เวลาที่
ดำเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน กิจกรรม 
1 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  - - พ.ค.-มิ.ย. 64 เทพประสิทธิ์ 
2 จัดทำแบบประเมินหลักสูตร - - พ.ย. 64 เทพประสิทธิ์ 
3 เก็บข้อมูล - - ธ.ค. 64 เทพประสิทธิ์ 
 ครูและบุคลากร    เทพประสิทธิ์ 
 ผู้ปกครองนักเรียน    เทพประสิทธิ์ 
 กรรมการสถานศึกษา    เทพประสิทธิ์ 
 นักเรียน    เทพประสิทธิ์ 

4 วิเคราะห์ข้อมูล  แปลผล - - ต.ค.  65 เทพประสิทธิ์ 
5 ประเมิน  สรุปและรายงาน 2,000 - ต.ค. – ก.ย. 

65 
เทพประสิทธิ์ 

 รวม 2,000 -   

8.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

ร้อยละของความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา ตรวจสอบ แบบสำรวจ 

9.  สถานที่ดำเนินโครงการ 
 9.1 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม                                 

                         ลงชื่อ...................... .......................ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นายเทพประสิทธ์  เมืองน้อย) 
                                               ครู ชำนาญการพิเศษ             

                              ลงชือ่................ ...............ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
                                               (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                            

ลงชื่อ............... .............ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                        (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 



 
 
แผนงาน                         การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน:ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โครงการ                        ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.        กลยุทธ์ที่   2   การปลูกฝังคุณธรรม 
                   สพม. นศ.       กลยุทธ์ที่   2   การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 
                   สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ทั่วถึง    
                                     ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอการในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

และมีคุณภาพ  
สนองมาตรฐานฯ                มาตรฐานที ่ 3 
ลักษณะงานโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ            ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ                  นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย 
ระยะเวลาดำเนิน       1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน  2565 

1.หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง

จากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล  มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างมากอยากหนึ่งซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง  ทั้งยังเป็น
การเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  เพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษา
ถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกท้ังเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษาท้ัง 8 
สาระแบบบูรณาการ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นเพ่ิมพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือนำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

 2.2 เพ่ือฝึกนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการปฏิบัติจริง 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

        3.1.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง 
        3.1.2 นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการปฏิบัติ
จริง 

             3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียน มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3.2.2 นักเรียนมีความสุข  สนุกกับกิจกรรมทัศนศึกษา 

4.ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
4.1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ   95  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 



 
 

4.2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ  95   นักเรียนมีความพึงพอใจ 

5. แผนการดำเนนิงาน 
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร ตุลาคม 2564 เทพประสิทธ์ 
2 เสนอขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2564 เทพประสิทธ์ 
3 ดำเนินการ  มกราคม 2565 ครูที่ปรึกษา 
4 ประเมินผลและสรุป สิงหาคม-กันยายน  

2565 
ผู้ที่ได้มอบหมาย 

6. รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ   
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ เวลาที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน กิจกรรม 
1 ติดต่อประสาน - - มกราคม 2565 เทพประสิทธิ์ 
2 ดำเนินการ - 40,000 มกราคม 2565 เทพประสิทธิ์ 
3 ประเมิน สรุป  รายงาน - - สิงหาคม-กันยายน  

2565 
เทพประสิทธิ์ 

 รวม - 40,000   

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 เชิงปริมาณ 

        3.1.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  95 ได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง 
        3.1.2 นักเรียนร้อยละ  95  ได้รับการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการปฏิบัติ
จริง 
             7.2 เชิงคุณภาพ 
                     3.2.1 นักเรียน มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
         3.2.2 นักเรียนมีความสุข  สนุกกับกิจกรรมทัศนศึกษา 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

-นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  95 ได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

ตรวจสอบ แบบประเมิน 

-นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  95  ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการปฏิบัติจริง 

ตรวจสอบ แบบประเมิน 

 

 

 

 



 
 
9.สถานที่ดำเนินโครงการ 
 9.1โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
 

                                            ลงชื่อ..................... ............................ ผู้เสนอโครงการ   
                                                      (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย)                                         
                                                           ครู ชำนาญการ 

                                          ลงชื่อ............. ..................ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                                       

                          ลงชื่อ.......... ...............ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                       (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
แผนงาน                            การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน:ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โครงการ                            การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี/นักศึกษาวิชาทหารและจิตอาสา 
สนองกลยุทธ์     สพฐ.           กลยุทธ์ที่   2   การปลูกฝังคุณธรรม 
                    สพม. 12        กลยุทธ์ที่   2   การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 
                    สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง    
                                     ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอการในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

และมีคุณภาพ  
สนองมาตรฐานฯ                   มาตรฐานที ่ 3 
ลักษณะงานโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ            ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ                    นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย 
ระยะเวลาดำเนิน          1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน  2565 

1.หลักการและเหตุผล 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551  ได้กำหนดให้มี

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนซึ่งแบ่งออกเป็นการจัดกิจกรรมนักเรียน  และกิจกรรมตามความสนใจ  ซึ่ง
กิจกรรมนักเรียนได้กำหนดให้มีวิชาลูกเสือ – เนตรนารี  ขึ้นในทุกช่วงชั้น  และในหลักสูตรรายวิชาลูกเสือ – 
เนตรนารี  ได้กำหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าค่ายพักแรม  เพื่อต้องการให้นักเรียนได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับวิชา
ลูกเสือ – เนตรนารี และได้รับประสบการณ์ตรง  เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันการเข้าค่ายพักแรม   และ เป็น
กระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี  มีคุณภาพมีความแข็งแรง     อดทน      มีระเบียบวินัย    
จงรักภักดีต่อชาติ     ศาสนาและพระมหากษัตริย์    มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระบบหมู่ซึ่งจะนำไปสู่ความ
รับผิดชอบในสังคมนั้น      ทางฝ่ายกิจกรรมของโรงเรียน จึงได้จัดโครงการอยู่ค่ายพักเเรมนี้ข้ึน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือนำนักเรียนเข้าค่าย ลูกเสื่อ-เนตรนารีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 2.2 เพ่ือฝึกนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการปฏิบัติจริง 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  95 ได้ไปเข้าค่ายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง 
        3.1.2 นักเรียนร้อยละ  95  ได้รับการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการปฏิบัติ
จริง 
             3.2 เชิงคุณภาพ 
                  3.2.1 นักเรียน มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
         3.2.2 นักเรียนมีความสุข  สนุกกับกิจกรรมเข้าค่าย 

4.ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
4.1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ   95  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
4.2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ  95   นักเรียนมีความพึงพอใจ 

 



 
 
 

5. แผนการดำเนนิงาน 
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร ตุลาคม 2564 เทพประสิทธิ์ 
2 เสนอขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2564 เทพประสิทธิ์ 
3 ดำเนินการ  มกราคม 2564 คร ู
4 ประเมินผลและสรุป สิงหาคม-กันยายน  

2565 
ผู้ที่ได้มอบหมาย 

6. รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ   
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ เวลาที่
ดำเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน กิจกรรม 
1 ติดต่อประสาน - - ม.ค.-ก.พ. 65 เทพประสิทธิ์ 
2 ดำเนินการ 

   -เข้าค่ายลูกเสือ 
   -นักศึกษาวิชาทหาร 
   -จิตอาสา 

- 20,000  
ก.ค. 65 
ต.ค. 65 
ก.ค. 65 

 
เทพประสิทธิ์ 
ธเนศ 
ปราณี 

3 ประเมิน สรุป  รายงาน 
   -เข้าค่ายลูกเสือ 
   -นักศึกษาวิชาทหาร 
   -จิตอาสา 

- - ส.ค.-ก.ย.  65  
เทพประสิทธิ์ 
ธเนศ 
ปราณี 

 รวม - 20,000   

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 เชิงปริมาณ 

        3.1.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  95 ได้ไปเข้าค่ายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง 
        3.1.2 นักเรียนร้อยละ  95  ได้รับการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการปฏิบัติ
จริง 
             7.2 เชิงคุณภาพ 
                     3.2.1 นักเรียน มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
         3.2.2 นักเรียนมีความสุข  สนุกกับกิจกรรมเข้าค่าย 

8.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

-นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  95 ได้ไปเข้าค่ายเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

ตรวจสอบ แบบประเมิน 

-นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  95  ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการปฏิบัติจริง 

ตรวจสอบ แบบประเมิน 



 
 
 

9.สถานที่ดำเนินโครงการ 
 9.1โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
                                            

                                            ลงชื่อ......................... ........................ ผู้เสนอโครงการ   
                                                     (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย)                                         
                                                           ครู ชำนาญการ 

                                         

                                          ลงชื่อ............. ....................ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     

                                                   

                          ลงชื่อ......... .............ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                       (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงาน                            การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน:ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โครงการ                            โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิต 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.           กลยุทธ์ที่   2   การปลูกฝังคุณธรรม 
                    สพม. 12        กลยุทธ์ที่   2   การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 
                    สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง    
                                     ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอการในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

และมีคุณภาพ  
สนองมาตรฐานฯ                   มาตรฐานที ่ 3 
ลักษณะงานโครงการ         โครงการใหม่ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ            ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ                    นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย 
ระยะเวลาดำเนิน          1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน  2565 

1.หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาทั้งทางด้านบุหรี่  สุรา  และยาเสพติดอย่างมาก  และมีแนวโน้ม
สูงขึ้น  รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการที่จะให้ประชาชนได้เห็นถึงโทษของการสูบบุหรี่และ
การดื่มสุรา   และยาเสพติด ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย และรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนตระหนักถึงการลด ละ 
เลิก การสูบบุหรี่  และการดื่มสุรา  ยาเสพติด อย่างจริงจัง  โดยรณรงค์ให้ทุกคนใส่ใจกับสุขภาพของตนเอง
รวมถึงผู้ที่อยู่ใกล้เคียง  ตามแนวโน้มของผู้ที่สูบบุหรี่และดื่มสุรามีเพิ่มมาก  จากปัญหาการสูบบุหรี่และดื่มสุรา
ได้ส่งผลต่อสุขภาพคือ  การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ได้แก่เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ  โรค
หลอดเลือดสมอง  และโรคมะเร็ง  ซึ่งเป็นมหันตภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพและสถานการณ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง   โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม  จากการสูบบุหรี่  และดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จากพฤติกรรมดังกล่าว  ที่ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน  ภาวะน้ำตาลใน
เลือดสูง   ภาวะไขมันในเลือดสูง  ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  สังคม  เศรษฐกิจ และ
ครอบครัว  โดยรัฐบาลมีนโยบายให้กลุ่มเยาวชน  กลุ่มนักเรียน  ได้มีกิจกรรมร่วมกันในการที่จะรวมพลังทำ
กิจกรรมเพ่ือที่จะให้กลุ่มเยาวชน  กลุ่มนักเรียนได้ห่างไกลจากยาเสพติด 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้  กำหนดการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๔   เพ่ือลดผลกระทบและลดความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากปัญหายาเสพติด
ในสังคม  ด้วยการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมในทุกมิติตั้งแต่ต้นทาง (ด้านสกัดกั้นปราบปราม) กลางทาง (ด้าน
ป้องกัน) และปลายทาง (ด้านบำบัดรักษา)ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้แนวคิด “สังคมไทยปลอดภัยจากยา
เสพติด” ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ซึ่ งมีมิติ
งานด้านการป้องกันยาเสพติดเน้นการดำเนินงานในกลุ่มเป้าหมายวัยเสี่ยงสูงอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี เป็นลำดับแรก
สุด ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยอื่นๆ 
ด้วยมาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัยและบริบทพื้นที่(สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างพื้นที่ปลอดภัย) 
โดยเฉพาะอย่างย ิ ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตั ้งแต ่ระด ับปฐมว ัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเข้าไปมีส่วนร่วมสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในประชากร
กลุ่มเสี่ยงสูง  เพ่ือตัดวงจรการแพร่ระบาดรายใหม่โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  



