
แผนปฏิบัติการ
ประจําป�งบประมาณ 2565

จัดทําโดย

ฝ�ายบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์

โรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง

    สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษาตาก
         สํานักงานคณะกรรมการการศ๊กษาขี�นพื�นฐาน
                กระทรวงศึกษาธิการ
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ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ       
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม       
 

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ภายใต้ยุทธศาสตร ์สพฐ. 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 
      ทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

แผนงานเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ 
1. แผนงานพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือทักษะชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. แผนงานสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านผู้เรียน 
3. แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและโอกาสทางการศึกษา 
4. แผนงานพัฒนาทักษะผู้เรียน และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
5. แผนงานสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา 
6. แผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. แผนงานพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
8. แผนงานพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน  
              เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักของปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ในด้าน ICT   
     กีฬา อาชีพ สามารถศึกษาต่อและนำไปประกอบอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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โรงเรียนถนอมราษฎรบ์ำรุง 
วิสัยทัศน์  

ภายในปี 2566 โรงเร ียนถนอมราษฎร์บำรุงเป็นองค์กรแห่งการเร ียนรู ้ ม ุ ่งพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียนสู่
มาตรฐานสากล มีความรู้คู่คุณธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีทักษะด้าน ICT กีฬา อาชีพ ทักษะอาชีพ โดยสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานสากล 
2. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้าน ICT กีฬา อาชีพ เพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล 
5. บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้ระบบคุณภาพ  

 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2. ผู้เรียนและบุคลากรมีความรู้คู่คุณธรรม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ผู้เรียนมีทักษะทางด้าน ICT กีฬา อาชีพ สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล 
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

 

คุณลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงค์ 
1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
3. มีวินัย    4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง   6. มุ่งม่ันการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย             8. มีจิตสาธารณะ     

 

ปรัชญาของโรงเรียน 
นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ  กตญฺญูกตเวทิตา 

“ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี” 
คำขวัญของโรงเรียน 

“เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” 
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อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
  “เป็นคนดี มีจิตอาสา” 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

  “โรงเรียนส่งเสริมทักษะชีวิต” 
 

ปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
 

 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีโรงเรียน
ขนาดใหญ่อยู่ใกล้เคียง คือโรงเรียนตากพิทยาคม และโรงเรียนผดุงปัญญา จึงทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ของ
อำเภอเมืองเข้ารับการศึกษาโรงเรียนดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้จำนวนนักเรียนของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงมี
จำนวนน้อย จากปัญหาข้างต้นโรงเรียนจึงได้นำนักเรียนที่อยู่ในพื้นห่างไกลมาเข้ารับการศึกษา โดยจัดเป็นนักเรียนพัก
นอน  และส่งเสริมการจัดการศึกษาภายใต้กรอบโมเดล “ถนอมราษฎร์ 361 องศา ICT กีฬา อาชีพ” ซึ่งนำโดย ดร.
มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ที่มีการส่งเสริมพัฒนานักเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
มุ่งสู่เป้าหมายของตนเอง ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุง ตลอดจนการออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการได้รับทราบ ทำให้
นักเรียนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมค่อนข้างมาก  

นอกจากนี้ในสภาวะปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งในพื ้นที่
จังหวัดตากเป็นพ้ืนที่สีแดงเข้ม มีผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิตเป็นจำนวน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุงไม่สามารถนำนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนได้ ต้องจัดในรูปแบบของออนไลน์ ซึ่งปัญหาที่พบคือนักเรียนของ
โรงเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ส่วนหนึ่งเป็นชาวไทยภูเขา ประมาณ 80 % ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำไร่ ทำ
นา นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง และคนในครอบครัว บางคนต้องรับจ้างทำงาน ประกอบ
กับบางพื้นที่ที่นักเรียนอาศัยอยู่ไม่มีสัญญาน จึงไม่สามารถเข้าเรียนได้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอนสำหรับ
นักเรียนที่เรียนแบบออนไลน์ได้โดยใช้ ระบบ E-learning ที่นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา และจัดส่ง
เอกสารการเรียนให้กับนักเรียนที่ไม่มีสัญญาณ อีกทั้งบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากนักเรียนไม่ได้มา
โรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนมีภาระงานทั้งภายในสถานศึกษาและภาระงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและ
ไมเ่กี่ยวข้องกับการศึกษามอบหมายภาระงานให้จำนวนมาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ดีขึ้น เนื่องจากบุคลากรมีจำกัด ขาดบุคลากรด้านงานสอน ซึ่งปัจจุบันมีครูผู้สอนไม่เพียงพอในบางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 สภาพปัจจุบันดังกล่าว เมื่อมองแนวทางในการพัฒนาแล้ว โรงเรียนจำเป็นต้องปรับแผนพัฒนาโรงเรียน
(องค์กร) ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ภายใต้แผนงาน ยุทธศาสตร์ จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตาก และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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พื้นที่บริการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
 1. ตำบลหัวเดียด 
 2. ตำบลหนองหลวง 

    3. ตำบลไม้งาม 
    4. ตำบลป่ามะม่วง 

 5. ตำบลระแหง 
6. ตำบลเชียงเงิน 
7. ตำบลแม่ท้อ 
8. ตำบลน้ำรึม 
9. ตำบลหนองบัวเหนือ 

10. ตำบลหนองบัวใต้ 
 

                โรงเรียนในพื้นที่บริการ 
1. โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 
2. โรงเรียนบ้านวังม่วง 
3. โรงเรียนเด่นวิทยา 
4. โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 
5. โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ 
6. โรงเรียนบ้านชะลาด 
 

แผนการจัดชั้นเรียน 
ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

ตามแผน 2 2 2 2 2 2 12 
ตามจริง 2 2 2 2 3 2 13 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

ยอดเงินอุดหนุนรายหัวปงีบประมาณ 2565 
โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
----------------------------- 

ภาคเรียนที่  2 /  2564 + ภาคเรียนที่  1 /  2565 
 

จำนวนเงินรายหัว(บาท)   จำนวนนักเรียน(คน) เป็นเงิน(บาท) 
นักเรียนม.ต้น 4,500 130 585,000 

นักเรียนม.ปลาย 4,800 140 672,000 
ยอดสุทธิ     1,257,000 

  บวกงบปี 64 ที่เหลือ   73,358.14 
  รวมงบประมาณปี 65   1,330,358.14 

หักค่าสาธารณูปโภค 25%       332,589.54  
หักค่างบกลาง      66,517.91 

คงเหลือยอดจัดสรร 931,250.70 
 
 
จัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

1.ฝ่ายบริหารวิชาการ    เป็นเงิน           223,000.00 บาท 
2.ฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นเงิน      496,850.70 บาท 
3.ฝ่ายบริหารงานบุคคล         เป็นเงิน      153,200.00 บาท 
4.ฝ่ายบริหารงบประมาณ  เป็นเงิน        58,200.00 บาท 

    
จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1/1 = 23 คน 
ม.1/2 = 21 คน 
ม.2/1 = 20 คน 
ม.2/2 = 21 คน 
ม.3/1 = 22 คน 
ม.3/2 = 23 คน 

รวม    130 คน 

ม.4/1 = 21 คน 
ม.4/2 = 26 คน 
ม.5/1 = 10 คน 
ม.5/2 = 15 คน 
ม.5/3 = 18 คน 
ม.6/1 = 22 คน 
ม.6/2 = 28 คน 

รวม    140 คน 
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รายการโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำแนกตามงบประมาณ 
งบอุดหนุนรายหัว (931,250.70 บาท) 
ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ได้รับจัดสรร 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ หน้า 

ฝ่ายบริหารวิชาการ   
1 โครงการพัฒนาครูผู้สอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  133,000.00 ครูศิริสัมพันธ์    9 - 20 
2 โครงการห้องเรียนกีฬาสานฝันสู่นักกีฬาอาชีพ      80,000.00  ครูชูเกียรติ 21 - 23 
3 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีและศิลปะ      10,000.00  ครูศรัทธา 24 - 26 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
4 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการและงานทั่วไป      40,000.00  ครูธดล 27 - 30 
5 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้    428,850.70  ครูศรัทธา 31 - 33 
6 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ      14,000.00  ครูธดล 34 - 36 
7 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน        6,000.00  ครูธีรวัต   37 - 40 
8 โครงการนักเรียนพักนอน        8,000.00  ครูสมภักดิ์    41 - 43 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา      27,200.00  ครูเสาวลักษณ์ 44 - 47 
10 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอลและ 

ฟุตซอลสู่นักกีฬาอาชีพ 
    126,000.00  ครูเสาวลักษณ์ 48 - 51 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
11 โครงการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ      50,000.00  ครูวุฒิพัทธิ์ 52 - 54 
12 โครงการจัดทำแผนและเสนอของบประมาณ        8,200.00  ครูธนะชัย 55 - 58 
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี 15 ปี) (390,071.21 บาท) 
13 โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพการเรียนการสอนด้าน ICT  95,000.00  ครูธีรวัต   59 - 62 
14 โครงการ T.R. Open House 2022 Online เปิดบ้านวิชาการ  

เรียนรู้งานสู่อาชีพ 
30,000.00 ครูวันวิสา 63 - 65 

15 โครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา      41,571.21  ครูพอตา 66 - 69 
16 โครงการอาชีพพัฒนาชีวิต   193,500.00 ครูอริสรา 70 - 83 
17 โครงการเรียนรู้ก้าวไกลภายใต้ Covid-19      40,000.00  ครูศิริสัมพันธ์    84 - 86 
งบรายได้สถานศึกษา   (101,016.28 บาท) 
18 โครงการศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคล

กรทางการศึกษาสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 
     25,416.28  ครูเสาวลักษณ์ 87 - 89 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพของด้านการอ่านการเขียนไม่คล่องของ
นักเรียน 

     75,600.00  ครูเสาวลักษณ์ 90 - 92 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาครูผู้สอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2564-  30 กันยายน  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศิริสัมพันธ์   มหัปประภาภิวัฒน์ 
แผนงาน    ข้อที่ 1, 3, 4, 6 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 ,2 ,4 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2, 3, 4, 5 
สนองนโยบาย สพม.38 ข้อที่ 2, 3, 4, 5 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1, 2, 3 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1, 3 

 
1. หลักการและเหตุผล   
 จากวิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์
ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อ
การศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพและจากมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการ
สอบวัดระดับชาติ   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู ้บริหารสถานศึกษา  มาตรฐานที่3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งที่กล่าวมามีความจำเป็นตามหลักสูตรซึ่งผู้เรียนจะต้องมี
คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในระดับดีทั้ง 8 กลุ่มสาระจากวิสัยทัศน์ของหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาจะเห็นว่าต้องการเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 
 จากสภาพปัจจุบันของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงพบว่าค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังมี
ค่าต่ำ ดังนั้นทางโรงเรียนโดยจากกลุ่มสาระการเรียนทั้ง 8 กลุ่ม จึงได้วางแผนจัดและดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในปีต่อไปให้สูงขึ้น 
2. วัตถุประสงค์   

2.1 เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผลให้ก้าวทันสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 2.2 เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานครู ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะสู่อาชีพในอนาคตและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
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3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   
  3.1.1 ครูร้อยละ 90 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี 
 

 3.2  เชิงคุณภาพ   
3.2.1 สถานศึกษามีการจัดทำ ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
การวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
  3.2.2 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ในระดับดี 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 การงานอาชีพ 

ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 กิจกรรมพัฒนาการเรียน

การสอน 
1.ติดตั้งทีวีห้อง 405 เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอน 
2.เครื่องปริ้น 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

ธดล สาบุ่ง  

2 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ
ประดิษฐ์ของเหลือใช้ 

1.กิจกรรมฝึกปฏิบัติประดิษฐ์
สิ่งของเหลือใช้ 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

ธดล สาบุ่ง  

 
งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น 15,000  บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน   10,000 10,000 
2 กิจกรรมฝึกปฏิบัติประดิษฐ์ของเหลือใช้   5,000 5,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   15,000 15,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30ธ.ค. 64 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
15,000 - - - 
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4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 กิจกรรมสาระการเรียนรู้

ศิลปะ 
1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านศิลปะ 

1ต.ค.64-30
ก.ย.65 

ครูกลุ่มสาระ
ศิลปะ 

กิจกรรม
สาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

2 กิจกรรมสาระการเรียนรู้
ดนตรี 

1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านดนตรี 

1ต.ค.64-30
ก.ย.65 

ครูกลุ่มสาระ
ศิลปะ 

 

3 กิจกรรมสาระการเรียนรู้
นาฏศิลป์ 

1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านนาฏศิลป์ 

1ต.ค.64-30
ก.ย.65 

ครูกลุ่มสาระ
ศิลปะ 

 

 
งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น       5,000  บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมสาระการเรียนรู้ศิลปะ   1,500 1,500 
2 กิจกรรมสาระการเรียนรู้ดนตรี   1,500 1,500 
3 กิจกรรมสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์   2,000 2,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   5,000 5,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
5,000 - - - 

 

4.3 อนุรักษ์และพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 พัฒนาทักษะทางภาษา 1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการดำเนินกิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 

1ต.ค.64-30
ก.ย.65 

นางสาวจนัทิมา 
ชอบธรรม  

 
2 คลินิกภาษา 
3 วันสุนทรภู่และวัน

ภาษาไทยแห่งชาติ 

 
งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น       10,000      บาท จำแนกดังนี้ 
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ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 พัฒนาทักษะทางภาษา  2,000 3,000 5,000 
2 คลินิกภาษา   3,000 3,000 
3 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ   2,000 2,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  2,000 8,000 10,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
1,000 4,000 3,000 2,000 

 
 
 

4.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 พัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 
 

1. วางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
2. จัดทำแผนการเรียนรู้ 
3. ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนฯ 

4. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

1 ต.ค. 64 – 

30 ก.ย. 65 

ครูกลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 

 

2 คณิตคิดสร้างสรรค์ 
 

1. ประชุม วางแผน  
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและรับสมัคร 

3. ดำเนินกิจกรรม 

4. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

3 ม.ค. 65 – 

31 มี.ค. 65 

ครูกลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 

 

 
งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น       9,000  บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 

 
500 6,500 7,000 

2 คณิตคิดสร้างสรรค์  1,500 500 2,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  2,000 7,000 9,000 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
1,000 4,700 2,000 1,300 

 

4.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 กิจกรรมจัดทำสื่อและ

อุปกรณ์ในการ
พัฒนาการเรียนการ
สอน 

1.ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนิน 
กิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนดำเนิน
กิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 
 

1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

นางเพียงขวัญ คำตุ้ย 
นางสาวรัชนก สุดดี 
นางสาวอริสรา สวา
ทะสุข 
นางสาวฐณิชชญาณ์ 
ปองผดุง 
 
 

 
 

2 กิจกรรมวันคริสต์มาส 1 ธ.ค. 64- 
31 ม.ค. 65 

นางเพียงขวัญ คำตุ้ย 
นางสาวอริสรา สวา
ทะสุข 

 

3 กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 1 ธ.ค. 64 - 
31 ม.ค. 65 

นางเพียงขวัญ คำตุ้ย 
นางสาวอริสรา สวา
ทะสุข 

 

4 กิจกรรมภาษาจีน 1 ม.ค. 64- 
28 ก.พ. 65 

นางสาวฐณิชชญาณ์ 
ปองผดุง 

 

5 กิจกรรมเขียนงามตาม
แบบเมียนมา 
 

1 ธ.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

นางสาวรัชนก สุดดี 
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งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น       12,000  บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมจัดทำสื่อและอุปกรณ์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

 
 

7,000 7,000 

2 กิจกรรมวันคริสต์มาส   2,500 2,500 
3 กิจกรรมวันวาเลนไทน์   500 500 
4 กิจกรรมภาษาจีน   1,000 1,000 
5 กิจกรรมเขียนงามตามแบบเมียนมา   1,000 1,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   12,000 12,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
3,000 3,000 3,000 3,000 

 

4.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 1) ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

2) เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3)  ประชุมวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
4) ปฏิบัติตามแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
5) สรุปและรายงานผล 

1 ก.ค.65–
30ส.ค.65 

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

 

2 STEM CLASSROOM 1ต.ค.64 –
30ก.ย.65 

3 จัดภูมิทัศน์ในห้อง
คอมพิวเตอร์ 

1ต.ค.64 – 
30ก.ย.65 
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งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น       10,000      บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์   10,000 10,000 
      
      

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   10,000 10,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
7,000 - - 3,000 

 

4.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 กิจกรรมกีฬาสีภายใน 1) ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

2) เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3)  ประชุมวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
4) ปฏิบัติตามแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
5) สรุปและรายงานผล 

1 ก.ค.65–
30ส.ค.65 

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

 

2 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 

1ต.ค.64 –
30ก.ย.65 

3 จัดซื้อ ซ่อมวัสดุอุปกรณ์ 1ต.ค.64 – 
30ก.ย.65 

 
งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น       7,000      บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

      
 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน   5,000 5,000 
 จัดซื้อ ซ่อมวัสดุอุปกรณ์  - 2,000 2,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   7,000 7,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
- - 3,000 4,000 

 

4.8 นิเทศภายใน 
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 นิเทศภายใน 1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการดำเนินกิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 

1ต.ค.64-30
ก.ย.65 

นางสาววนัวิสา 
ใหม่นวล  

 
  
  

 
งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น       2,000      บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 นิเทศภายใน   1,000 2,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น   1,000 2,000 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
1,000 - - 1,000 

 
 

4.9 กิจกรรมแนะแนว 
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนิน 
กิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนดำเนินกิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 

1ต.ค.64-30
ก.ย.65 

นางเพียงขวัญ คำตุ้ย 

 
 

2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 
3 กิจกรรมการแนะแนว

การศึกษาต่อของ
สถาบันการศึกษาจาก
ภายนอก 
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4 กิจกรรมการแนะแนว
ของสถานศึกษา 

 

5 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
 
งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น       15,000  บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ   12,000 12,000 
2 กิจกรรมปฐมนิเทศ   500 500 
4 กิจกรรมการแนะแนวของสถานศึกษา   2,500 2,500 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   15,000 15,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
1,000 12,000 - 2,000 

 
4.10 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 รักการอ่าน 1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการดำเนินกิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 

1ต.ค.64-30
ก.ย.65 

นางสาวจนัทิมา 
ชอบธรรม  

 
2 วันสัปดาห์ห้องสมุด 
  

 
 
 
งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น       4,000      บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 รักการอ่าน   2,000 2,000 
2 วันสัปดาห์ห้องสมุด   2,000 2,000 
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น   4,000 4,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
2,000 - 2,000 - 

 

4.11 งานทะเบียน และวัดผล 
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 งานทะเบียนและวัด

ประเมินผล 
1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรม เพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการดำเนินกิจกรรม 
5.สรุปและรายงาน 

1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

นางสาวรัช
นก สุดดี 
นางสาว
อริสรา สวา
ทะสุข 

งานทะเบียน
และวัด
ประเมินผล 

 
งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น       17,000   บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 งานทะเบียนและวัดประเมินผล 
- จัดซื้อปพ. 
- ปั้มนูนตราโรงเรียน 
- หมึกพิมพ์เลเซอร์ 

   
7,000 
3,000 
7,000 

 
7,000 
3,000 
7,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   17,000 17,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 

ไตรมาสที่ 2 
2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 

ไตรมาสที่ 3 
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 

ไตรมาสที่ 4 
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 

7,000 10,000   
 
 

4.12 กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ 
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
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1 การบริหารงานวิชาการ 1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

ศิริสัมพันธ์ 
มหัปประภา
ภิวัฒน ์

 

2 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

รัชนก สุดดี  

 
งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น 27,000  บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 การบริหารงานวิชาการ   10,000 10,000 
2 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
  5,000 5,000 

3 ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน   12,000 12,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น   27,000 27,000 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
1 ต.ค. – 30ธ.ค. 64 

ไตรมาสที่ 2 
2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 

ไตรมาสที่ 3 
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 

ไตรมาสที่ 4 
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 

6,000 7,000 7,000 7,000 
 
5. งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น 133,000  บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม จำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 
  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   15,000 15,000 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   5,000 5,000 
3 อนุรักษ์และพัฒนาทักษะภาษาไทย   10,000 10,000 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  2,000 7,000 9,000 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   12,000 12,000 
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
  10,000 10,000 
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7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา   7,000 7,000 
8 นิเทศภายใน   2,000 2,000 
ที ่ กิจกรรม จำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 
  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  
9 กิจกรรมแนะแนว   15,000 15,000 
10 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   4,000 4,000 
11 งานทะเบียนและวัดผล   17,000 17,000 
12 กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ   27,000 27,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  2,000 131,000 133,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
49,000 40,700 20,000 23,300 

 
 

7. การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต (Output) 
1. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่

สูงขึ้น 

 
- นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
 
- ผลการเรียนรายวิชา 
 

 
- แบบนิเทศการจัดการเรียนการ

สอน 
- แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา 

ผลลัพธ์ (|Outcomes) 
1. ครูรักในจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2. นักเรียนรักและเห็นความสำคัญของ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 
-  