 
 
  โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  จึงจัดโครงการดังกล่าว  เพ่ือบูรณาการดำเนินการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  มีความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด  และลด ละ 
เลิก ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ใช้ความสามารถผลิตสื่อสร้างสรรค์  และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
 2.3 เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารีมีภูมิคุ้มกันมีทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1 ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  จัดกิจกรรมรณรงค์ กิจกรรมป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  และพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน 
        3.1.2 ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ส่งผลงานเข้าประกวดและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ 

             3.2 เชิงคุณภาพ 
                  3.2.1 ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด  และลด ละ เลิก 
ไม่ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด   ได้เรียนรู้ในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในการต่อต้านยาเสพติดและมีภูมิคุ้มกันมีทักษะชีวิต
ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต 

4.ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
4.1 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันยาเสพติดและมีความรู้ความ

เขา้ใจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต 
4.2 ลูกเสือ-เนตรนารี ได้เรียนรู้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสามารถปรับตัวและมีพฤติกรรมไปใน

ทิศทางที่ถูกต้องในการเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตอย่างมีสติ 

 

5. แผนการดำเนนิงาน 
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร ตุลาคม 2564 เทพประสิทธิ์ 
2 เสนอขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2564 เทพประสิทธิ์ 
3 ดำเนินการ  มกราคม 2564 คร ู
4 ประเมินผลและสรุป สิงหาคม-กันยายน  

2565 
ผู้ที่ได้มอบหมาย 

 

 



 
 
6. รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ   
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ เวลาที่
ดำเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน กิจกรรม 
1 ติดต่อประสาน - - ม.ค.-ก.พ. เทพประสิทธิ์ 
2 ดำเนินการ 2,000 - ต.ค. เทพประสิทธิ์ 
3 ประเมิน สรุป  รายงาน - - ต.ค. เทพประสิทธิ์ 
 รวม 2,000 -   

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 เชิงปริมาณ 

        3.1.1 โรงเรียนมีการสร้างการรับรู้ และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา
ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทางสื่อสังคมออนไลน์ 
        3.1.2 โรงเรียน เปิดพื้นที่ปลอดภัยในการทำกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถ  ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ของนักเรียนในสถานศึกษา  โดยใช้รูปแบบวีดีทัศน์สั้นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 

             7.2 เชิงคุณภาพ 
                     3.2.1 นักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
         3.2.2 นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองทั้งทางด้านความคิด  การพูดและการลงมือทำ 

   3.2.3 นักเรียนมีวัฒนธรรมสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 

8.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

-นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  95 ได้ไปเข้าค่ายเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

ตรวจสอบ แบบประเมิน 

-นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  95  ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการปฏิบัติจริง 

ตรวจสอบ แบบประเมิน 

-ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลจะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ทางสื่อสังคมออนไลน์ 

การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

สื่อสังคมออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
9.สถานที่ดำเนินโครงการ 
 9.1โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
                                            

                                            ลงชื่อ.................. ............................... ผู้เสนอโครงการ   
                                                   (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย)                                         
                                                            ครู ชำนาญการ   

                                          ลงชื่อ.............. ...............ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                                       

                          ลงชื่อ.......... ...............ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                       (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงาน                     การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ                      พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สนองกลยุทธิ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 

กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ทั่วถึง 
ครอบคลุม ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมี 
คุณภาพ                          

สพม.นศ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากลเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความสำนึกในความ 
เป ็นไทย ร ักชาต ิ  ศาสนา พระมหากษ ัตร ิย ์  ตามแนวทางระบอบ
ประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการศึกษาอย่าง 
ทั่วถึงและเสมอภาค  

สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สนองมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 3 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ             กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นายแทนไท  ขาวทอง  
ระยะเวลาที่ดำเนินการ       1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนที่สมบูรณ์และสมดุลทั้ง
ด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้าน
วิชาการ วิชางานและวิชาชีพ เพ่ือให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขพ่ึงตนเองได้ อยู่กับผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 วิชาภาษาไทย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพื้นความรู้ทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนการ
ส่งเสริมความสามารถทางภาษาไทยของผู้เรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน การส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านการใช้ภาษา และการ
แสดงออกให้ถูกต้องเหมาะสมทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ผู้รับผิดชอบโครงการจึงจัดทำโครงการ
นี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูและศักยภาพผู้เรียน ตลอดจนการจัดกิจกรรมวันสุนทรภูและวันภาษาไทย
แหงชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาไทยของผู้เรียนผ่านกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมวันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ 
 
 



 
 
3. เป้าหมาย 
         3.1 ด้านปริมาณ  

3.1.1 นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยดีขึ้น ร้อยละ 70 
  3.1.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ ร้อยละ 80 

         3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เพ่ิมข้ึน ภายหลังการอบรม 
3.2.2 นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภูและวัน 

ภาษาไทยแหงชาติ 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
4.1 นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยดีขึ้น ร้อยละ 70 
4.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภแูละวันภาษาไทยแหงชาติ ร้อยละ 80 

5. แผนการดำเนนิงาน 
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร ตุลาคม  2564 นายแทนไท ขาวทอง/ 
นายเทพประสิทธิ์ เมืองน้อย 

2 เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม  2564 นายแทนไท ขาวทอง/ 
นายเทพประสิทธิ์ เมืองน้อย 

3 ดำเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ นายแทนไท ขาวทอง/ 
นายเทพประสิทธิ์ เมืองน้อย 

4 ประเมินผลและสรุป สิงหาคม-กันยายน  
2565 

นายแทนไท ขาวทอง/ 
นายเทพประสิทธิ์ เมืองน้อย 

 

6. รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม 
1 กิจกรรมการอบรมความรู้ทาง

ภาษาไทย 
1,000 - ตลอดปีงบประมาณ นายแทนไท ขาวทอง 

2 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

2,000 - มิ.ย. 2565 –  
ก.ค. 2565 

นายแทนไท ขาวทอง
นายเทพประสิทธ์ิ  

เมืองน้อย 
รวม 3,000 -   

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ด้านปริมาณ  

3.1.1 นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยดีขึ้น ร้อยละ 70 
  3.1.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ ร้อยละ 80 

         7.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เพ่ิมข้ึน ภายหลังการอบรม 



 
 

3.2.2 นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภูและวัน 
ภาษาไทยแหงชาติ 

8.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
1 นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาไทยดีขึ้น ร้อยละ 70 
สำรวจ 

สอบถาม 
แบบสำรวจ 

แบบสอบถาม 
ความคิดเห็น 

2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภูและวัน
ภาษาไทยแหงชาติ ร้อยละ 80 

สำรวจ 
สอบถาม 

แบบสำรวจ 
แบบสอบถาม 
ความคิดเห็น 

9.  สถานที่ดำเนินโครงการ 
 9.1 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 

                                ลงชื่อ.................... ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                            (นายแทนไท  ขาวทอง) 
                                                                  ครู          
           

                                         ลงชื่อ................ .................ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
                                                           (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
                                             
 

ลงชื่อ............ ..............ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงาน                        การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ                      ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
    (ภาษาอังกฤษ)  
สนองกลยุทธิ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 1 , 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและสร้างโอกาส 
            สพม.12  ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
                สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาและมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
สนองมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 1 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ             กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นายศุภนาท  รัตนคช 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ       1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
จากการปฏิรูปการศึกษา ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาโดย

สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนในการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ เป็นรากฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัด
เนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและถนัดของผู้เรียนซึ่งผู้เรียนจะต้องมีการฝึกทักษะกระบวนการคิด 
การทำงานเป็นกลุ่ม การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการต่อการเผชิญสถานการณ์จริงตามบทบาท
สมมติ การเรียนการสอนตามสถานการณ์แนวทางนี้จึงยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางให้ได้ลงมือปฏิ บัติจริงและ
แสวงหาความรู้ควบคู่คุณธรรม  

จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนั้น การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษก็ยังเป็นภาษาที่ต้องการการ
พัฒนากิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องต่อการปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อ ๆ ไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดทำและใช้สื่อนวัตกรรมที่มีความทันสมัยและมีคุณภาพ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 
3. เป้าหมาย 
         3.1 ด้านปริมาณ  
            3.1.1 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเฉลี่ยอยู่ในระดับ 2   
  3.1.2 ครูทุกคนผลิตสื่อสำหรับใช้จัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 ชิ้น 
  3.1.3 นักเรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารอย่างง่าย 
        3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในภาพรวมอยู่ในระดับดี  
     3.2.2 นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารอย่างง่ายได้ในระดับดี 
  3.2.3 ครูมีสื่อที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 



 
 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

4.1 ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลการเรียนอยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป  
4.2 ครูมีการจัดทำและใช้สื่อนวัตกรรมที่มีความทันสมัยและมีคุณภาพอย่างน้อย 1 ชิ้น 
4.3 ร้อยละ 50 ของนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 

5. แผนการดำเนนิงาน 
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร ตุลาคม  2564 ศุภนาท 
2 เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม  2564 ศุภนาท 
3 ดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ศุภนาท 
4 ประเมินผลและสรุป สิงหาคม-กันยายน  

2565 
ศุภนาท 

6. รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ เวลาที่

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน กิจกรรม 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 1,000 - ตลอดปี

การศึกษา 
ศุภนาท 

2 วันคริสมาสต์ 500 - ธันวาคม 
2564 

ศุภนาท 

3 English’s Today 500 - ตลอดปี
การศึกษา 

ศุภนาท 

4 ค่ายภาษาอังกฤษ 1,000 - มีนาคม 
2565 

ศุภนาท 

รวม 3,000 -   

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เชิงปริมาณ 
  7.1.1 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับ 2 ขึ้นไป  
  7.1.2 ครูทุกคนมีสื่อและนวัตกรรมสำหรับใช้จัดการเรียนการสอน     
  7.1.3 นักเรียนร้อยละ 50 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างง่าย  
 7.2 เชิงคุณภาพ 
  7.2.1 ครูทุกคนใช้สื่อที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและคงทน 
  7.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับดี  
  7.2.3 นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่ายกับชาวต่างชาติได้ในระดับดี 
   
 
 



 
 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษอย่างง่าย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

3. ร้อยละของครูมีการจัดทำและใช้สื่อนวัตกรรมที่มี
ความทันสมัยและมีคุณภาพ 

สังเกต แบบสังเกต 

9. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 9.1 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

                                ลงชื่อ.............. .............ผู้เสนอโครงการ 
                                                          (นายศุภนาท  รัตนคช) 
                                                                    ครู 

                                ลงชื่อ.................. ................ผูใ้ห้ความเห็นชอบโครงการ 
                                                            (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

ลงชื่อ............ ..............ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                       (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน:พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที1่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.  ข้อที1่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น 
    พ้ืนฐานและมาตรฐานสากลเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ    
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 
ผู้รับผิดชอบ   นายณัฎฐพล  ไม้เรียง 
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ           ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 
............................................................................................................................. ..................................... 
. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 1 มาตรา 6 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา คนไทยให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามมาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา มาตรา 24 (4) การ
จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  
 การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติพัฒนาผู้เรียนสมรรถนะครูและบุคลากร
อย่างเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
 2.2 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลให้เป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน 
 