 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่ก้าวทันสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 8.2 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 8.3 ผู้เรียนมีทักษะวิชาการ วิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
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ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบ/เสนอโครงการ 
                        (นายศิริสัมพันธ์   มหัปประภาภิวัฒน์ ) 

                             ตำแหน่ง  คร ู  
 
 

   ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นายศิริสัมพันธ์   มหัปประภาภิวัฒน์ ) 

                ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 

.         ลงชื่อ     ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                              (นายธนะชัย จันทร์สุข) 
         ตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน 

 
 

          ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายมนตรี ใยระย้า) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
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ชื่อโครงการ  ห้องเรียนกีฬาสานฝันสู่นักกีฬาอาชีพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชูเกียรติ ปันพรม 
แผนงาน    ข้อที่ 3  
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 2  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 3 
สนองนโยบาย สพม.38 ข้อที่ 2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1, 2, 3 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 

 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ 
ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น พลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพื้นฐานรวมทั้ง เจตคติ ที่
จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า 
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม ศักยภาพ และจากมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 1ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตร ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีคะแนนเฉลี่ย ของผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในระดับดีท้ัง 8 กลุ่มสาระ จากวิสัยทัศน์
ของหลักสูตรและมาตรฐาน การศึกษาจะเห็นว่าต้องการเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นพ้ืนฐานสำหรับ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต 

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในตัวเมืองตาก ซึ่งมีโรงเรียนมัธยมประจำ
จังหวัด ที่มีวิธี คือโรงเรียนตากพิทยาคม และโรงเรียนผดุงปัญญา ทำให้นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียน ส่งผลกระทบ
ให้โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงมีจำนวนนักเรียนลดน้อยลง โรงเรียนมีโอกาสจะยุบหรือปิดตัวลงค่อนข้างสูง ทางโรงเรียน
จึงจำเป็นที่ต้องบริหารจัดการโรงเรียนแนวใหม่ เพื่อให้โรงเรียนได้คงอยู่ต่อไปตามเจตนารมณ์ของท่านจอมพลถนอม  
กิตติขจร ผู้ก่อตั้งโรงเรียน รวมถึงศิษย์เก่าของโรงเรียนที่ยังให้โรงเรียนแห่งนี้คงอยู่ต่อไป โรงเรียนจึงได้จัดทำโมเดลการ
พัฒนาโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 361องศา ICT กีฬา และอาชีพ เพ่ือรับนักเรียนจากท่ัวประเทศที่มีความสนใจในด้าน 
ICT กีฬา และอาชีพ เข้ามาเรียนที่โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ด้านกีฬาเราจัดทำโครงการห้องเรียนกีฬาเพื่อพัฒนา
นักเรียนสู่นักกีฬาอาชีพ ในเบื้องต้นเปิด 4 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อและเปตอง 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนสู่นักกีฬาอาชีพ 
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3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- นักเรียนจำนวน 50 คน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านกีฬา และพัฒนาสู่นักกีฬาอาชีพ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพพัฒนาสู่นักกีฬาอาชีพ 

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ประชุมคณะครูเพ่ือ

วางแผนและจัดทำ 
โครงการ 

 ต.ค. 64 นายชูเกียรติ 
ปันพรม 
และคณะครู 

 

2 ประชุม/จัดทำคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำโครงการ 
 

-การเตรียมการฝึกซ้อม 
-การเตรียมการแข่งขัน 
-การเตรียมอุปกรณ์การฝึกซ้อม 
-การเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน 
-การดำเนินงานตามกิจกรรม 

ต.ค. 64 นายชูเกียรติ 
ปันพรม 
และคณะครู 

 

3 เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
โรงเรียนเพ่ือขอความ
เห็นชอบและดำเนินการ 
ปฏิบัติตามโครงการ 

 ต.ค. 64 นายชูเกียรติ 
ปันพรม 
และคณะครู 

 

4 ดำเนินตามกิจกรรม
โครงการ 
 

-ฝึกซ้อม 
-แข่งขัน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

นายชูเกียรติ 
ปันพรม 
และคณะครู 

 

5 สรุปโครงการและ
ประเมินผลโครงการ 

 ก.ย. 65 นายชูเกียรติ 
ปันพรม 
และคณะครู 

 

 
5. งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น 80,000 บาท จำแนกดังนี้  

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ชุดกีฬา(เสื้อ+กางเกง) - - 15,000 15,000 
2 อุปกรณ์กีฬา - - 13,000 13,000 
3 ค่าจ้างวิทยากรทางกีฬา 2,000 - 2,000 2,000 
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5 ค่าตระแกรงเหล็กสนาม
ฟุตบอล 

- - 50,000 50,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 -  80,000 80,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
50,000 14,000 14,000 2,000 

 

7. การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต (Output) 
- มีการพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องร้อยละ 80 
- มีระบบการฝึกและนำผลไปปรับปรุง
การฝึกอย่างสม่ำเสมอร้อยละ 80 

- สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียน 
การฝึกซ้อม 

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกตการจัดกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (|Outcomes) 
- นักเรียนได้รับการพัฒนาร้อยละ 80 

-การสำรวจความพึงพอใจ แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองจนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
8.2 นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองจนเข้าสู่นักกีฬาอาชีพ 
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ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบ/เสนอโครงการ 
                        (นายชูเกียรติ ปันพรม) 

                ตำแหน่ง พนักงานราชการ 

 
   ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                         (นายศิริสัมพันธ์   มหัปประภาภิวัฒน์ ) 
                ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
.         ลงชื่อ     ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                              (นายธนะชัย จันทร์สุข) 
         ตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน 

 
          ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายมนตรี ใยระย้า) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีและศิลปะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายศรัทธา อินพหล 
แผนงาน   ขยายโอกาสทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ       
สนองนโยบาย สพม.38 ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ในด้าน 
ICT  กีฬา อาชีพ สามารถศึกษาต่อและนำไปประกอบอาชีพ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
1. หลักการและเหตุผล   

แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้สถานศึกษาต้องยึดหลักการจัด
การศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ดี และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด การจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านสุนทรียภาพ เป็นโครงการที่รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ด้านสุนทรียภาพ ที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศด้านสุนทรียภาพ อีกท้ังเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ที่มีความถนัดและความสนใจในด้านสุนทรียภาพ 

ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จึงต้องการจัดทำวงโยทวาธิต เพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน รวมถึงกิจกรรมของภาครัฐ เช่น อบจ. อบต. และชุมชนใกล้เคียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจำเป็นต้องใช้สื่อ อุปกรณ์ เครื่องดนตรี ที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อให้มีการพัฒนา
เทคนิคและวิธีการสอนที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านสุนทรียภาพ ทางดนตรี 
2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจและท่ีมีความถนัดทางด้านดนตรีเพ่ือนำไปศึกาต่อในระดับที่สูงข้นได้ 
3. เพ่ือใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ เช่น อบจ. อบต. รวมไปถึงกิจกรรมประเพณีต่างๆ 
    ของชุมชน  

3. เป้าหมาย  
3.1  เชิงปริมาณ   
1. ผู้เรียนจำนวน 80 % ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านสุนทรียภาพ  
2. ผู้เรียนจำนวน 80 % สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นเต็มประสิทธิภาพ 
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3. ผู้เรียนทั้งหมด 100 % สามรถรับใช้ ในกิจกรรมของโรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ เช่น อบจ. อบต. รวมไปถึง
กิจกรรม ประเพณีต่างๆของชุมชน  
 

 3.2  เชิงคุณภาพ   
   - ผู้เรียน ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมตรงตามศักยภาพของตนเอง 

 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 จัดทำโครงการ   จัดทำโครงการ  เสนอขออนุมัติ

โครงการ   
ต.ค.64 

 
  

 
2 วางแผนการดำเนินงาน   วางแผนการดำเนินงาน   ต.ค.64 นายศรัทธา

อินพหล 
 

3 ดำเนินการ  ดำเนินการตามแผน   ต.ค.64 -ก.ย.65   
4 ประเมินผล ติดตามประเมินผล ต.ค.64 -ก.ย.65   
5 รายงานโครงการ   ประเมินผล  รายงานโครงการ   ต.ค.64 -ก.ย.65   

 
5. งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น 10,000  บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดซื้อวัสดุฝึก  และ
อุปกรณ์จำเป็นที่ต้องใช้ใน
การดำเนินงาน 

 7,000  7,000 

2 ค่าวิทยากร 3,000   3,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 7,000  10,000 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 63 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 64 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64 
7,000 1,500 1,500 - 
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7. การติดตามและประเมินผล   
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต (Output) 
1. ผู้เรียนจำนวน 80 % ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านสุนทรียภาพ  
2. ผู้เรียนจำนวน 80 % สามารถ
นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้นเต็มประสิทธิภาพ 
3. ผู้เรียนทั้งหมด 100 % สามรถ
รับใช้ ในกิจกรรมของโรงเรียน 
หน่วยงานภาครัฐ เช่น อบจ. อบต. 
รวมไปถึงกิจกรรม ประเพณีต่างๆ
ของชุมชน 

 
- สังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียน 
การฝึกซ้อม 

 
- แบบสังเกตการจัดกิจกรรม 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- ผู้เรียน ได้รับการพัฒนา และ
ส่งเสริมตรงตามศักยภาพของ
ตนเอง 

 
- การสังเกต 
- การสำรวจความพึงพอใจ 
 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสำรวจความพึงพอใจ 
 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนมีความสนใจและมีความถนัดทางด้านดนตรีเพ่ือนำไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ 
 2. ผู้เรียนสามารถแสดงความสามารถ ในกิจกรรมของโรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ เช่น อบจ. อบต. รวมไปถึง
กิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน 
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ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบ/เสนอโครงการ 
                        (นายศรัทธา  อินพหล) 

                ตำแหน่ง คร ู

 
   ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                         (นายศิริสัมพันธ์   มหัปประภาภิวัฒน์ ) 
                ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
.         ลงชื่อ     ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                              (นายธนะชัย จันทร์สุข) 
         ตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน 

 
          ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายมนตรี ใยระย้า) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
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ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการและงานทั่วไป       

ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง            

ระยะเวลาดำเนินงาน    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565      

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธดล สาบุ่ง และนางสาวหนึ่งฤทัย อิ่มกระจ่าง     

แผนงาน  พัฒนาด้านการบริหารจัดการ         

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา          

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  

สนองนโยบาย สพม.38 ข้อที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ      

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ     
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน          