3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความสามารถในการจัดทำแบบทดสอบตามมาตรฐาน การเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้และแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การ ประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา 



 
 
 3.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ม.6  สูงขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 3 
 3.2.2 ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาให้
สามารถใช้กระบวนการวัดผลและประเมินผลเป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 
 4.  วิธีการและข้ันตอนการดำเนินการ 
 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 - ประชุมเสนอกิจกรรม 

- เขียนกิจกรรมและนำเสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
ตุลาคม 2564 นายณัฎฐพล ไม้เรียง 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ตุลาคม 2564 ครูในกลุ่มสาระ 
3 การดำเนินงานตามโครงการ 

- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน    
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 
2564 
- ประชุมสัมมนาคณะทำงานฯคณะกรรมการ
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมเรื่องการสร้างเครื่องมือในการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน 
-จัดทำแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-จัดทำคลังข้อสอบ 
-วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564. ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมจัดทำแผนยกระดับคุณภาพนักเรียน 

 
ตุลาคม 2564 

 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

 
นายณัฎฐพล ไม้เรียง 

 
 
 

4 
 

การติดตามประเมินผล วิเคราะห์ สรุปรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ประจำปีการศึกษา 2564 

เมษายน  2565 นายณัฎฐพล ไม้เรียง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ เวลาที่
ดำเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม 

1 จัดทำคลังข้อสอบ 3,000 - ตลอดปี ณัฏฐพล ไม้เรียง 
รวม 3,000    

 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ม.6  ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3   
2. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯของ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ได้รับการ พัฒนาให้สามารถใช้
กระบวนการวัดผลและประเมินผลเป็นกลไกในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

สังเกตสำรวจสอบถาม
สัมภาษณ์ 
ประเมินผลงาน 
ทดสอบ 
 

 

แบบสังเกต/สำรวจ/ สอบถาม/
สัมภาษณ์ 
แบบบันทึกข้อมูล 
 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอยู่
ระดับดีข้ึนไปและมีพัฒนาการดีขึ้น 
 7.2 ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯสามารถใช้กระบวนการวัดผลและประเมินผลเป็นกลไก
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 
                                                 
                                           ลงชื่อ........................ ......................... ผู้เสนอโครงการ   
                                                          (นายณัฎฐพล  ไม้เรียง)                                         
                                                                    ครู  

                                         ลงชื่อ................. ...............ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                                       

                          ลงชื่อ........... ................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                       (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 



 
 
แผนงาน                      การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ                      พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนศิลปะ 
สนองกลยุทธิ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 1 , 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและสร้างโอกาส 
            สพม.12 ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
                สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาและมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
สนองมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 1 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ             กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาวชิดชนก  หยู่หนูสิงห์ 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ       1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
วิชาศิลปะพ้ืนฐาน เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ และการแสดงออกทั้งงาน

ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ ควบคู่กับทฤษฎี จัดให้มีการเรียน
การสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การฝึก
ทักษะ   

การส่งเสริมความสามารถด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งให้พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงได้จัดทำโครงการ
นี้ขึ้น  

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื ่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์)            

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สูงขึ้น 
2.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เห็นความสำคัญของงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ    

3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาศิลปะสูงขึ้น   
            3.1.2 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  

3.2 ด้านปริมาณ    
        3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะสูงขึ้น 
       3.2.2 นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานด้านศิลปะ 
 

4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
4.1 ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะสูงขึ้น   
4.2  ร้อยละของนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประมิทธิภาพ 

 

 



 
 
5. แผนการดำเนนิงาน 
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับ
บุคลากร 

ตุลาคม  2564 ชิดชนก 

2 เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม  2564 ชิดชนก 
3 ดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ชิดชนก 
4 ประเมินผลและสรุป สิงหาคม-กันยายน  

2565 
ชิดชนก 

6. รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ เวลาที่
ดำเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม 

1 อุปกรณ์นาฏศิลป์ 3,000 - ตลอดปีการศึกษา ชิดชนก 
รวม 3,000 -   

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 เชิงปริมาณ 

  7.1.1  นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะสูงข้ึน 

7.2 เชิงคุณภาพ 
7.2.1 ครูจัดทำและใช้สื่อนวัตกรรมที่มีทันสมัยเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

       7.2.2 ผู้เรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีสื ่อ เทคโนโลยี         
ที่ทันสมัยมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ทดสอบ แบบทดสอบ 

ร้อยละของนักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทดสอบ แบบสอบอ่าน 
แบบสอบเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
9.  สถานที่ดำเนินโครงการ 
 9.1 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

ลงชื่อ.................... ......................ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นางสาวชิดชนก  หยู่หนูสิงห์ ) 
                                                            ครูอัตราจ้าง     
 

                                ลงชื่อ................. ................ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
                                                          (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
                                             

ลงชื่อ........... .................ผู้อนมุัติโครงการ 
                      (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงาน                      การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ                      ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองกลยุทธิ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
                                          กลยุทธ์ที่ 2  ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม 
    ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
            สพม.นศ. กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา 
                                          ขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากลเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 

                              กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการศึกษาอย่าง 
ทั่วถึง 

                                           และเสมอภาค 
                สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                
สนองมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 1 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ             กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางปราณี  รัตนะ 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ       1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
การปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญยิ่งที่มีผลต่อการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ได้นั้น หัวใจ

ของการปฏิรูปการศึกษาจะต้องปฏิรูปการเรียนการสอนหรือปฏิรูปการเรียนรู้เป็นอันดับแรก โดยครูอาจารย์
จะต้องเลิกการเรียนการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง เปลี่ยนเป็นยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  แต่ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนนั้น  ครูจะสอนโดยใช้วิธีการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เด็กเกิด
ความเบื ่อหน่ายและไม่ให้ความสนใจกับการเรียนเท่าที ่ควร ทำให้ผลการเรียนตกต่ำและการสอนก็ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย จึงมีการจัด
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เพื่อคุณภาพของนักเรียน ที่มุ่งเน้น
นักเรียนเป็นสำคัญ บูรณาการรูปแบบและเทคนิคต่าง ๆในการจัดการเรียนรู้  การผลิตสื่อ การวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง เพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง และ เพ่ือยกระดับคุณภาพของครู และนักเรียนให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
2.2  เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ 

3.1.1  นักเรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 



 
 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้น 
3.2.2   ครูมีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการสอนอย่างพอเพียง 

  

4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
4.1   ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

 4.2   ร้อยละของนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประมิทธิภาพ 

 

5. แผนการดำเนนิงาน 
 

ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร ตุลาคม  2564 ปราณี 
2 เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม  2564 ปราณี 
3 ดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
4 ประเมินผลและสรุป สิงหาคม - กันยายน  

2565 
ปราณี 

 

6. รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ เวลาที่
ดำเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม 

1 ค่ายคณิตศาสตร์ 1,500  กุมภาพันธ์ ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

2 พัฒนาการเรียนการสอน 1,500  ตลอดปี
การศึกษา 

ปราณี 

รวม 3,000    

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 7.1 เชิงปริมาณ 
               7.1.1  นักเรียนร้อยละ  80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 

 7.2 เชิงคุณภาพ 
  7.2.1   ครูจัดทำและใช้สื่อนวัตกรรมที่มีทันสมัยเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 



 
 
8.  การประเมินผล 
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

ร้อยละของนักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 

ทดสอบ แบบสอบอ่าน 
แบบสอบเขียน 

 

9.  สถานที่ดำเนินโครงการ 

 
9.1 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

 

ลงชื่อ................ ............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                        (นางปราณี  รัตนะ) 
                                                      ครู   ชำนาญการพิเศษ         

       

    ลงชื่อ.............. ..................ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

           

    ลงชื่อ............. ..............ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                          (นาวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงาน                     การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ                     ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    การงานอาชีพ 
สนองกลยุทธิ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 1 , 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและสร้างโอกาส 
            สพม.นศ. ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
                สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาและมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
สนองมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 1 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ             กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         ว่าที่รต.หญิงชยานันท์  แท่นแสง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ       1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6    
กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื ่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง    
มีความสุข ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจึงจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนไป   
ของสังคมและหลักสูตร โดยจัดกิจกรรมฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเข้าค่ายทักษะ
คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอ ง
อย่างเต็มศักยภาพ และกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดจนการเพิ่มทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอน      
ให้บุคลากรที่ความเป็นครูมืออาชีพ และมีสื่ออุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความ
เป็นสากล 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านวิชาชีพให้สูงขึ้นมุ่งสู่ความเป็นสากล 
2.2 เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
2.3 เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเต็ม

ศักยภาพ 

3. เป้าหมาย 
        3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนร้อยละ  70มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น     
                 3.1.2  มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพียงพอ ร้อยละ 100 
  3.1.3 ครูมีการพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 100 

        3.2 ด้านคุณภาพ  
                     3.2.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                     3.2.2  มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 
                     3.2.3 ครูมีทักษะและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ  



 
 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

4.1 ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
4.2  ร้อยละของครูมีทักษะและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพและมี

คุณภาพ  

5. แผนการดำเนนิงาน 
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร ตุลาคม  2564 ชยานันท์ 
2 เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม  2564 ชยานันท์ 
3 ดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ชยานันท์ 
4 ประเมินผลและสรุป สิงหาคม-กันยายน  

2565 
ชยานันทื 

6. รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ เวลาที่
ดำเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน กิจกรรม 
1 ส่งเสริมความเป็นเลิศอาชีพ

อิสระ 
1,000 - ตลอดปีการศึกษา ชยานันท์ 

2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

1,000 - ตลอดปีการศึกษา ชยานันท์ 

3 ประกวดการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ 

1,000 - ตลอดปีการศึกษา ชยานันท์ 

รวม 3,000 -   

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 เชิงปริมาณ 

  7.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น 

7.2 เชิงคุณภาพ 
7.2.1 ครูจัดทำและใช้สื่อนวัตกรรมที่มีทันสมัยเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

       7.2.2 ผู้เรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีสื่อ เทคโนโลยี         
ที่ทันสมยัมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  

8.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ทดสอบ แบบทดสอบ 

ร้อยละของนักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทดสอบ แบบสอบอ่าน 
แบบสอบเขียน 

 

 



 
 
9.  สถานที่ดำเนินโครงการ 
 9.1 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

 
                                ลงชื่อ................ ............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (ว่าที่รต.หญิงชยานันท์  แท่นแสง) 
                                                                 ครู    
 

                                ลงชื่อ.................. .................ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
                                                           (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
                                                   

     ลงชื่อ.............. ...............ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
แผนงาน                      การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน:พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ                      ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สนองกลยุทธิ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 1 , 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและสร้างโอกาส 
            สพม.นศ. ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
                สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาและมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
สนองมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 1 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ             กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นายไพบูลย์  จุลภักดิ์ 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ       1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ว่าด้วยการจัดการศึกษามาตรา 
22            การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าด้วยผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และ
ถือว่าผู้เรียน    มีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ                
และเต็มศักยภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   

  โรงเรียนจึงมีความจำเป็นในการหาวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับจุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 5 กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี และมีวิสัยทัศน์และมีทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ศาสตร์จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นจึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขึ้นมา  

2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น 
      2.2 เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
      2.3 เพ่ือจัดหาสื่อ/นวัตกรรมให้เพียงและสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
  3.1.1 ร้อยละ 85 ของสื่อ วัสดุและอุปกรณ์เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน  
  3.1.2 ร้อยละ 85 ของวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีที่จัดซื้อได้เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ 
  3.1.3 ร้อยละ 100 ของวัสดุฝึก สอน สอบที่จัดซื้อเพียงพอกับครูและผู้เรียน 
  3.1.4 นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับการติวเข้มและสอนเสริม 
  3.1.5 นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้หลังการติวเข้ม/สอนเสริมเพ่ิมขึ้น 
  3.1.6 นักเรียนร้อยละ 80ได้รับความรู้จากการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  3.1.7 ครูร้อยละ 100 ที่สอนวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมทางวิทยาศาสตร์ 

 3.2 เชิงคุณภาพ  
     3.2.1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้รับการปรับปรุงเอ้ือต่อการเรียนรู้มีคุณภาพระดับดี 



 
 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 1. ร้อยละของสื่อ วัสดุและอุปกรณ์เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน 
    2. ร้อยละของวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีที่จัดซื้อได้เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ 
 3. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการติวเข้มและสอนเสริม 
 4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้รับการปรับปรุงเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีคุณภาพระดับดี 

5. แผนการดำเนนิงาน 
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร ตุลาคม 2564 ไพบูลย์ 
2 เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม 2564 ไพบูลย์ 
3 ดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
4 ประเมินผลและสรุป สิงหาคม - กันยายน  

2565 
ไพบลูย์ 

6. รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ เวลาที่
ดำเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม 

1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สารเคมี
ทางวิทยาศาสตร์ 

500 - ตลอดปี
การศึกษา 

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

2 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2,000 - สิงหาคม 
2565 

ไพบูลย์ 

3 โครงงานวิทยาศาสตร์ 500 - ตลอดปี
การศึกษา 

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

4 ICT - 15,000 ตลอดปี
การศึกษา 

 

รวม 3,000 15,000   

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เชิงปริมาณ 
  7.1.1 นักเรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่า
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนและผลการสอบ O - net ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

7.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และกล้า
แสดงออก 

 7.2 เชิงคุณภาพ 
7.2.1 นักเรียนมีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
7.2.2 นักเรียนมีทักษะการสืบเสาะหาความรู้ และรู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี   
7.2.3 สื่อและนวัตกรรมให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 



 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือประเมิน 

1. ร้อยละของวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีที่จัดซื้อได้เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

ตรวจสอบ แบบบันทึก 

2. ร้อยละของวัสดุฝึกสอน สอบที่จัดซื้อเพียงพอกับครูและผู้เรียน ตรวจสอบ แบบบันทึก 

3. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการติวเข้มและสอนเสริม ตรวจสอบ แบบบันทึก 

4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้รับการปรับปรุงเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีคุณภาพ
ระดับดี 

ตรวจสอบ แบบบันทึก 

6. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับความรู้ 
จากการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 

สอบถาม/
ทดสอบ 

แบบสอบถาม 

9.  สถานที่ดำเนินโครงการ 
 9.1 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
                                ลงชื่อ..................... ..............ผู้เสนอโครงการ 
                                                      (นายไพบูลย์  จุลภักดิ์) 
                                             ครู                

                                ลงชื่อ............... .................ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   

ลงชื่อ........... ..................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงาน                      การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ                      ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละ 

ศึกษา 
สนองกลยุทธิ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 1 , 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและสร้างโอกาส 
            สพม.นศ. ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
                สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาและมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
สนองมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 1 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ             กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นายสิทธิโชค งามสุทธิ์ 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ       1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
การปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญยิ่งที่มีผลต่อการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งคนดีได้นั้นหัวใจของกาปฏิรูป

การศึกษาจะต้องปฏิรูปการเรียนการสอนหรือปฏิรูปการเรียนรู้เป็นอันดับแรก โดยครูอาจารย์จะต้องเลิกการ
เรียนการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง เปลี่ยนเป็นยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรื อ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  แต่ใน
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูจะสอนโดยใช้วิธีการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เด็กเกิดความเบื่อ
หน่ายและไม่ให้ความสนใจกับการเรียนเท่าที่ควร ทำให้ผลการเรียนตกต่ำและการสอนก็ไม่มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนที่หลากหลาย จึงมีการจัดโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อคุณภาพของนักเรียน ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็น
สำคัญ บูรณาการรูปแบบและเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อ การวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริง เพื ่อพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง และ เพื ่อยกระดับคุณภาพของ ครู และนักเรียนให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
2.2 เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.  เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาดีขึ้น 
3.2.2 ครูมีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการสอนอย่างพอเพียง  

4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
4.1 ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาสูงขึ้น 

 4.2  ร้อยละของนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประมิทธิภาพ 
 



 
 
5. แผนการดำเนนิงาน 

ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร ตุลาคม  2564 สิทธิโชค 
2 เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม  2564 สิทธิโชค 
3 ดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ครูกลุ่มสาระสุขศึกษา

และพละศึกษา 
4 ประเมินผลและสรุป สิงหาคม - กันยายน  

2565 
สิทธิโชค 

6. รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ เวลาที่
ดำเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม 

1 อุปกรณ์กีฬา 3,000 - ตลอดปี
การศึกษา 

สิทธิโชค 

รวม 3,000 -   

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เชิงปริมาณ 
               7.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

 7.2 เชิงคุณภาพ 
  7.2.1  ครูจัดทำและใช้สื่อนวัตกรรมที่มีทันสมัยเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ทดสอบ แบบทดสอบ 

ร้อยละของนักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทดสอบ แบบสอบอ่าน 

9.  สถานที่ดำเนินโครงการ 
9.1 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                        (นายสิทธิโชค งามสุทธิ์) 
                                                                  ครู    

    ลงชื่อ................ ...............ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
                                                          (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

    ลงชื่อ............... ................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                          (นาวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 



 
 
แผนงาน                      การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ                      นิเทศภายใน 
สนองกลยุทธิ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

           สพม.นศ. กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถ 
                                          จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 1 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ             กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางปราณี  รัตนะ 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ       1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
          การนิเทศภายในของโรงเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน อันส่งผล 
ในการที่จะพัฒนาบุคลากรทุกคน ให้สามารถทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ การนิเทศภายใน
มิใช่การตรวจสอบ จับผิด แต่เป็นการช่วยเหลือส่งเสริมเติมเต็มส่วนที่ขาดให้กันและกัน  โรงเรียนจึงควรจัดให้มีการ
นิเทศภายใน ขึ้นอย่างมีระบบ  มีการวางแผนรายละเอียดร่วมกันในแต่ละขั้นตอน การนิเทศการศึกษาเป็น
กระบวนการสำคัญท่ีจะช่วยให้ครูผู้สอนหรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เปลี่ยนแนวคิด และ
วิธีการในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง สามารถที่จะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนา
เต็มตามศักยภาพ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพคนเป็น
สำคัญ  เพราะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน  

การนิเทศภายในโรงเรียน  มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย  โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ  ครูได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ  ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ที ่หลากหลาย และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนิเทศภายใน 

โรงเรียนด้านวิชาการ อย่างเป็นระบบ ชัดเจน จนเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน  
2.2  เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สูงขึ้น  
2.3  เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ด้านทักษะกระบวนการ ด้านคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ และสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ให้สูงขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ 

3.1.1   ผู้บริหาร  คณะครูและนักการภารโรง   จำนวน  16  คน 
3.1.2   นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม   จำนวน   130  คน 
 
 



 
 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1   โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการนิเทศ

ภายในโรงเรียน อย่างเป็นระบบ ชัดเจน  
3.2.2  โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สูงขึ้น  
3.2.3 โรงเรียนยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะกระบวนการ

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสำคัญให้สูงขึ้น 
  

4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
4.1  ร้อยละของครูมีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 4.2  ครูมีประสิทธิภาพจัดการเรียนการสอนที่สูงขึ้น 

 

5. แผนการดำเนนิงาน 
 

ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร ตุลาคม  2564 ปราณี 
2 เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม  2564 ปราณี 
3 ดำเนินการนิเทศภายใน  มกราคม  2565 

กรกฎาคม  2565 
 

คณะกรรมการนิเทศ
ภายใน 

4 ประเมินผลและสรุป สิงหาคม - กันยายน  
2565 

ปราณี 

 

6. รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ เวลาที่
ดำเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม 

1 การนิเทศภายในแบบเป็น
ทางการ / การตรวจเยี่ยมชั้น
เรียน 
 

500 - มกราคม  
2565 

กรกฎาคม  
2565 

ปราณี 

2 การนิเทศแบบไม่เป็นทางการ
โดยปรึกษาหารือกัน 
 

- - ตลอดปี
การศึกษา 

ปราณี 

รวม 500 -   

 

 

 



 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เชิงปริมาณ 
               7.1.1  ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  มีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 7.2 เชิงคุณภาพ 
  7.2.1  ครูมีประสิทธิภาพจัดการเรียนการสอนที่สูงขึ้น 
 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
ร้อยละของครูมีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
 

การสังเกต 
การสอบถาม 

การประเมิน 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

          แบบประเมิน 
ครูมีประสิทธิภาพจัดการเรียนการสอนที่สูงขึ้น 
 

การสังเกต 
การสอบถาม 

การประเมิน 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

          แบบประเมิน 

 

9.  สถานที่ดำเนินโครงการ 
 

9.1  โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

 

 

ลงชื่อ................ ............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                        (นางปราณี  รัตนะ) 
                                                      ครู   ชำนาญการพิเศษ      

    

    ลงชื่อ................ .................ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
                                                          (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

           

    ลงชื่อ................ ..............ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                          (นาวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 
 



 
 
แผนงาน                        การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ                      เยาวชนทำดีตามวิถีพุทธ 
สนองกลยุทธิ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 1 , 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและสร้างโอกาส 
สพม.นศ.                     ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
สถานศึกษา                      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาและมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
สนองมาตรฐาน    มาตรฐานที่ 1 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ             กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา  
ระยะเวลาที่ดำเนินการ       1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ด้านการจัดการเรียนรู้ ได้กำหนดให้
สถานศึกษาจัดเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนและให้มีการดำเนินการฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหา วิชา
สังคมศึกษา เป็นวิชาหนึ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตในสังคม กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา  
จึงเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้ารับการศึกษา มีลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพื่อให้เยาวชนปรับตัวอยู่ในสังคม   
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข การเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตามแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสามารถแสวงหา
ความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องฝึกให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและมีเหตุผล และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจทาง
การศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพ และความต้องการของท้องถิ่น (สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒) 

 ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงเล็งเห็น
ความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงสุด โดยดำเนินการวางแผน 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระฯ เข้ารับการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ และจั ดทำ/จัดซื้อ/จัดหา    
สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสมครบถ้วน มาใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนมี
ความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต ส่งผลให้บรรลุ
ตามจุดหมายของหลักสูตรต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนช่วงชั้นที่ 3  มีผลการสอบวัดความรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานชาติ  (O-net) 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง
จากสื่อ  เทคโนโลยี  นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมให้ผู้เรียนมีผลงานการประกวด
และแข่งขันตั้งแต่ระดับ  เขตพ้ืนที่การศึกษาข้ึนไป 
 



 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ    

3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ  80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาสูงขึ้น 
3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ  50 มีผลการสอบวัดความรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานชาติ 
3.1.3 ผู้เรียนร้อยละ 100 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีสื่อ 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือใช้ในการพัฒนาตนเองเพ่ิมขึ้นจากเดิมอีก 1 แห่ง 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  