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    

 
1. หลักการและเหตุผล   
 กลุ่มบริหารงานทั่วไปและงานธุรการ ถือเป็นงานสนับสนุนการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่สำคัญ เป็นงาน
ที่ช่วยสนับสนุนแผนงานอื่นให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นฝ่ายงานที่ครอบคลุมหลายด้านใน
โรงเรียน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย โดยสามารถให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม 
นับเป็นหัวใจสำคัญยิ่งต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 
 ดังนั้นการดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานทั่วไป จึงต้องมีการจัดระเบียบของงานไว้อย่างเป็นระบบ    
เพ่ือง่ายต่อการจัดเก็บ การประมวลผล และการใช้ข้อมูลสารสนเทศงานธุรการ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้นเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการและงานทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันสง่ผล
ต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์   

2.1 เพื่อพัฒนางานสารบรรณให้จัดทำการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลายเอกสารหรือ
หนังสือราชการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 

2.2 เพ่ือให้งานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ซึ่งเก่ียวกับวิธีการและการดำเนินการในด้านความ
ปลอดภัยของสถานที่ราชการ เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ให้พ้นจากอุบัติภัยและเหตุอ่ืน ๆ ดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพื่อพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีสิ ่งอำนวยความสะดวก
พอเพียง 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  

- งานสารบรรณและงานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ    และ
เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 90 
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- บุคลากรทุกคนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศงานธุรการและงานทั่วไป ร้อยละ 90  
  

3.2  เชิงคุณภาพ   
- งานสารบรรณและงานรักษาความปลอดภัย เป็นระบบและถูกระเบียบ บุคลากรทุกคนได้รับความสะดวกใน

การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศงานธุรการและงานทั่วไป 
 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 งานธุรการ 1) ดำเนินการงานสารบรรณเป็นไป

ตามระเบียบ ทันเหตุการณ์ เป็น
ปัจจุบัน และตอบสนองการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
2) งานรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับสถานที่ราชการ 

1 ต.ค. 64 –  
30 ก.ย. 65 

นายธดล สาบุ่ง 
นางสาวหนึ่งฤทัย 
อ่ิมกระจ่าง 
 

 

2 งานส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียนและครู 

1) ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน และครู รวมทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา 

1 ต.ค. 64 –  
30 ก.ย. 65 

นายธดล สาบุ่ง  

3 พัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ 

1) ดำเนินการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเกี่ยวกับโรงเรียน 
2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศใน
การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

1 ต.ค. 64 –  
30 ก.ย. 65 

นางสาวพอตา 
เชียงทอง 

 

 
5. งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น    40,000 บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 งานธุรการ - - 20,000 20,000 
2 งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

และครู 
- - 15,000 15,000 

3 พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 

- - 5,000 5,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - 40,000 52,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค.  – 30 ธ.ค. 64 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
20,000 5,000 10,000 5,000 

 
7. การติดตามและประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ผลผลิต (Output) 
- งานสารบรรณและงานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
สถานที่ราชการ เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และ
เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 90 
- บุคลากรทุกคนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศงานธุรการและงานทั่วไป ร้อยละ 90  

 
การบันทึก/เอกสาร 
 
 
 
สำรวจความพึงพอใจ 

 
แบบบันทึก/เอกสาร 
 
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (|Outcomes) 
- งานสารบรรณและงานรักษาความปลอดภัย เป็น
ระบบและถูกระเบียบ บุคลากรทุกคนได้รับความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศงานธุรการและ
งานทั่วไป 

 
สำรวจความพึงพอใจ 

 
แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. งานสารบรรณมีการจัดทำการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลายเอกสารหรือหนังสือ
ราชการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 

2. งานรักษาความปลอดภัยเกี ่ยวกับสถานที่ราชการ  ซึ่งเกี ่ยวกับวิธีการและการดำเนินการในด้านความ
ปลอดภัยของสถานที่ราชการ เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ให้พ้นจากอุบัติภัยและเหตุอ่ืน ๆ ดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง 
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ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบ/เสนอโครงการ 
                        (นายธดล สาบุ่ง) 

                ตำแหน่ง คร ู

 
   ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                         (นายธดล สาบุ่ง) 
                ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
.         ลงชื่อ     ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                              (นายธนะชัย จันทร์สุข) 
         ตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน 

 
          ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายมนตรี ใยระย้า) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายศรัทธา อินพหล 
แผนงาน  โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
สนองนโยบาย สพม.38 ข้อที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
1. หลักการและเหตุผล   
 อาคารสถานที่ บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการสอนของครู โรงเรียนจึงจำเป็นต้องมีการจัดสร้างอาคารและจัดสภาพแวดล้อม 
บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ต้องทำการวางแผนอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ต้องจัดหาและพัฒนาอาคารสถานที่เพ่ือให้เพียงพอ
กับความต้องการ และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ปลอดภัยใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับแผนงานโครงกา รและกิจกรรมของ
โรงเรียน  และผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้วย 
2. วัตถุประสงค์   
 เพ่ือจัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ  

 จัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่   และสิ่งแวดล้อมทั่วบริเวณโรงเรียน 
 3.2  เชิงคุณภาพ   

 อาคารสถานที่ มีความทันสมัย มั่นคง แข็งแรง และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



35 
 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 จัดทำโครงการ   จัดทำโครงการ  เสนอขออนุมัติ

โครงการ   
ต.ค.64 

 
  

 
2 วางแผนการดำเนินงาน   วางแผนการดำเนินงาน   ต.ค.64 นายศรัทธา

อินพหล 
 

3 ดำเนินการ  ดำเนินการตามแผน   ต.ค.64 -ก.ย.65   
4 ประเมินผล ติดตามประเมินผล ต.ค.64 -ก.ย.65   
5 รายงานโครงการ   ประเมินผล  รายงานโครงการ   ต.ค.64 -ก.ย.65   

5. งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น 428,850.70 บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 พัฒนาปรับปรุงบริเวณ
ของโรงเรียน(ยอดเก่า) 

200,000   200,000 

2 จัดซื้อเครื่องมือ  และ
อุปกรณ์จำเป็นที่ต้องใช้ใน
การดำเนินงาน 

 15,000  15,000 

3 ค่าซ่อมยานพาหนะ
โรงเรียน 

100,000   100,000 

4 ปรับภูมิทัศน์หน้าโรงยิม 13,850.70   13,850.70 
5 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

ต่างๆในโรงเรียน 
100,000   100,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 413,850.70 15,000  428,850.70 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 63 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 64 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64 
300,000 100,000 100,000 13,850.70 
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7. การติดตามและประเมินผล   
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต (Output) 
- ร้อยละของการจัดโครงการ 
กิจกรรมมีผลส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา  
- ร้อยละของการจัดโครงการ 
กิจกรรมพิเศษมีผลการดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมายเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

 
- ประเมินโครงการ 
 
 
 
- ประเมินโครงการ 
 

 
- แบบประเมินโครงการ 
 
 
 
- แบบประเมินโครงการ 

ผลลัพธ์ (|Outcomes) 
- ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในการดำเนินงานตาม
โครงการ 

 
- การสำรวจความพึงพอใจ 
 

 
- แบบสำรวจความพึงพอใจ 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
-  โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ทันสมัย สมบูรณ์ แข็งแรง และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ มีความศรัทธา และส่งบุตรหลานมาเรียนเพ่ิมขึ้น 

 
ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบ/เสนอโครงการ 

                        (นายศรัทธา  อินพหล) 
                ตำแหน่ง คร ู

 
   ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                         (นายธดล สาบุ่ง) 
                ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
.         ลงชื่อ     ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                              (นายธนะชัย จันทร์สุข) 
         ตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน 
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          ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายมนตรี ใยระย้า) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
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ช่ือโครงการ โรงเรยีนปลอดขยะ         
ลกัษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินงาน 1 ตุลาคม  2564 – 30 กนัยายน  2565      
ผู้รบัผิดชอบโครงการ นายธดล  สาบุ่ง        
แผนงาน ขอ้ที ่1, 2           
สนองยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ ข้อท่ี 1       
สนองยุทธศาสตร ์สพฐ. ข้อท่ี 1, 5        
สนองนโยบาย สพม.ตาก ข้อท่ี 1, 5         
สนองกลยุทธโ์รงเรียน ข้อท่ี 1, 2        
ประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 1, 2       
 
1. หลกัการและเหตุผล   
  ปัญหาปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่กำลังเผชิญกับปัญหากำจัดขยะที่นับวันจะทวีความ
รุนแรงขึ้นตลอดเวลาและปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ำเสียและสารพิษ ปัญหาจากการเผาตอข้าวหรือเผา
ป่า ตามที่เห็นในรายงานข่าวอยู่เป็นประจำ ทั ้งนี ้เนื ่องจากคนขาดจิตสำนึกต่อส่วนรวม และการไม่เอาจริงของ
ผู้รับผิดชอบ จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สะสมมานาน โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาตาก ได้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการสร้างจิตสำนึกให้เกิดกับบุคลากรและ
นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จึงได้กำหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนและได้ดำเนินการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
มาอย่างต่อเนื่อง และพบว่าปัญหาด้านการกำจัดขยะเป็นปัญหาใหญ่ของโรงเรียน เพื่อให้เป็นการกระตุ้น และเห็น
ความสำคัญของปัญหา และพร้อมที่จะร่วมมือกันในโรงเรียน และชุมชน 
 ดังนั้นโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จึงได้จัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการักษา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยการคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะครบวงจร เพ่ือให้บรรจลุตามนโยบายของโรงเรียน 
2. วตัถปุระสงค ์  
 2.1 เพือ่สรา้งจติส านึกการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มใหเ้กดิแก่นกัเรยีน 
 2.2 เพือ่ใหรู้ถ้งึวธิแีละสามารถด าเนินการก าจดัขยะอย่างครบวงจร 
 2.3 เพือ่สรา้งรายไดเ้สรมิใหแ้ก่มวลสมาชกินกัเรยีน 
 2.4 เพือ่ลดมลพษิจากขยะทีจ่ะมผีลต่อสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนและชุมชน 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บุคลากรในโรงเรียน 
ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรและนักเรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนจนติดเป็นนิสัยที่
ดี และมีวินัยในการทำงานและรักษาความสะอาด 
4. กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับการคัดแยกและ

กำจัดขยะ 
ก.ค. 64 คณะครู 

2 กิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียน มี.ค. 65 คณะครู 
3 กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก มี.ค. 65 คณะครู 
4 กิจกรรม Big Cleaning Day มิ.ย. 65 คณะครู 
5 กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ส.ค. 65 คณะครู 
6 กิจกรรมการประกวดวาดภาพ ประกวดแต่งคำขวัญ