ทันโลก  มีความรู้เรื่องเหตุการณ์ปัจจุบัน   
3.2.2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง  

4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
4.1 ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น 
4.2  ร้อยละของนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประมิทธิภาพ 

5. แผนการดำเนนิงาน 
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร ตุลาคม  2564 เกษราภรณ์ 
2 เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม  2564 เกษราภรณ์ 
3 ดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
4 ประเมินผลและสรุป สิงหาคม-กันยายน  

2565 
เกษราภรณ์ 

 

6. รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ เวลาที่
ดำเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุน 
กิจกรรม 

1 กิจกรรมลูกทสพ.เข้าวัดทุกวันพระ - - ตลอดปี ครูที่ปรึกษา 
2 กิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษา - 3,000 ตลอดปี ณัฏฐพล 
3 กิจกรรมเยาชนวัยใสตั้งใจสวดมนต์ -       - ตลอดปี ณัฏฐพล 
4. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม - 3000 ตลอดปี เกษราภรณ์ 
5 กิจกรรมน้องไหว้พ่ี - - ตลอดปี เกษราภรณ์ 
6 กิจกรรมค่ายคุณธรรม - 15,000 ตลอดปี ธเนศ 
7 ชุมนุมวิถีพุทธ - 2,000 ตลอดปี ศุภนาท 

รวม - 23,000   

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 เชิงปริมาณ 



 
 

7.1.1  นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สูงขึ้น  

7.2 เชิงคุณภาพ 
7.2.1 ครูจัดทำและใช้สื่อนวัตกรรมที่มีทันสมัยเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
7.2.2 ผู้เรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีสื่อ เทคโนโลยีที่

ทันสมัยมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือใช้ในการพัฒนาตนเองเพ่ิมข้ึนจากเดิมอีก 1 แห่ง 

8.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ทดสอบ แบบทดสอบ 

ร้อยละของนักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทดสอบ แบบสอบอ่าน 
แบบสอบเขียน 

9.  สถานที่ดำเนินโครงการ 
 9.1 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

 

ลงชื่อ................. .................ผูเ้สนอโครงการ 
                                               (นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา) 
                                                          ครู                                   

ลงชื่อ................. ................ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
                                                 (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

ลงชื่อ................ ..............ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
แผนงาน                        การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน:ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โครงการ                        กิจกรรมวันสำคัญ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ        กลยุทธ์ที่  ๒  ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง     
                                          ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมี 
                                          คุณภาพ 
สพม.นศ.                           กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษา                         กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม     
                                           และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สนองมาตรฐานฯ                 มาตรฐานที่  3 
ลักษณะโรงการ                   โครงการ ต่อเนื่อง   
ฝ่ายงานที่รับผิกชอบ        งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ          นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา นายณัฎฐพล ไม้เรียง 
 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ        1 ตุลาคม  2564 – 30  มนีาคม  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมวันสำคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ที่เน้นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก 
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สำคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอด
ประเพณีอันดีของท้องถิ่น และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งกิจกรรมวันสำคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพ่ือให้นักเรียนได้รู้ความหมายและความสำคัญของวันสำคัญเพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์  กล้าแสดงออก 
และแสดงความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบนักเรียนได้ความรู้และมีความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคน
ต้องปฏิบัติยึดถือ และทางโรงเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยกัน  โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการ
นี้ขึ้น 

2.   วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันสำคัญต่าง ๆ  

 2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
 3. เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น 
 4. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของชาติ 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ  

3.1.1  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ                    

3.2  เชิงคุณภาพ  
           3.2.1  นักเรียนเห็นคุณค่าของวันสำคัญ  
            
 



 
 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 4.1 นักเรียนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันสำคัญต่าง ๆ  
 4.2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
 4.3 เพ่ือให้ชุมชน โรงเรียน วดั มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น 
7.4 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของชาติ  

5. แผนการดำเนนิการ 
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร ตุลาคม  2564 เกษราภรณ์/ณัฎฐพล  

 
2 เสนอขออนุมัติโครงการ กันยายน  2564 เกษราภรณ์/ณัฎฐพล  

 
3 ดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา เกษราภรณ์/ณัฎฐพล  

 
4 ประเมินผลและสรุป สิงหาคม-กันยายน  

2565 
เกษราภรณ์/ณัฎฐพล  
 

6. รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ   
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ เวลาที่
ดำเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรม 

1 กิจกรรมวันสำคัญ 
-วันไหว้ครู 
-วันมาฆบูชา 
-วันวิสาขบูชา 
-วันเข้าพรรษา 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
-วันพ่อแห่งชาติ 
-วันแม่แห่งชาติ 
-วันสถาปนาลูกเสือ 
-วันราชสดุด ี
-วันปีใหม่ 
-วันสาทร เดือน 10 
-วันลอยกระทง 
 

10,000  ตลอดปี
การศึกษา 

เกษราภรณ์/ณัฎฐพล  
 

รวม 10,000    

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  เชิงปริมาณ 

7.1.1 นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ                    



 
 

7.2 เชิงคุณภาพ 
                     7.2.1 โรงเรียนได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
                     7.2.2 นักเรียนเห็นคุณค่าของวันสำคัญ 

8.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีการติดตามและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

8.1 นักเรียนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของวันสำคัญต่าง ๆ  
8.2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
8.3 เพ่ือให้ชุมชน โรงเรียน วดั มีส่วนร่วมและ
ถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น 
8.4 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของชาติ  
 

1. สอบถาม สัมภาษณ์ 
2. สังเกต   
3. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบประเมินโครงการ 

 

9.  สถานที่ดำเนินโครงการ 
9.1 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม                
                                    

                                            ลงชื่อ..................... .............. ผู้เสนอโครงการ   
                                                   (นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา)                                         
                                                                 ครู  

                                         ลงชื่อ.................. ..................ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                                       

                          ลงชื่อ............. .............ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                       (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
                 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงาน                             การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

โครงการ       การส่งเสริมและพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.          กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
            สพม.12          กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานฯ    มาตรฐานที่  2 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายศุภนาท  รัตนคช 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่รวมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข    

 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าในการบริหารสถานศึกษา บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญใน
การบริหารจัดการ เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
ในโรงเรียนประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพเพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน จะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตและตลอดเวลา   
การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่สุด  

 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวจึงจัดทำโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาครูสู ่มืออาชีพขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะความชำนาญ ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพของตนเองไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดตลอดจนสามารถประเมินความก้าวหน้าใน
การพัฒนางานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2.2  เพ่ือให้ครูได้นำเทคนิคและวิธีการใหม่ๆมาปรับปรุงใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
 2.3 เพ่ือพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ เป็นครูแห่งการเรียนรู้ สามารถพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง 
 2.4  เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู 

3. เป้าหมายของโครงการ 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาตน 

3.1.2 ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้นำเทคนิคและวิธีการใหม่ๆมาปรับปรุงใช้ในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน 
  3.1.3 ครูเป็นครูมืออาชีพ เป็นครูแห่งการเรียนรู้ สามารถพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง 

3.1.4 ครูมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 



 
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ครูได้รับการพัฒนาตน 
  3.2.2 ครูได้นำเทคนิคและวิธีการใหม่ๆมาปรับปรุงใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
  3.2.3 ครูมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการศึกษา 

3.2.4 ครูมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 4.1 ร้อยละ 90 ของครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 4.2 ร้อยละ 90 ของครูนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน 

4.3 ร้อยละ 90 ของครูเป็นครูมืออาชีพ ครูแห่งการเรียนรู้ สามารถพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง 
4.4 ครูทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

5. แผนการดำเนนิงาน 
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร ตุลาคม  2564 ศุภนาท 
2 เสนอขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน  2564 ศุภนาท 
3 ดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ศุภนาท 
4 ประเมินผล  สรุปและรายงาน สิงหาคม-กันยายน  

2565 
ศุภนาท 

6. รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ   
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ เวลาที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน กิจกรรม 
1 พัฒนาบุคลากร(อบรม/สัมมนา/ศึกษา

ดูงาน : สพฐ., สพม.)   ค่าพาหนะและ  
ค่าลงทะเบียน 

10,300 - ตลอดปีการศึกษา ศุภนาท 

2 จัดทำเกียรติบัตร,โล่รางวัล 1,000 - ตลอดปีการศึกษา ศุภนาท 
3 ระบบข้อมูลสารสนเทศ 1,000 - ตลอดปีการศึกษา ศุภนาท 

รวมงบประมาณ 12,300 -   

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 เชิงปริมาณ 

7.1.1 ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาตน 
                 7.1.2 ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้นำเทคนิคและวิธีการใหม่ๆมาปรับปรุงใช้ในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน 
  7.1.3 ครูเป็นครูมืออาชีพ เป็นครูแห่งการเรียนรู้ สามารถพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง 

7.1.4 ครูมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

 7.2 เชิงคุณภาพ 
7.2.1 ครูได้รับการพัฒนาตน 

  7.2.2 ครูได้นำเทคนิคและวิธีการใหม่ๆมาปรับปรุงใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
  7.2.3 ครูมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการศึกษา 



 
 

7.2.4 ครูมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

ร้อยละ 90 ของครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การสำรวจ แบบประเมิน 
ร้อยละ 90 ของครูนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนา
งาน 

การสำรวจ แบบประเมิน 

ร้อยละ 90 ของครูเป็นครูมืออาชีพ ครูแห่งการเรียนรู้ สามารถ
พัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง 

การสำรวจ แบบประเมิน 

ครูทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน การสำรวจ แบบประเมิน 

9. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 9.1 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

                                                

   ลงชื่อ.............. ............ผู้เสนอโครงการ 
                                                                (นายศุภนาท  รัตนคช) 
                                                                         ครู   

      ลงชื่อ............. .............ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
                            (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ลงชื่อ.............. ............ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 

 

 

 

 

 
 



 
 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ   สร้างทักษะความเข้มแข็งต้านยาเสพติดและลด ละ เลิกอบายมุข 
สนองกลยุทธ์   สพฐ.      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 

สพม.12      กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความสำนึกในความ
เป็นไทย รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย 
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              

สถานศึกษา  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สนองมาตรฐานฯ           มาตรฐานที ่1  
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธเนศ  สมาพงษ์ 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้เห็นถึงโทษของยาเสพติดทุกชนิด  
เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและได้ใส่ใจกับสุขภาพของตนเองรวมถึงผู้ที่อยู่ใกล้เคียง สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงได้    
ลด ละ เลิก ไปในที่สุด แต่แนวโน้มการติดสิ่งเสพติดในเยาวชนนักเรียนกลับมีมากข้ึน 

 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมเองก็สนับสนุนแนวทางของภาครัฐ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อรณรงค์ต่อต้าน  
ยาเสพติดและอบายมุขขึ้น และนักเรียนที่มีความเสี่ยงได้เกิดความรู้เกิดความตระหนักเพื่อพัฒนาตนเอง ดูแล
สุขภาพของตนเอง เพ่ือเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดทุกชนิดและโทษภัยของอบายมุข 

 2.2 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ ลด ละ เลิก ยาเสพติด เช่น บุหรี่ สุรา เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง  
และผู้ที่อยู่ใกล้เคียง 
 2.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนาน และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 เข้าจัดอบรมกิจกรรมสร้างทักษะความ
เข้มแข็งต้านยาเสพติดและลด ละ เลิกอบายมุข   
  3.1.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 50 ลด ละ เลิกยาเสพติดและอบายมุข   