เกี่ยวกับการรณรงค์สิ่งแวดล้อม 
ส.ค. 65 คณะครู 

 
5. งบประมาณท่ีใช้รวมทัง้ส้ิน 14,000  บาท จ าแนกดงัน้ี 

ท่ี กิจกรรม 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม ค่าตอบแท
น 

ค่าใช้สอย ค่าวสัด ุ

1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การคัดแยกและกำจัดขยะ 

  2,500 2,500 

2. กิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียน   6,500 6,500 
3. กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก   2,500 2,500 
4. กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์

จากเศษวัสดุ 
  500 500 

5. กิจกรรมการประกวดวาดภาพ 
ประกวดแต่งคำขวัญเกี่ยวกับการ
รณรงค์สิ่งแวดล้อม 

  2,000 2,000 

รวมงบประมาณทัง้ส้ิน   14,000 14,000 
หมายเหตุ : ขอถวัจ่ายทุกรายการ 
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6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 
ไตรมาสท่ี 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 
ไตรมาสท่ี 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 
ไตรมาสท่ี 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
3,000 5,000 3,000 3,000 

 

7. การติดตามและประเมินผล   
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต (Output) 
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนปลอดขยะ 

 
- สอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (|Outcomes) 
นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และมีรายได้เสริมจาก
กิจกรรมการแยกขยะ 

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

 

-สังเกตพฤติกรรม 

-แบบสอบถาม 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 9.1 บุคลากร และนกัเรยีนมจีติส านึกในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
 9.2 มกีารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มทีด่ ี
 9.3 นกัเรยีนมรีายไดเ้สรมิจากกจิกรรมการแยกขยะ 
 9.4 สภาพแวดลอ้มดขีึน้ ไม่มมีลพษิในสิง่แวดลอ้ม 
 
 

ลงชื่อ     ผูร้บัผดิชอบ/เสนอโครงการ 
                        (นายธดล  สาบุ่ง) 
                             ต าแหน่ง คร ู
          
ลงชื่อ     ผูเ้หน็ชอบโครงการ 

                         (นายธดล  สาบุ่ง) 
                ต าแหน่ง หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป 

 
  ลงชื่อ     ผูต้รวจสอบโครงการ 

                              (นายธนะชยั จนัทรส์ุข) 
ต าแหน่ง หวัหน้างานนโยบายและแผน 
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    ลงชื่อ     ผูอ้นุมตัโิครงการ 
          (นายมนตร ีใยระยา้) 

           ผูอ้ านวยการโรงเรยีนถนอมราษฎรบ์ ารุง 
 

ชื่อโครงการ    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน        
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง         
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565      
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรวัต เอี่ยมมา        
แผนงาน   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา        
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที ่ 4 เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา  
                                                        อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต     
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
สนองนโยบาย สพม.ตาก   ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ 
                                 ลดความเหลื่อมล้ำ        
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเน้นการมี 
                             ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน        
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 
1. หลักการและเหตุผล   
 ตามหลักการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กำหนดให้กิจกรรมแนะแนวเป็นหนึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กระบวนการแนะแนวจะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ สร้างความคิด รู้จักวิธีวางแผนการเรียน
สำหรับปัจจุบัน อักท้ังเห็นความสามารถของตัวเอง มีความรู้ด้านอาชีพและการงาน สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการ
เลือกเรียนและแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ทำให้โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงตระหนักถึงความสำคัญ จึงจัด
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะ
ชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การศึกษาต่อ ทักษะการทำงาน และการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานทำ ดำเนิน
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. วัตถุประสงค์   
 1) เพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
  2) เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชน มีการร่วมมือ โดยผ่าน
กระบวนการทำงานที่ชัดเจน พร้องด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและรับการประเมินได้ 
3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   
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 - นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงทุกคน        
 3.2  เชิงคุณภาพ  
          1) นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงและผู้ปกครองมีความเข้าใจในระบบการบริหารงานของ โรงเรียนในส่วน
ของงานระบบดูแลช่วยเหลือ       
 2) นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดโครงการอยู่ในระดับดีมาก  
 
 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผนชี้แจงครูที่ปรึกษาการดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1 พ.ย. 2564  
 
 
 
 
นายธีรวัต  เอ่ียมมา 

2 ดำเนินงานตามแผนการดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวัง 
แก้ไข ส่งเสริมนักเรียน และได้รับการพัฒนาจาก
โรงเรียน ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา 
-จัดทำเอกสารที่เก่ียวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

1 พ.ย. 2564 
- 

31 มี.ค. 2565 

3 การตรวจสอบผลการดำเนินการการประเมินตาม
ขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่
ปรึกษา 

1 ม.ค. 2565 
- 

28 ก.พ. 2565 
4 การปรับปรุงแก้ไขรายงาน สรุป การดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1 ก.พ. 2565 

- 
31 มี.ค. 2565 

 
5. งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น 6,000  บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมผู้ปกครอง   2,000 2,000 
2 เยี่ยมบ้านนักเรียน   4,000 4,000 
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น   6,000 6,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
- 2,000 2,000 2,000 

 

 
 
 
 
7. การติดตามและประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ผลผลิต (Output) 
นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์
บำรุงร้อยละ 100  ได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือ เฝ้าระวัง แก้ไข ส่งเสริม
และได้รับการพัฒนาจากโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา 

1.แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
2.สังเกต    
4.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
5.แบบบันทึก 

1.  บันทึกโฮมรูม 
2.  บันทึกการติดตาม แก้ไข เฝ้า
ระวัง การดูแลช่วยเหลือ การ
ส่งเสริมนักเรียน 
3. แบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจของครูและนักเรียน 

ผลลัพธ์ (|Outcomes) 
นักเรียนสามารถเรียนจบหลักสูตร 
 

1.แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
2.สังเกต    
4.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
5.แบบบันทึก 

1.  บันทึกโฮมรูม 
2.  บันทึกการติดตาม แก้ไข เฝ้า
ระวัง การดูแลช่วยเหลือ การ
ส่งเสริมนักเรียน 
3. แบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจของครูและนักเรียน 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน  

 2) ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกัน 
 3) ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของ     
ตนเอง   

4) ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของโรงเรียน    
5) ได้ให้ความรู้ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 
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ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบ/เสนอโครงการ 
                             (นายธีรวัต  เอ่ียมมา) 
                             ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

  
   ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                         (นายธดล สาบุ่ง) 
                ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
.         ลงชื่อ     ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                              (นายธนะชัย จันทร์สุข) 
         ตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน 

 
          ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายมนตรี ใยระย้า) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
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ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและระเบียบวินัยนักเรียนพักนอน   
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม  2564 -  30 กันยายน 2565  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมภักดิ์   นานเปา และ นางสาววันวิสา ใหม่นวล    
แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและโอกาสทางการศึกษา      
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4 เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต   
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน   
สนองนโยบาย สพม.ตาก ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตสาธารณะ ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  

 
1. หลักการและเหตุผล   
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 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู ้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อ
การศึกษา  ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ตั้งอยู่
ในตัวเมืองตาก ซึ่งมีโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด คือโรงเรียนตากพิทยาคม และโรงเรียนผดุงปัญญา ทำให้นักเรียน
ส่วนมากในเขตบริการของโรงเรียนเข้าเรียนทั้ง 2 โรงเรียนดังกล่าว ส่งผลกระทบให้โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงมีจำนวน
นักเรียนลดน้อยลง ทางโรงเรียนจึงมีแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน  โดยปัจจุบันเปิดให้มีนักเรียนพักนอนเพ่ือ
รองรับนักเรียนเข้ามาอยู่ 3 หอของโรงเรียน ได้แก่ นักเรียนพักนอนหญิง จำนวน 58 คน ได้ปรับปรุงจากอาคารโรง
ฝึกงานเก่า นักเรียนพักนอนชาย จำนวน 95 คน ได้ปรับปรุงอาคารเรียนด้านโรงอาหาร และหอพักนักกีฬา จำนวน 43 
คน ได้รับสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างหอพักนักกีฬา  ซึ่งในปัจจุบันมีนักเรียนพักนอนรวมทั้งสิ้น 196 คน ซึ่งโรงเรยีน
เห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระเบียบวินัยของนักเรียนให้ดีขึ้น จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการนี้  
2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนพักนอนมีคุณภาพชีวิตที่ดี    
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนพักนอนมีระเบียบวินัยและเรียนหนังสือได้อย่างเต็มท่ี    
3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 
 - นักเรียนพักนอนออกกำลังกาย เล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพที่ดี ระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 80 

- นักเรียนพักนอนมีระเบียบวินัย ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80 
  

เชิงคุณภาพ 
 -  นักเรียนพักนอนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเรียนหนังสือได้อย่างเต็มท่ี  
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ออกกำลังกาย เล่นกีฬา

เพ่ือสุขภาพ 
1)จัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกาย
และอุปกรณ์กีฬา 
2)นักเรียนพักนอนออกกำลังกาย 
กายบริหาร แอโรบิคหรือเล่นกีฬา
เป็นประจำทุกวัน 

1 ต.ค. 64 -   
30 ก.ย. 65 

ครูดูแล
นักเรียนพัก
นอน 

 

2 ฝึกระเบียบวินัย 1)ฝึกอบรมระเบียบวินัยนักเรียน
พักนอน 
2)Big Cleaning Day 

1 ต.ค. 64 -   
30 ก.ย. 65 

ครูดูแล
นักเรียนพัก
นอน 
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3 ปรับปรุงภูมิทัศน์หอพัก 1) จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้ 
2) ดำเนินกิจกรรมปรับปรุง
หอพัก  

1 ต.ค. 64 -   
30 ก.ย. 65 

ครูดูแล
นักเรียนพัก
นอน 

 

 
5. งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น   8,000  บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ    3,000 3,000 
2 ฝึกระเบียบวินัย   5,000 5,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   8,000 8,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 63 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 64 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64 
2,000 2,000 2,000 2,000 

 

 
 
 
 
 
 
7. การติดตามและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ผลผลิต (Output) 
- นักเรียนพักนอนออกกำลังกาย 
เล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพที่ดี ร้อยละ 80 
- นักเรียนพักนอนมีระเบียบวินัย 
ร้อยละ 80 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

ผลลัพธ์ (|Outcomes) สอบถามความพึงพอใจ 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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- นักเรียนพักนอนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และเรียนหนังสือได้อย่างเต็มที่ 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนพักนอนที่มาเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีระเบียบวินัยมากขึ้น 
 8.2  นักเรียนพักนอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 
 

ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบ/เสนอโครงการ 
                        (นายสมภักดิ์  นานเปา) 

                        ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 

ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบ/เสนอโครงการ 
                        (นางสาววันวิสา ใหม่นวล) 

                       ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
 

ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นายธดล สาบุ่ง) 

                ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
.         ลงชื่อ     ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                              (นายธนะชัย จันทร์สุข) 
         ตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน 

 
          ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายมนตรี ใยระย้า) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 

 

ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง (เคยทำมาแล้ว) 
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสาร 
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แผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
สนองนโยบาย สพม.38 ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
1. หลักการและเหตุผล   
 จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแนวทางการพัฒนา หลักการปฏิรูปการศึกษา โดยมี
กรอบแนวทางหนึ่งคือ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน  มีวิสัยทัศน์
ทันยุคทันสมัย  และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การจัดการอบรมสัมมนาการ
พัฒนาขีดความสามารถในการเรียนการสอนในยุคประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียน หากบุคลากรในสถานศึกษามีวินัยมีความรับผิดชอบมีความรู้ความสามารถจะช่วยให้บุคลากรมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
ด้วยเหตุนี้ฝ่ายบริหารงานบุคคลจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่การบริการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบงานบุคลากร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ  บุคลากรมีคุณธรรม  จริยธรรมและมีความสามัคคีและมีวิถีชีวิตตามหลัก
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3 เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ตรงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   
 - ครูทุกคนได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนเอง อย่างน้อย 20 ชั่วโมง 
 - ครูทุกคนได้รับการพัฒนาการใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน  
 - ครูมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
 3.2  เชิงคุณภาพ   
 ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษา สามารถกำหนด
แนวทางเพ่ือการปฏิบัติและพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ร้อยละ 80 
 
 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
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ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 การมอบเกียรติบัตรผู้

ไม่มีวันลา 
1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการดำเนินกิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค64 -  
30 ก.ย 65 

นางสาว
เสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสาร 
และ
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
บุคคล 

 

2 ขวัญกำลังใจ 1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการดำเนินกิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค64 -  
30 ก.ย 65 

นางสาว
เสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสาร 
และ
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
บุคคล 

 

3 อบรมพัฒนาครูภายใน
โรงเรียน 

1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการดำเนินกิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค64 -  
30 ก.ย 65 

นางสาว
เสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสาร 
และ
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
บุคคล 

 

4 ซ่อมแซมบำรุง
คอมพิวเตอร์  
และปริ้นเตอร์ 

1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการดำเนินกิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค64 -  
30 ก.ย 65 

นางสาว
เสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสาร 

 

5 บัญชีลงเวลา 1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการดำเนินกิจกรรม 

1 ต.ค64 -  
30 ก.ย 65 

นางสาว
เสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสาร 
และ
เจ้าหน้าที่
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5.สรุปและรายงานผล บริหารงาน
บุคคล 

6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการดำเนินกิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค64 -  
30 ก.ย 65 

นางสาว
เสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสาร
และ
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
บุคคล 

 

5. งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น 27,200 บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 การมอบเกียรติบัตรผู้ไม่มี
วันลา 

  1,000 1,000 

2 ขวัญกำลังใจ   600 600 
3 อบรมพัฒนาครูภายใน

โรงเรียน 
1,000  1,600 2,600 

4 ซ่อมแซมบำรุง
คอมพิวเตอร์  
และปริ้นเตอร์ 

 1,000 1,8000 19,000 

5 บัญชีลงเวลา   1,000 1,000 
6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์   3,000 3,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 1,000 25,200 27,200 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 63 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 64 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64 
8,900 6,950 6,800 4,550 

7. การติดตามและประเมินผล   
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต (Output)  
การสอบถาม  

 
แบบประเมิน 
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-ร้อยละครูทุกคนได้เพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์นำแนวทางและ
เทคนิควิธีการใหม่ๆมาพัฒนา
ตนเอง 
- ร้อยละครูทุกคนได้รับการพัฒนา
ตนเองให้มีศักยภาพในการปฏิบัติที่
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีขึ้น 

การสังเกต 
 

ผลลัพธ์ (|Outcomes) 
- ครูทุกคนได้เพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์นำแนวทางและ
เทคนิควิธีการใหม่ๆมาพัฒนา
ตนเอง 
- ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเอง
ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีขึ้น 

 
- การสอบถาม 
-การสังเกต 

 
แบบประเมิน 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.ครูได้รับความรู้จากการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 และเกิดประสิทธิผล 
 2. ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 3. โรงเรียนมีระบบการบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

 
         ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบ/เสนอโครงการ 

                        (นางสาวเสาวลักษณ์   ไม้แก่นสาร) 
                             ตำแหน่ง คร ู

 
         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                         (  นางสาวเสาวลักษณ์   ไม้แก่นสาร) 
                ตำแหน่ง หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
ลงชื่อ     ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                              (นายธนะชัย จันทร์สุข) 
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                               ตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 
 

    ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
          ( นายมนตรี  ใยระย้า) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
 
 
 
 

ชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลสู่นักกีฬาอาชีพ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง (เคยทำมาแล้ว)   
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเสาวลักษณ์   ไม้แก่นสาร และนางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง  
แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและโอกาสทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 4ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ       
สนองนโยบาย สพม.38 ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ในด้าน 
ICT  กีฬา อาชีพ สามารถศึกษาต่อและนำไปประกอบอาชีพ       
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
1. หลักการและเหตุผล   
 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง มีนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลเป็นจำนวนมากและ
เข้าร่วมแข่งขันจนได้รับรางวัลในระดับประเทศมาหลายรายการและทางโรงเรียนเห็นว่าการออกกำลังกายหรือการเล่น
กีฬาอย่างสม่ำเสมอ เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าเป็นวิธีการสร้างเสริมสุขภาพทั้งกาย และใจให้สมบูรณ์แข็งแรง การเล่นกีฬา
ยังได้รับการสนับสนุนให้ฝึกฝนจนมีความสามารถในการแข่งขันกัน สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันหรือประเทศชาติ
ของตนได้ จึงเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ จึงได้ทำการส่งเสริมให้ผู้เรียนออกกำลังกายโดยการเล่นฟุตบอลและฟุตซออย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมกับ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษทางด้าน
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กีฬาฟุตบอลและฟุตซอลได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองให้มีความชำนาญในระดับที่
สูงขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคตแต่ทางโรงเรียนยังขาดบุคลากรทางด้านกีฬาฟุตบอลและฟุต
ซอลเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนอัตราบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ในการขับเคลื่อนงานตาม
นโยบายรัฐบาลและการให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงดำเนินการจัดจ้างลูกจ้าง
บุคลากรสนับสนุนการศึกษาทางด้านกีฬานักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน และให้บริการแก่
นักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์   
 1.เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนและฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลให้แก่นักเรียน 
 2.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลกับองค์กร หน่วยงานภายนอก 
     3. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล 
     4. เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในด้านกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล 
 
3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   

1.ดำเนินการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน  
2.นักกีฬาฟุตบอลตัวแทนของโรงเรียน จำนวน 50 - 100 คน  

 3.2  เชิงคุณภาพ   
  1.นักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลตัวแทนของโรงเรียน ได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็ม 
 ตามศักยภาพและมีมาตรฐานการเล่นในระดับที่สูงขึ้น 
  2.มีการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลของโรงเรียนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับใน     
  ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 จัดจ้างบุคลากรสนับสนุน

การศึกษา ฝึกซ้อมกีฬา
ฟุตซอล ฟุตบอล 

1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค64 -  
30 ก.ย 65 

นางสาว
เสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสาร
และ
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
บุคคล 

 

 
5. งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น 126,000 บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม จำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 
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ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 จัดจ้างบุคลากรสนับสนุน

การศึกษา ฝึกซ้อมกีฬา
ฟุตซอล ฟุตบอล 

126,000   126,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 126,000   126,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
31,500 31,500 31,500 31,500 

 
7. การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ผลผลิต (Output) 
-นักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล
ตัวแทนของโรงเรียน ได้แสดง
ความสามารถของตนเองอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ และมีมาตรฐานการ
เล่นในระดับท่ีสูงขึ้น 
- มีการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอล
และฟุตซอลของโรงเรียนให้มี
มาตรฐานที่สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับใน
ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ 

 
-การสอบถาม /  
การสัมภาษณ์ 
-การ สังเกต    
 

 
-แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต    
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ผลลัพธ์ (|Outcomes) 
1. นักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึก
ทักษะความสามารถ และเข้าร่วม
การแข่งขันทุกคน 
   2. นักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล
ตัวแทนของโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วม
การแข่งขันร้อยละ 80 ได้รับรางวัล
อันดับที่ 1-3 ในระดับจังหวัด 
   3. นักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล
ตัวแทนของโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วม
การแข่งขัน ผ่านเข้ารอบ 4 ทีม
สุดท้ายในระดับภาค  
   4. ผู้ที่เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจต่อภาพรวมการ
จัดระบบการพัฒนาฟุตบอลและ 
ฟุตซอลของโรงเรียน 

 
-แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต    
-แบบทดสอบ 
-แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 
-แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต    
-แบบทดสอบ 
-แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 
 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียนมีความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีมาตรฐานการเล่นในระดับที่สูงขึ้น 
 2) โรงเรียนมีการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลมาตรฐานที่สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบ/เสนอโครงการ 
                        (นางสาวเสาวลักษณ์   ไม้แก่นสาร) 

                         ตำแหน่ง คร ู
 

ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบ/เสนอโครงการ 
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                        (นางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง) 
                             ตำแหน่ง พนักงานราชการ 

 
         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                         (  นางสาวเสาวลักษณ์   ไม้แก่นสาร) 
                ตำแหน่ง หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
  ลงชื่อ     ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                              (นายธนะชัย จันทร์สุข) 
                               ตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน 

 
 

    ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
          ( นายมนตรี  ใยระย้า) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการเงินและพัสดุ        
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง            
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565      
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวุฒิพัทธิ์     โพทวี และ นางสาวจันทิมา   ชอบธรรม    
แผนงาน  พัฒนาด้านการบริหารจัดการ         
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี  
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา          
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  
สนองนโยบาย สพม.ตาก ข้อที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ     
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เน้นการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน           
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ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    

 
1. หลักการและเหตุผล   
 งานพัสดุและสินทรัพย์ เป็นงานส่วนหนึ่งของการบริหารงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีจุดประสงค์
เพื่อมุ่งเน้นให้หน่วยงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุและ
สินทรัพย์ให้เป็นไปอย่างมีระบบ 
 ดังนั้นการดำเนินการเกี ่ยวงานพัสดุและสินทรัพย์ จึงต้องกระทำด้วยความรอบคอบ มีหลักฐานที่ชัดเจน
ตรวจสอบได้ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้การดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุ คุรุภัณฑ์ของโรงเรียน
ที่ใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว  มีการตรวจรับ การจัดซื้อจัด
จ้าง การลงทะเบียน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนาโรงเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย่างต่อเนื่อง 
2. วัตถุประสงค์   