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนเกิดความตระหนักถึงภัยของยาเสพติดและอบายมุข ทุกชนิด 
  3.2.2 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมเป็นโรงเรียนสีขาวปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 4.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ที่หลากหลายรูปแบบให้เข้าถึงตัวนักเรียน 
 4.2 กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่นำมาใช้กับนักเรียนต้องชัดเจน นักเรียนยอมรับ 
 4.3 ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วน 



 
 
 4.4 นักเรียนได้รับการประกาศเกียรติคุณจากการ ลด ละ เลิก จากยาเสพติดทุกชนิด 

5. แผนการดำเนนิงาน 
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร ตุลาคม  2564 ธเนศ 
2 เสนอขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน  2564 ธเนศ 
3 ดำเนินการตามกิจกรรม  ตลอดปีการศึกษา ธเนศ 
 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้/จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับข้อมูล

สารเสพติด 
 ธเนศ 

 กิจกรรมตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา  ธเนศ 
 กิจกรรมทสพ.ปลอดบุหรี่  ธเนศ 
 กิจกรรม ทสพ.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด  ธเนศ 

4 ประเมินผล  สรุปและรายงาน สิงหาคม-กันยายน  
2565 

ธเนศ 

6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ เวลาที่

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน กิจกรรม 
1 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้/จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับ

ข้อมูลสารเสพติด 
2,500  ตลอดปี ธเนศ 

2 กิจกรรมตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา 2,500  ตลอดปี ธเนศ 
3 กิจกรรมทส.ปลอดบุหรี่ 1,000  ตลอดปี ธเนศ 
4 กิจกรรมทสพ.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 1,000  ตลอดปี ธเนศ 

รวม 7,000    

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เชิงปริมาณ 
  7.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 เข้าจัดอบรมกิจกรรมสร้างทักษะความ
เข้มแข็งต้านยาเสพติดและลด ละ เลิกอบายมุข   
  7.1.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 50 ลด ละ เลิกยาเสพติดและอบายมุข    

 7.2 เชิงคุณภาพ 
7.2.1 นักเรียนเกิดความตระหนักถึงภัยของยาเสพติดและอบายมุข ทุกชนิด 
7.2.2 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมเป็นโรงเรียนสีขาวปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข 

 7.2.3 นักเรียนมีความสนุกสนานในการทำกิจกรรมร่วมกัน มีความรักสามัคคีต่อกันและมี
ความรักสถาบัน 

 
 
 
 



 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ที่หลากหลายรูปแบบให้เข้าถึง
ตัวนักเรียน 
2. กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่นำมาใช้กับนักเรียนต้อง
ชัดเจน นักเรียนยอมรับ 
3. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วน 
4. นักเรียนได้รับการประกาศเกียรติคุณจากการ ลด ละ
เลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข 

- สังเกต 
 
- ตรวจสอบเอกสาร 
 
- สังเกต 
- ตรวจสอบเอกสาร 

- สังเกต 
 
- คู่มือ กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ 
 
- สังเกต 
- เกียรติบัตร, โล่รางวัล 

9.สถานที่ดำเนินการ 
 9.1 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

                 

ลงชื่อ....................... ..................................ผู้เสนอโครงการ      
                                                       (นายธเนศ  สมาพงษ์)                                        
                                                                ครู  

                                 ลงชื่อ............. .................ผู้ใหค้วามเห็นชอบโครงการ 
                                                        (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                                       

                          ลงชื่อ.............. ................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ                 ยอดคนดี 
สนองกลยุทธ์   สพฐ.      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 

สพม.12      กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความสำนึกในความ
เป็นไทย รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย 
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              

สถานศึกษา  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สนองมาตรฐานฯ               มาตรฐานที ่1 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นายธเนศ  สมาพงษ์ 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ        1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช  

2545 และฉบับพุทธศักราช 2553 หมวดที่ 4 ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษามาตรา 24(2) กำหนดการ
จัดการศึกษาโดยการฝึกทักษะกระบวนในการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มา
เพื่อใช้เพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาและการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง  ๆ อย่าง
ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา นั่นคือ
การกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษา เพื ่อที ่นักเรียนจะได้มีลักษณะของผู ้ที ่มีคุณภาพทั้งทาง
สติปัญญา ร่างกายและจิตใจ ประกอบกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อที่ 15.3 ที่ว่ามีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ และมีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของ   โรงเรียนนาบอน ที่ว่า “โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน บริหารแบบมีส่วนร่วม”  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี จึงจัดให้มีโครงการยอดคนดีขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติที่ดีงาม มารยาทเรียบร้อย 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประพฤติปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานของคุณธรรม 8 ประการ 
 2.3 เพ่ือคัดเลือกยอดคนดีประจำโรงเรียน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความประพฤติที่ดีงาม มารยาทเรียบร้อย 
  3.1.2 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ประพฤติปฏิบัติตนบนพื้นฐานของคุณธรรม 8 
ประการ 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีความประพฤติที่ดีงาม มารยาทเรียบร้อยเพ่ิมข้ึน 
  3.2.2 นักเรียนรู้จักประพฤติปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานของคุณธรรม 8 ประการได้มากยิ่งขึ้น 
 



 
 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 4.1 ร้อยละนักเรียนมีความประพฤติที่ดีงาม มารยาทเรียบร้อย 
 4.2 ร้อยละนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานของคุณธรรม 8 ประการ 

5. แผนการดำเนนิงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร ตุลาคม  2564 ธเนศ 
เสนอขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน  2564 ธเนศ 
ดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ธเนศ 
ประเมินผลและสรุป สิงหาคม-กันยายน  

2565 
ธเนศ 

6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ เวลาที่

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน กิจกรรม 
1 บันทึกพฤติกรรมประจำวัน 700  ตลอดปี ครูที่ปรึกษา 
2 กิจกรรมทรัพย์หายได้คืน 1,000  ตลอดปี ธเนศ/ 

ณัฎฐพล 
3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ปรึกษา

ดีเด่น 
1,000  ตลอดปี ธเนศ/ 

ณัฎฐพล 
รวม 2,700   

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เชิงปริมาณ 
  7.1.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความประพฤติที่ดีงาม  มารยาทเรียบร้อย 
  7.1.2 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ประพฤติปฏิบัติตนบนพื้นฐานของคุณธรรม 8 
ประการ 

 7.2 เชิงคุณภาพ 
  7.2.1 นักเรียนมีความประพฤติที่ดีงาม มารยาทเรียบร้อยเพ่ิมข้ึน 
  7.2.2 นักเรียนรู้จักประพฤติปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานของคุณธรรม 8 ประการได้มากยิ่งขึ้น 

8.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

ร้อยละนักเรียนมีความประพฤติท่ีดีงาม  มารยาทเรียบร้อย ตรวจสอบ แบบสำรวจ 
ร้อยละนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนบนพื้นฐานของคุณธรรม 8 ประการ ตรวจสอบ แบบสำรวจ 

 

 

 



 
 
9.สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนนทุ่งสังพิทยาคม  หน่วยราชการภายนอกจัดข้ึน 

                                   

              ลงชื่อ...................... .................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นายธเนศ  สมาพงษ์) 

             ครู  

                   ลงชื่อ............. ...................ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
                                                          (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          

                             ลงชื่อ......... ...............ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                           (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ                            ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองกลยุทธ์   สพฐ.      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 

สพม.12      กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความสำนึกในความ
เป็นไทย รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย 
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              

สถานศึกษา  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สนองมาตรฐานฯ                  มาตรฐานที ่1  
ลักษณะโครงการ                  โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ             กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นายธเนศ  สมาพงษ์  
ระยะเวลาที่ดำเนินการ           1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน  2565 

1.หลักการและเหตุผล 
สถานการณ์และปัญหาเด็กในสังคมไทยนับวันจะมีความซับซ้อน วิกฤติและ  รุนแรงมากขึ้น เด็กและ

เยาวชนส่วนหนึ่งได้รับการหลอมหล่อจากบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ไม่ พึงประสงค์ ส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน  ล่อแหลมต่อการกระทำผิดกฎหมาย หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมอันดีงาม มีค่านิยมที่ไม่
พึงประสงค์ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การนิยมซื้อสินค้าราคาแพง การเสพและดื่มของมึนเมา การ
เที่ยวกลางคืนตามสถาน เริงรมย์และสถานบันเทิง การมั่วสุมเล่นการพนันและเกมคอมพิวเตอร์ การทะเลาะ
วิวาท ตลอดจนการใช้ความรุนแรง แม้แต่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้เรียน นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและ 
เอกชนเองก็ยังได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัย ทั้งจากภายในและภายนอก สถานศึกษา จน
บางครั้งถึงกับเสียชีวิตหรือพิการเป็นจำนวนมากในแต่ละปี รูปแบบความรุนแรงที่เด็กเยาวชนที่เป็นผู้เรียน
ได้รับ  เช่น ๑) ความรุนแรงจากการใช้กำลัง เช่น เพ่ือนผู้เรียน ด้วยกันทำร้ายด้วยกำลังและใช้อาวุธ หรือโดนครู
ทำโทษเกินขอบเขต ๒) ความรุนแรงจากการใช้วาจาดูหมิ่น เช่น เพื่อนผู้เรียนด้วยกันใช้คำพูดเหยียดหยามถึง
ภูมิหลังของครอบครัวหรือ นำเอาปมด้อยทางร่างกายขึ้นมาล้อเลียนและ ๓) ความรุนแรงในการข่มเหงทางเพศ 
เช่น ผู้เรียนหญิงโดยเพื่อนชายล่วงละเมิดทางเพศ หรือหลอกให้มีเพศสัมพันธ์โดยตนเองไม่ยินยอมด้วย เหล่านี้ 
เป็นต้น 

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมจึงได้จัดโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน  
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  เป็นคนที่สมบูรณ์ 
ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 
 
 
 
 
 



 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 ตระหนักและเห็น

ความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน       

 3.1.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 ได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมและ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา        

3.2 เชิงคุณภาพ 

           3.2.1 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมมีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีคุณภาพ        

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
4.1 ร้อยละครู บุคลากรทางการศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ

ผู้เรียน       
4.2 ร้อยละนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  เป็นคนที่สมบูรณ์ 

ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา        

5. แผนการดำเนนิงาน 
ลำดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร มีนาคม  2564 ธเนศ 
2 เสนอขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2564 ธเนศ 
3 ดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ผู้บริหารและครูที่ปรึกษา 
4 ประเมินผลและสรุป มีนาคม-เมษายน  

2565 
ธเนศ 

6. รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ   
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ เวลาที่

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน กิจกรรม 
1 ประชุมผู้ปกครอง 4,000 - ตลอดปี ธเนศ 

2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 3,500 - ตลอดปี ณัฎฐพล 

3 กิจกรรมคัดกรอง ติดตาม
นักเรียนและช่วยเหลือนักเรียน 

500 - ตลอดปี ธเนศ 

4 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 2,000 - ตลอดปี ณัฎฐพล 

5 จัดกิจกรรมโฮมรูม - - ตลอดปี ธเนศ 

รวม 10,000 -   

 



 
 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 เชิงปริมาณ 
       7.1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมตระหนักและเห็นความสำคัญของระบบ
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน       
      7.1.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 ได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ  เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา        

7.2 เชิงคุณภาพ 
                7.2.1 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมมีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีคุณภาพ       

8.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

ร้อยละครู บุคลากรทางการศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญ
ของระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน       

การสำรวจ แบบสำรวจ 

ร้อยละนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ  เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  
สังคมและสติปัญญา        

การสำรวจ แบบสำรวจ 

9.สถานที่ดำเนินโครงการ 
 9.1โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
                                            ลงชื่อ............... .................................. ผู้เสนอโครงการ   
                                                         (นายธเนศ  สมาพงษ์)                                           
                                                                  ครู   

                                         ลงชื่อ............... ................ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                                       

                          ลงชื่อ........... ..............ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงาน                 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ                 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.       กลยุทธ์ที่ 3 ให้โอกาสผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
                    สพม.นศ.        กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
                   สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ให้ทั่วถึงครอบคุลมผู้เรียนให้ได้รับโอการในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและ
มีคุณภาพ 

สนองมาตรฐานฯ                มาตรฐานที ่ 3 
ลักษณะโครงการ                 ต่อเนื่อง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายสิทธิโชค  งามสุทธ์ 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ       1 ตุลาคม 2564 – 30  กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542  หมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษา  มาตรา 

24(2)  กำหนดการจัดการศึกษาโดยการฝึกทักษะกระบวนในการคิด   การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และ
การประยุกต์ความรู้มาเพื่อใช้เพื่อการป้องกันและแก้ปัญหา และการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา นั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษา   เพ่ือที่นักเรียนจะได้มีลักษณะของ
ผู ้ที ่มีคุณภาพทั้งทางสติปัญญา   ร่างกายและจิตใจ    ประกอบกับมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐานข้อที่ 
15.3  ที่ว่ามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ   และความถนัดของผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ    และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนาบอนที่ว่า  “โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐาน  บริหารแบบมีส่วนร่วม”  

ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ให้มีการพัฒนา
ต่อเนื่องจากการเรียนตามหลักสูตรในการเรียนปกติ  จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาขึ้น  
เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าและประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศได้อย่างเต็มศักยภาพ   ตลอดจนสามารถสร้างผลงาน
และชื่อเสียงเกียรติภูมิแก่นักเรียนและโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ  รวมทั้งการสร้างโอกาสในการ
เข้าศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้นไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดี 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางการกีฬาที่นักเรียนถนัดและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเล่นกีฬาที่ตนเองถนัด 
  3.1.2 นักเรียนทุกคนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยการเล่นกีฬา 
  3.1.3 มีตัวแทนนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาไปสร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนได้ 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
                    3.2.1  นักเรียนเล่นกีฬาแล้วทำให้มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดี 



 
 
  3.2.2  การเล่นกีฬาทำให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีเกิดข้ึนในหมู่คณะ 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 4.1  ร้อยละนักเรียนรู้จักการจัดสรรเวลาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 4.2  ร้อยละนักเรียนเล่นกีฬาด้วยน้ำใจของนักกีฬา  รู้จักแพ้  รู้จักชนะ  รู้จักให้อภัย 
 4.3 ร้อยละนักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดี 
 4.4  ร้อยละนักเรียนมีความรัก  ความสามัคคี  และมีความรับผิดชอบ 

5. แผนการดำเนนิงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตุลาคม  2564 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา 
2. คัดเลือกนักกีฬา พฤษภาคม  2564 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา 
3. การแข่งขันกีฬาภายใน มิถุนายน  2564 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา 
4. การแข่งขันกีฬาภายนอก กรกฎาคม  - ตุลาคม 2564 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา 
5. ประเมิน สรุปผลและรายงาน ตุลาคม  2564 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา 

6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ เวลาที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน กิจกรรม 
1 การแข่งขันกรีฑา กีฬาสีภายใน 2,500 - สิงหาคม สิทธิโชค 
2 การแข่งขันกรีฑา กีฬาภายนอก 2,500 - กุมภาพันธ์ สิทธิโชค 

รวม 5,000 -  

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เชิงปริมาณ 
  7.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ได้มีโอกาสเล่นกีฬาที่ตนเองถนัด 
  7.1.2 นักเรียนร้อยละ 85 รูจ้ักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา 
  7.1.3 นักเรียนร้อยละ 50 นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนโดยการเล่นกีฬา 
 7.2 เชิงคุณภาพ 
  7.2.1  นักเรียนเล่นกีฬาแล้วทำให้มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดี 
  7.2.2  การเล่นกีฬาทำให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีเกิดข้ึนในหมู่คณะ 

8.การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

1. ร้อยละนักเรียนรู้จักการจัดสรร
เวลาและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
2.  ร้อยละนักเรียนเล่นกีฬาด้วย
น้ำใจของนักกีฬา  รู้จักแพ้  รู้จัก
ชนะ  รู้จักให้อภัย 
3. ร้อยละนักเรียนมีสุขภาพกาย  
สุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดี 

-สอบถาม, สัมภาษณ์ 
 
 
-สังเกต 
 
 
-ตรวจสุขภาพ 
 

-แบบสอบถาม 
 
 
-สังเกต 
 
 
-แบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพ 
 



 
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
4.  ร้อยละนักเรียนมีความรัก   
ความสามัคคี  และมีความ
รับผิดชอบ 

-สังเกต 
-รายงานผล 

 

-เอกสารรายงานผล 

9.สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม หน่วยราชการภายนอกจัดขึ้น 
 
                                    ลงชื่อ............ ......................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                   ( นายสิทธิโชค  งามสุทธิ์ ) 
                                                          ครู  

                                    ลงชื่อ............... ..............ผู้ใหค้วามเห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                                       

                      ลงชื่อ................. ...........ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ   ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.   กลยุทธ์ที่  2  ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม
    ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
                    สพม.นศ. กลยุทธ์ที่  3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการศึกษาอย่าง 
                                          ทั่วถึงและเสมอภาค 

สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่  1 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ                กลุ่มบริหารทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางปราณี  รัตนะ 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ       1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน  2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พุทธศักราช  2542   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 2545   ตาม

มาตรา 59   ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลมีอำนาจในการบริหารจัดการศึกษาเต็มตามศักยภาพภายใต้
บริบทของสถานศึกษาและเพ่ือให้การบริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ    ยั่งยืนและต่อเนื่อง  ตาม
หลักการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาในทุกด้าน  โดยเฉพาะด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

ดังนั้นทางโรงเรียนจะต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยและผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

2.2  เพื่อให้นักเรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
2.3  เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  

                3.1.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   มีน้ำหนัก  ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ 
                3.1.2 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
                3.1.3 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90    มีสุขภาพจิตที่ดี 
             3.2 เชงิคุณภาพ 
                  3.2.1  นักเรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
         3.2.2  นักเรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
         3.2.3 นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี 

4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
4.1 ร้อยละของนักเรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

 4.2 ร้อยละของนักเรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 



 
 
 4.3 ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี 

5. แผนการดำเนนิงาน 
 

ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร ตุลาคม  2564 ปราณี 
2 เสนอขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน  2564 ปราณี 
3 ดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ปราณี 
4 ประเมินผลและสรุป สิงหาคม - กันยายน  

2565 
ปราณี 

 

6. รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ   
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

      งบประมาณ เวลาที่
ดำเนินการ 

 
     ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน กิจกรรม 
1 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 2,700 - พฤศจิกายน  

2564 
ปราณี 

2 จัดทำแบบคัดกรอง /ชั่งน้ำหนัก 
วัดส่วนสูง 

- - ตลอดปี
การศึกษา 

ครูที่ปรึกษา 

3 จัดทำแบบบันทึกสถิติการเจ็บป่วย - - ตลอดปี
การศึกษา 

ปราณี 

4 จัดทำสถิติการใช้ห้องพยาบาล/
และพัฒนาห้องพยาบาล 
 

- - ตลอดปี
การศึกษา 

ปราณี 

5 จัดทำแบบบันทึกสุขภาพ - - ตลอดปี
การศึกษา 

ปราณี 

รวม 2,700 -   

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

7.1  เชิงปริมาณ 
7.1.1  นักเรียนร้อยละ  85 มีน้ำหนัก  ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  

  7.1.2  นักเรียนร้อยละ  100 นักเรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
 

 7.2  เชิงคุณภาพ 
  7.2.1  นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
  7.2.2  นักเรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
 
 



 
 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
 

สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

ร้อยละของนักเรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีความ
ปลอดภัย 
 

สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี 
 

สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

 

9.  สถานที่ดำเนินโครงการ 
 

 9.1  โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม   

                                            ลงชื่อ.......... ............ ผู้เสนอโครงการ   
                                                          (นางปราณี  รัตนะ)                                         
                                                         ครู ชำนาญการพิเศษ 

                                         ลงชื่อ............. .............ผูใ้ห้ความเห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       

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

                                                       (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงาน                         การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โครงการ                          การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์      สพฐ.        กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
                    สพม.นศ.         กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม 
                                          มาตรฐานการศึกษา 
                   สถานศึกษา      กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
สนองมาตรฐานการศึกษา           มาตรฐานที่   2 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง   
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ         นางปราณี  รัตนะ 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ        1 ตุลาคม  2564 -  30 กันยายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลทุ่งสัง เป็นศูนย์กลางของชุมชนและเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ จึงมาขอรับบริการจากโรงเรียนในเรื่องของสถานที่อยู่อย่างต่อเนื่อง 
โรงเรียนจึงจำเป็นต้องปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงส่วนที่ชำรุดให้มีสภาพที่ใช้งานได้และปลอดภัย สะอาดร่มรื่น
สวยงาม เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นระเบียบเกิดความรู้สึกน่าดู   น่าอยู่    น่าเรียนรู้  ทำ
ให้นักเรียนมีความรู้สึกรักและผูกพันกับโรงเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนโรงเรียน 

   ดังนั้น    โรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ของเด็ก
นักเรียน   อีกท้ังจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะด้วย  และเป็นการสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนอีกด้วย  พร้อมทั้งเป็นแหล่งให้บริการ
แก่บุคคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน  ดังนั้นงานอาคารสถานที่จึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมา 

2.  วัตถุประสงค์ 
         2.1  เพ่ือให้โรงเรียนมีความสวยงาม 

2.2  เพ่ือเป็นที่ชื่นชมต่อบุคคลอื่นที่พบเห็น 
2.3  เพ่ือให้โรงเรียนมีความพร้อมที่จะให้บริการแก่บุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

  3.1.1  บรรยากาศภายในโรงเรียนมีสภาพที่เป็นปัจจุบัน  สวยงาม  
  3.1.2  โรงเรียนมีความพร้อมที่จะให้บริการแก่บุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน 

           3.2  เชิงคุณภาพ  
3.2.1.  โรงเรียนมีความสวยงาม 
3.2.2.  เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
4.1  ร้อยละของนักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม บรรยากาศภายในโรงเรียนน่าอยู่ 
4.2  ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ต่ออาคารสถานที่  
4.3  โรงเรียนมีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ   ห้องสมุด   พ้ืนที่สีเขียวและสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง 
 



 
 
5. แผนการดำเนนิการ 
 

ที ่                กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนปรับปรุงโครงการ ตลอดปีการศึกษา ปราณี 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการในการทำงาน ตลอดปีการศึกษา ปราณี 
3 สำรวจอุปกรณ์ในงานอาคารสถานที่ ตลอดปีการศึกษา ปราณี 
4 จัดหางบประมาณและวัสดุ ตลอดปีการศึกษา ปราณี 

5 

ดำเนินงานตามโครงการ 
1.งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
2.งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ 
3.งานปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ 
4.งานรักษาความสะอาด 
 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 