2.1 เพื่อพัฒนาครูการเงินและครูพัสดุให้มีความรู้เรื ่องการเงินและพัสดุในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัสดุที่
ถูกต้องตามระเบียบฯ 

2.2 เพื ่ออำนวยความสะดวกในการจัดหาพัสดุ (จัดซื ้อจัดจ้าง) ตามแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
 2.3 เพ่ือควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุและจำหน่ายครุภัณฑ์ของโรงเรียน 
3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ  

1) ครกูารเงินและครูพัสดุได้รับการอบรมและพัฒนาตนเอง อย่างน้อย 16 ชั่วโมง 
2) บุคลากรทุกคนได้รับความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 95 
 
 
3.2  เชิงคุณภาพ   
- โรงเรียนมีระบบการเงินและพัสดุที่มีคุณภาพ เป็นแบบอย่างได้และบุคลากรทุกคนได้รับความสะดวกในการ
จัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทินปฏิบัติงาน ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 พัฒนาบุคลากร 1) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ

ฝึกอบรมงานการเงินและพัสดุ 
1 พ.ย. 64 – 
31 ธ.ค. 64 

ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
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2) จัดฝึกอบรมเทคนิคการเขียน
โครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณประจำปี  

1 ต.ค. 64 – 
15 ต.ค.. 64 

2 จัดซื้อจัดจ้าง 1) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

 

 
5. งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น    50,000 บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 พัฒนาบุคลากร 1,000 1,000 500 2,500 
2 จัดซื้อจัดจ้าง - - 47,500 47,500 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 1,000 48,000 50,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 63 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 64 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64 
2,500 25,000 12,500 10,000 

 
7. การติดตามและประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ผลผลิต (Output) 
1) เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของ
โรงเรียนได้รับการอบรมและพัฒนา
ตนเอง อย่างน้อย 16 ชั่วโมง 
 
 
2) บ ุคลากรท ุกคนได ้ร ับความ
สะดวกในการจัดซื ้อจ ัดจ้างตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทิน
การปฏิบัติงาน ร้อยละ 95 

 
จัดทำรายงานการอบรม 
 
 
 
 
 
สำรวจความพึงพอใจ 

 
แบบรายงานการอบรม 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (|Outcomes)  
ประเมินคุณภาพ 

 
แบบประเมินคุณภาพ 
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1) โรงเร ียนมีระบบการเง ินและ
พัสดุที่มีคุณภาพ เป็นแบบอย่างได้
และบุคลากรทุกคนได้ร ับความ
สะดวกในการจัดซื ้อจ ัดจ้างตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทิน
ปฏิบัติงาน ถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ 

** คู่มือการประเมินการบริหารงานการเงิน 
การคลังของสถานศึกษา** 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูการเงินและครูพัสดุมีความรู้เรื่องการเงินและพัสดุในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัสดุที่ถูกต้องตามระเบียบ
ราชการ 
 2. คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับความสะดวกในการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 3. การควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุและจำหน่ายครุภัณฑ์ของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบราชการ 
 4. โรงเรียนมีระบบการเงินและพัสดุที่มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างได้ 
   
ลงชื่อ             ผู้รับผิดชอบโครงการ                    ลงชื่อ                ผู้รับผิดชอบโครงการ       
       (นายวุฒิพัทธิ์    โพทวี)                                                (นางสาวจันทิมา   ชอบธรรม) 
            ตำแหน่ง ครู                                                                  ตำแหน่ง ครู 

 
   ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                        (นายวุฒพัิทธิ์    โพทวี) 
         ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 

 
.   ลงชื่อ     ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                        (นายธนะชัย  จันทร์สุข) 
          ตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน 

 
 

    ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายมนตรี    ใยระย้า) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 

ชื่อโครงการ โครงการจัดทำแผนและเสนอของบประมาณ      
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ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง         
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธนะชัย จันทร์สุข และ นางสาวศิริพร   ถิระการ    
แผนงาน พัฒนาด้านการบริหารจัดการ        
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต        
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน    
สนองนโยบาย สพม.ตาก ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา      
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เน้นการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน           
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    

 
1. หลักการและเหตุผล   

การวางแผนเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงานและการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนทั้งนี้
เนื่องจากการวางแผนในโรงเรียนได้จัดลำดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม บทบาท หน้าที่ และความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ชัดเจน และเป็นระบบ 
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
เรียนการสอนความเจริญก้าวหน้าขององค์กร โดยยึดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2565  เป ็ นแนวทาง ในการจ ั ดทำแผนปฏ ิบ ั ติ ก ารประจำป ี งบประมาณ 2565  ของ โ ร ง เ ร ี ยน  
ซึ่งสนองตอบกรอบกลยุทธ์และกิจกรรม เพ่ือการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
2. วัตถุประสงค์   

2.1 เพ่ือให้ครู จัดทำงาน/ โครงการ 
 2.2 เพ่ือให้ครูปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
 2.3 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียน 
 2.4 เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ตรวจสอบและประเมินผลได้ 
 2.5 เพ่ือประเมินผลงานหลังการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 

-  งาน/ โครงการ จำนวน 20 โครงการ 
           -  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียน จำนวน 1 เล่ม 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
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-  คณะครูปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. กิจกรรมเสนอโครงการ

เพ่ือของบประมาณ
ประจำปี 2565 

คณะครูประชุมเพ่ือจัดทำงาน/
โครงการและจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. 64 
 

- นายธนะชัย  
- นางสาวศิริพร 
- ครทูุกคน 

 

  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. 64 
 

- นายธนะชัย  
- นางสาวศิริพร 

 

  คณะครูจัดทำงาน / โครงการที่
รับผิดชอบ 

ต.ค. 64 
- นายธนะชัย  
- นางสาวศิริพร 

 

 
 

 เสนองาน / โครงการต่อผู้บริหาร
เพ่ืออนุมัติ 

ต.ค. 64 
- นายธนะชัย  
- นางสาวศิริพร 

 

  จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. 64 
- นายธนะชัย  
- นางสาวศิริพร 

 

  เสนองาน / โครงการต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ต.ค. 64 
- นายธนะชัย  
- นางสาวศิริพร 

 

2. กิจกรรมดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ 2565 

ฝ่าย / กลุ่มสาระ / งาน 
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2565 

1 ต.ค. 6 – 
30 ก.ย. 6 

- นายธนะชัย  
- นางสาวศิริพร 
- ครทูุกคน 

 

  
ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนฯ ไตรมาสที่ 1-2 

มี.ค. 65 
- นายธนะชัย  
- นางสาวศิริพร 
- ครทูุกคน 

 

  สรุปประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ เสนอผู้บริหาร 

ก.ย. 65 
- นายธนะชัย  
- นางสาวศิริพร 

 

 
5. งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น   8,200  บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
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1. กิจกรรมเสนอโครงการ
เพ่ือของบประมาณ
ประจำปี 2565 

1,200 - 4,000 5,200 

2. กิจกรรมดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ 2565 

- - 3,000 2,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,200 - 7,000 8,200 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
5,200 1,000 1,000 1,000 

 

7. การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต 
- ร้อยละของการจัดโครงการ/
กิจกรรมมีผลส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา  
- ร้อยละของการจัดโครงการ/ 
กิจกรรมพิเศษมีผลการดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมายเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  

 
- ประเมินโครงการ 

 
 
 

- ประเมินโครงการ 
 
 
 

 
- แบบประเมินโครงการ 

 
 
 

- แบบประเมินโครงการ 
 
 
 

ผลลัพธ์ 
- ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในการดำเนินงานตาม
โครงการ 

 
- สำรวจความพึงพอใจ 

 

 
- แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
- คณะครูได้จัดทำงาน/โครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
- มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียน  
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- คณะครูปฏิบัติงาน/ โครงการที่รับผิดชอบ 
- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการฯไตรมาสที่ 1 - 2 
( 1 ตุลาคม 2564 –  30 มีนาคม 2565 ) และสรุปประเมินผลการปฏิบัติและเสนอผู้บริหารทราบ 
-  สรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565  
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 ) และสรุปประเมินผลการปฏิบัติและเสนอผู้บริหารทราบ 
 
 
 
 
 
 

    ลงชื่อ       ผู้รับผิดชอบ/เสนโครงการ 
  นางสาวศิริพร   ถิระการ 

            ตำแหน่ง คร ู
 

ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบ/เสนอโครงการ 
                        (นายธนะชัย จันทร์สุข) 

                             ตำแหน่ง คร ู
 

         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นายวุฒพัิทธิ์    โพทวี) 

                   ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 

  
  ลงชื่อ     ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                              (นายธนะชัย จันทร์สุข) 
ตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน 

 
    ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายมนตรี ใยระย้า) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
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ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพการเรียนการสอนด้าน ICT     
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง         
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565      
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรวัต เอี่ยมมา        
แผนงาน   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา        
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที ่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความ 
    สามารถในการแข่งขัน        
สนองนโยบาย สพม.ตาก   ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ 
                                 ลดความเหลื่อมล้ำ        
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม 
     ความสามารถด้าน เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้    
  ข้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
     ในด้าน ICT  กีฬา อาชีพ สามารถศึกษาต่อและนำไปประกอบอาชีพ  
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 
1. หลักการและเหตุผล   
 จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้โรงเรียนมีโครงการเรียนฟรี  15  ปีอย่างมีคุณภาพ  "โครงการ  
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพให้มากกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนด" เป็นนโยบายที่รัฐบาลแถลงเป็นคำมั่นไว้ต่อรัฐสภา คำ
ว่า ฟรี 15 ปี คือ ฟรีตั้งแต่ชั ้นอนุบาลจนถึงขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้กับท้ังโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัด
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลค่าเล่าเรียนฟรี 100 เปอร์เซ็นต์     โดยในส่วนของงบประมาณที่รัฐ
ช่วยเหลือนั้นมี 5 ส่วนด้วยกัน คือ  • ค่าเล่าเรียน  • แบบเรียน • เสื้อผ้า • คา่อุปกรณ์การเรียน • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษา จัดขึ้น ประกอบไปด้วย 
1. กิจกรรมวิชาการ 2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 3. ทัศนศึกษา 4. การบริการสารสนเทศ/ ICT  
การจัดกิจกรรม ICT  ปีละ  40  ชั่วโมง  นอกเหนือจากชั่วโมงสอนตามโครงสร้างหลักสูตร  เป็นการสอนเสริม ทำให้เกิด
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน ICT ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะตามเป้าหมายของการจัดการ
เรียนรู้ มีประสบการณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะการใช้ ICT เป็นต้น   และมุ่งเน้น การเร่งรัดการปฏิรูป
การศึกษา โดยเน้นการปฏิรูปด้านหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน   อีกท้ังในปีการศึกษาท่ีผ่านมาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นอย่างไรดังนั้นเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจึงให้มี
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีและเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
 