6 
สรุปประเมินผลและรายงานผล สิงหาคม - กันยายน  

2565 
ปราณี 

 

6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ เวลาที่
ดำเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน กิจกรรม 
1 ปรับปรุง ซ่อมแซม  อาคารและ

สถานที่ 
14,000  ตลอดปี

การศึกษา 
ปราณี 

2 จัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาด 5,000  ตลอดปี
การศึกษา 

ปราณี 

3 กิจกรรมทุ่งสังพิทยาคมสวย 
ด้วยมือเรา 

  ตลอดปี
การศึกษา 

ปราณี 

รวม 19,000    
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

7.1  เชิงปริมาณ 
         7.1.1  บรรยากาศภายในโรงเรียนมีสภาพที่เป็นปัจจุบัน  สวยงาม 
         7.1.2  เพ่ือให้โรงเรียนมีความพร้อมที่จะให้บริการแก่บุคคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน 
 

7.2 เชิงคุณภาพ 
                     7.2.1  โรงเรียนมีความสวยงาม 
                     7.2.2  เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ 



 
 
8.การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม บรรยากาศ
ภายในโรงเรียนน่าอยู่ 
 

 
ตรวจสอบ 

 
แบบตรวจสอบ 

ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่ 
เอ้ือต่อการเรียนรู้  ต่ออาคารสถานที่ 
 

 
ตรวจสอบ 

 
แบบตรวจสอบ 

โรงเรียนมีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ   ห้องสมุด   พื้นที่สี
เขียวและสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง 
 

 
ตรวจสอบ 

 
แบบตรวจสอบ 

 

9.  สถานที่ดำเนินโครงการ 
 

9.1โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม   
          

                                           ลงชื่อ.......... .............. ผู้เสนอโครงการ   
                                                          (นางปราณี  รัตนะ)                                         
                                                         ครู ชำนาญการพิเศษ 

                                         ลงชื่อ................ .............ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน               

                          ลงชื่อ............. .................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                       (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงาน                             การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
โครงการ                               เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
                 สพม.นศ. กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
                     สถานศึกษา      กลยุทธ์ที่  4  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา              
สนองมาตรฐาน    มาตรฐานที่  2 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ             กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาวนิสารัตน์  บุญคล่อง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ       1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน  2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พุทธศักราช  2542   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 2545   ตาม

มาตรา 59   ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลมีอำนาจในการบริหารจัดการศึกษาเต็มตามศักยภาพภายใต้
บริบทของสถานศึกษาและเพ่ือให้การบริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ    ยั่งยืนและต่อเนื่อง  ตาม
หลักการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลในภารกิจหลักของการบริหาร
สถานศึกษาท้ัง  5  ด้านตามโครงสร้างที่กำหนด 

ดังนั้นเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวและเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบริหารและบริการที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  พัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา         

2.2  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหาร 
2.3  เพ่ิมประสิทธิภาพบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ 

3.  เป้าหมาย 
          3.1 เชิงปริมาณ  
                3.1.1 โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
            3.1.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ใน
มาตรา 39 

3.1.3 โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามข้อ 5,13และ14 ของระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา  พ.ศ. 2543 

             3.2 เชิงคุณภาพ 
              3.2.1  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
    3.2.2  การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพ 
    3.2.3 ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและหลักธรรมาภิ-
บาล 

 4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
4.1 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 



 
 
 4.2 การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพ 
 4.3 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 

5. แผนการดำเนนิงาน 
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร ตุลาคม  2564  
2 เสนอขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน  2564  
3 ดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา คร ู
4 ประเมินผล  สรุปและรายงาน ตุลาคม-กันยายน  

2565 
 

6. รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ   
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ เวลาที่
ดำเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน กิจกรรม 
1 ประเมินแผนงานโครงการ 1,000 - ส.ค.-ก.ย  64 ครูทุกท่าน 
2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2,000 - ต.ค.  64 ครูทุกท่าน 
3 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  1,000 - มี.ค.  65 ครูทุกท่าน 
4 ประชุม - - - - 
 ครูและบุคลากร 3,000 - ต.ค.64-ก.ย.65 บริหาร 
 หัวหน้าฝ่ายงาน 1,000 - ต.ค.64-ก.ย.65 บริหาร 

 กรรมการสถานศึกษา 2,000 - ต.ค.64-ก.ย.65 บริหาร/ปราณี 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3,000 - ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มสาระ 

5 งานสาธารณูปโภค 186,384 - ต.ค.64-ก.ย.65 การเงิน 

6 จัดซื้อ/ซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ 15,000 - ต.ค.64-ก.ย.65 การเงิน 

7 จัดซื้ออุปกรณ์การเงินและพัสดุ 10,000 - ต.ค.64-ก.ย.65 การเงิน 

รวม 224,384 - -  

8.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพ สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานและบริหารด้วยหลักธรรมาภิฯ 

 
สัมภาษณ์ 

 
แบบสัมภาษณ์ 

 

 

 



 
 
9.  สถานที่ดำเนินโครงการ 
 9.1 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม      

                               

                                            ลงชื่อ......... ........... ผู้เสนอโครงการ   
                                                     (นางสาวนิสารัตน์  บุญคล่อง)                                         
                                                              ครูผูช้่วย 

                                         ลงชื่อ................. ...............ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                                       

                          ลงชื่อ............ ...............ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                       (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บันทึกการให้ความเห็นชอบ 

                                                                                   โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
   เลขที่ 153 หมุ่ที่ 2  ตำบลทุ่งสัง 
   อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                                                                              1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

เรียน    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด้วยโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช   ได้
จัดทำแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ  2565  เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.  /2545      และ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุภาพตามลำดับต่อไป 

บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและให้ความเห็นชอบ 
                                                                             ขอแสดงความนับถือ 

               
                                                                             (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 

 
บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการประจำงบประมาณ  2565 ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพื้นฐาน 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 

                                                       ลงชื่อ................ ...................... 
                                                                          (นายสถาปัตย์  เดชะ) 
                                                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                                          โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

คำสั่งโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
ที่  ๘๔ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง     แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2565 
 

 ด้วยโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
เพื่อให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 และการบริหาร
สถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ จึงขอ  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา  ข้อเสนอแนะ  และประสานงานทั่วไป  ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นางวารินดา จู้ห้อง   ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางปราณี  รัตนะ   คร ู   รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย  คร ู   กรรมการ 
 ๑.๔ นายณัฎฐพล ไม้เรียง   คร ู   กรรมการ 
 1.5 นายศุภนาท รัตนคช   ครู           กรรมการ 
 1.6 นายธเนศ สมาพงษ์   คร ู   กรรมการ 
 ๑.7 นางสาวนิสารัตน์ บุญคลอ่ง  ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาห้องสมุด วิชาการ นายแทนไท  ขาวทอง 
2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง(ชุมนุม) วิชาการ นางสาวนิสารัตน์  บุญคล่อง 
3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   วิชาการ นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย 
4 โครงการจัดหาและผลิตสื่อสำหรับนักเรียนเรียนรวม วิชาการ นายแทนไท  ขาวทอง 
5 โครงการพัฒนางานแนะแนว วิชาการ นายแทนไท  ขาวทอง 
6 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา วิชาการ นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย 
7 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ วิชาการ นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย 
8 โครงการลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่, บำเพ็ญ

ประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร 
วิชาการ นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย 

9 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วิชาการ นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย 
10 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย วิชาการ นายแทนไท  ขาวทอง 

 



 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

11 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

วิชาการ นายศุภนาท  รัตนคช 

12 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

วิชาการ นายณัฎฐพล  ไม้เรียง 

13 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนศิลปะ วิชาการ นางสาวชิดชนก  หยู่หนูสิงห์ 
14 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิชาการ นางปราณี  รัตนะ 

15 โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

วิชาการ ว่าที่รต.หญิงชยานันท์   
แท่นแสง 

16 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิชาการ นายไพบูลย์  จุลภักดิ์ 

17 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พละศึกษา 

วิชาการ นายสิทธิโชค  งามสุทธิ์ 

18 โครงการนิเทศภายใน   วิชาการ นางปราณี  รัตนะ 
19 โครงการเยาวชนทำดีตามวิถีพุทธ วิชาการ นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา 
20 โครงการกิจกรรมวันสำคัญ วิชาการ นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา 
21 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา วิชาการ นายแทนไท  ขาวทอง 
22 โครงการการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่มืออาชีพ บุคคล นายศุภนาท  รัตนคช 
23 โครงการสร้างทักษะความเข้มแข็งต้านยาเสพติดและลด ละ 

เลิกอบายมุข 
กิจการนักเรียน นายธเนศ  สมาพงษ์ 

24 โครงการยอดคนดี กิจการนักเรียน นายธเนศ  สมาพงษ์ 
25 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจการนักเรียน นายธเนศ  สมาพงษ์ 
26 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา กิจการนักเรียน นายสิทธิโชค  งามสุทธ์ 
27 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน บริหารทั่วไป นางปราณี  รัตนะ 
28 โครงการการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม บริหารทั่วไป นางปราณี  รัตนะ 
29 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนา

สถานศึกษา 
งบประมาณ นางสาวนิสารัตน์  บุญคล่อง 

 

หน้าที ่ 
 ๑. วางแผนการทำงาน ติดต่อ ประสานงาน ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ 
ให้ สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา 2565 อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เมื่อเสร็จ
สิ้น โครงการ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ศึกษานโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น กิจกรรมการขับเคลื่อน
นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช  ทิศทางของ สถานศึกษา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติในปีการศึกษา 2565 ที่ส่งผลต่อ



 
 
คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมี ประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจต่อผู้ปกครอง ชุมชน อย่าให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการได้ 

3. คณะกรรมการประเมินผล สรุปผล  หนา้ที ่ ประเมินโครงการ/กิจกรรม ภายหลักการเสร็จสิ้นโครงการ/
กิจกรรม  ตามแบบรายงานโครงการ  พร้อมภาพประกอบและ รายงานผลต่อผู้อำนวยการ  ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นางสาวนิสารัตน์ บุญคลอ่ง  ครผูู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางปราณี  รัตนะ   คร ู   รองประธานกรรมการ 
 3.3 นายธเนศ สมาพงษ์   คร ู   กรรมการ 
 ๓.4 นายไพบูลย์ จุลภักดิ์    คร ู   กรรมการ 
 ๓.5 นายศุภนาท  รัตนคช   คร ู   กรรมการ 
 ๓.6 นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย  คร ู   กรรมการ 
 ๓.7  ว่าที่ร้อยตรีหญิงชยานันท์ แท่นแสง คร ู   กรรมการ   
 ๓.9  นายแทนไท  ขาวทอง  คร ู   กรรมการ   
 ๓.10 นางสาวชิดชนก  หยู่หนูสิงห์  คร ู   กรรมการ 
 3.11 นายณัฎฐพล  ไม้เรียง  คร ู   กรรมการ 
 3.12 นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ  
4. คณะกรรมการจัดทำรูปเล่ม  มีหน้าที ่ รวบรวมเอกสารจากผลการสรุป  โครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
 4.๑ นางสาวนิสารัตน์ บุญคลอ่ง  ครผูู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
 4.2 นางสาวอรพิน นาควงค์  ธุรการ   กรรมการ 
 
                ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   1  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕64   เป็นต้นไป 

                สั่ง ณ วันที่ 28   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 

                                                                    

                 (นางวารินดา จู้ห้อง) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 

 

 

 

 

 