2. วัตถุประสงค์   
 1) เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการด้าน ICT อย่างเต็มศักยภาพ    
 2) เพ่ือให้นักเรียนมีสื่อการเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้     
  3)เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะทางด้าน ICT       
3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   
        นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงได้มีคอมพิวเตอร์ใช้งาน    

       นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงมีอินเทอร์เน็ตใช้งาน    
 3.2  เชิงคุณภาพ   
                นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้าน ICT อย่างเต็มศักยภาพ   
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 กิจกรรมห้องเรียน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค 64 -  
30 ก.ย 65 

นางสาว
เสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสาร
และนายธีร
วัต  เอ่ียมมา 
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2 กิจกรรมห้องเรียน
นวัตกรรมดิจิทัล 

1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค 64 -  
30 ก.ย 65 

นางสาว
เสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสาร
และนายธีร
วัต  เอ่ียมมา 

 

3 ซ่อมแซมบำรุงรักษาจัดหา
วัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค 64 -  
30 ก.ย 65 

นางสาว
เสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสาร
และนายธีร
วัต  เอ่ียมมา 

 

 
 
5. งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น 95,000  บาท จำแนกดังนี้ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมห้องเรียนวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

  21,000 21,000 

กิจกรรมห้องเรียนนวัตกรรมดิจิทัล   40,000 40,000 
กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงรักษาจัดหา
วัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 24,000  24,000 

รวม  24,000 61,000 95,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
- 50,000 40,000 5,000 

 
7. การติดตามและประเมินผล   
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ผลผลิต (Output) 
1.  ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนการ
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมืออยู่
ในระดับดี 
2. นักเรียนทุกคนได้ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ทำกิจกรรม และมี
ชิ้นงานร้อยละ 80 ของผลงาน/
ชิ้นงานได้คุณภาพในระดับดีขึ้นไป 
3. . มีรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการ 

1. สำรวจวัสดุ-วัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆที่จำเป็นต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
2. ประเมินผลงานจากการปฏิบัติ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
3.สรุปรายงานผลการจัดการซ่อม
บำรุง-จัดซื้อหาวัสดุ-อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

1. แบบสำรวจวัสดุ-วสัดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ ที่จำเป็น
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
2. แบบประเมินผลงานใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
3.แบบสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 

ผลลัพธ์ (|Outcomes) 
1.นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป 
2.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอนการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องมืออยู่ในระดับ
ดี 

1.แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
2.สังเกต    
4.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
5.แบบบันทึก 

1.แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. แบบประเมินผลงานใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้าน ICT มีความสามารถที่สูงขึ้นกว่าเดิม  
  2) นักเรียนมีสื่อการเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3) นักเรียนมีทักษะทางด้าน ICT สามารถแก้ไขปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 
 

ลงชื่อ                                          ผู้รับผิดชอบ/เสนอโครงการ  
                               ( นายธีรวัต  เอ่ียมมา) 

                             ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  

 
         ลงชื่อ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 

                              ( นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสาร) 
                ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  
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  ลงชื่อ     ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                              (นายธนะชัย จันทร์สุข) 
ตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน 

 
    ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายมนตรี ใยระย้า) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ   T.R. Open House 2022 Online เปิดบ้านวิชาการ  เรียนรู้งานสู่อาชีพ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง            
ระยะเวลาดำเนินงาน 1  ตุลาคม  2564  ถึง  30  กันยายน  2565    
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววันวิสา  ใหม่นวล   นายศริิสมัพันธ์ มหัปประภาภิวัฒน์     
แผนงาน  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและโอกาสทางการศึกษา, พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม       
สนองนโยบาย สพม.ตาก ข้อที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
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สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ในด้าน 
ICT กีฬา อาชีพ สามารถศึกษาต่อและนำไปประกอบอาชีพ  
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

 
1. หลักการและเหตุผล   

 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา เพื ่อพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ  โดยส่งเสริมให้บุคลากรครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างหลากหลาย  เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และมีความรู้ ทักษะ สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อ และการดำเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างอย่างมีความสุข ซึ่งการดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  แสดงให้เห็นถึงศักยภาพขอ งการจัดการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ของสถานศึกษา บุคลากร ที่ได้ทำมาโดยตลอด  พร้อมที่จะนําเสนอ และ
เผยแพร่ให้กับหน่วยงาน โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงและชุมชนท้องถิ่นได้รับทราบ  อีกทั้งจะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน  และยังเป็นการส่งเสริมให้ครู นักเรียน   ได้
แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ   มีนิสัยรักการทำงาน  รู้จักการแก้ปัญหา รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม  

จากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง  จึงได้จัดให้มีโครงการเปิดโลกวิชาการข้ึนเป็นประจำทุกปี  โดยจะ
มีกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อแสดง ผลผลิตของครูและนักเรียน ให้กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการส่งเสริม
และตอบสนอง ความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการประกอบ
อาชีพต่อไป  
2. วัตถุประสงค์     

1. เพ่ือจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาของครูและนักเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
2. ครูและนักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนำเสนอศักยภาพ อย่างภาคภูมิใจ   
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ฝึกทักษะทางวิชาการ และอาชีพ จากประสบการณ์จริง   
3. เพื่อประกาศความสำเร็จในการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน   
 
 

3. เป้าหมาย    
3.1  เชิงปริมาณ     

                  1. ร้อยละ 90 ของบุคลากรครู นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง สามารถเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาสู่
สาธารณชน  
               2. ร้อยละ 90 ของบุคลากรครู นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ฝึกทักษะ
วิชาการ วิชาชีพจากประสบการณ์จริง 
 3.2  เชิงคุณภาพ  
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         1. บุคลากรครู นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการ และอาชีพ ในระดับดี    

        2. นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ได้แสดงพัฒนาการของตนเองตามศักยภาพในระดับดี 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม   ขั้นตอนการดำเนินงาน    ระยะเวลา   ผู้รับผิดชอบ   หมาย
เหตุ   

1   กิจกรรมเปิดโลก
วิชาการ   

1. ประชุมวางแผนการจัดทำโครงการ ก.ย. 64 นางสาววันวิสา 
ใหม่นวล 
 
นายศิริสัมพันธ์ 
มหัปประภาภิวัฒน์  
 
  

 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ก.ย. 64 
3. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ต.ค. 64 
4. ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน 
 4.1 ประสานครูทุกกลุ่มวิชาชีพ 
 4.2 ประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบ
ออนไลน์ 
 4.3 กิจกรรมเปิดโลกวิชาการรูปแบบ
ออนไลน์ 

 
พ.ย. 64 - 
ก.พ. 65 

5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ก.พ. 65 
 
5. งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น 40,000 บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ    10,000 20,000 30,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  10,000 20,000 30,000 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
- 30,000 - - 

7. การติดตามและประเมินผล   
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต (Output)   
- แบบสังเกต 
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1. บุคลากรครู นักเรียนโรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุง สามารถเผยแพร่ผลงาน
ทางการศึกษาสู่สาธารณชน   
2. บุคลากรครู นักเรียนโรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุง ได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ฝึก
ทักษะวิชาการ วิชาชีพจากประสบการณ์
จริง 

-การสังเกต (ประเมินการเข้าร่วม 
และนำเสนองานต่อสาธารณชน) 
-การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ครู นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
มีทักษะการนำเสนองานสู่สาธารณชน   
2. ครู นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ วิชาการ 

 
-การสังเกต (ประเมินการเข้าร่วม 
และนำเสนองานต่อสาธารณชน) 
-การสอบถาม 
 

 
-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1.  ครูและนักเรียน สามารถนำผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชนได้     
2.  ครูและนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีทักษะวิชาการ วิชาชีพ จากประสบการณ์จริง 
3. การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานการศึกษาและชุมชนท้องถิ่น  
 
 

ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบ/เสนอโครงการ  
                          ( นางสาววันวิสา   ใหม่นวล ) 

                             ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 

         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ  
                        ( นายศิริสัมพันธ์   มหัปประภาภิวัฒน์ ) 

                ตำแหน่ง คร ู 
 

ลงชื่อ     ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                         (  นายธนะชัย จันทร์สุข ) 

            ตำแหน่ง คร ู
 

    ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                          (  นายมนตรี  ใยระย้า ) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง  
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โครงการ   ส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับค่านิยม             
12   ประการ 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.38  ข้อที่ 1,2  จุดเน้นด้านผู้เรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่  1 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่  3 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพอตา  เชียงทอง นางสาววันวิสา ใหม่นวล 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยภาวะปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสารก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งส่งผล ต่อการพัฒนา
ประเทศมิใช่น้อย ประชากรไทยทั้งมวลได้รับวัฒนธรรมต่างชาติไม่ทางตรงก็ทางอ้อม และ วัฒนธรรมเหล่านั้นได้ซึมซาบ
เข้าไปในวิถีชีวิต จนทำให้เยาวชนไทยขนาดจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม  โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง  จึงเห็น
ควรเร่งส่งเสริมคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทยให้กับเด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึงความเป็น
ชาติที่แท้จริง โดยมุ่งให้ ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมที่เน้นภารกิจใน 3 ด้าน  (3D) ได้แก่ ด้านประชาธิปไตย 
(Democracy) คือ มีความตระหนัก เห็นความสำคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ด้าน คุณธรรมจริยธรรม
และความเป็นไทย  (Decency)  คือ มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความดีงาม รู้รับผิดชอบชั่วดี มี ความภาคภูมิใจ ในความ
เป็นไทย สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง  8  ประการ และค่านิยมหลัก 12 ประการ(คณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ - คสช.)ยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต ด้านการภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drugfree) คือรู้จักหลีกเลี่ยง
ห่างไกลยาเสพติด 
2.วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
    2 เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 
   3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
    4 เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
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  3.1.2  ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
  3.1.3  ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  

3.1.4  ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้น ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

 2.2.1  ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณภาพระดับดีมาก 
          2.2.2  ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณคุณภาพระดับดีมาก 
          2.2.3  ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง คุณภาพระดับดีมาก 
          2.2.4  ผู้เรียนร้อยละ  80  ขึ้น ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม คุณภาพระดับดีมาก 

4. กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงความจำเป็นในการจัดทำ

โครงการ 

1 พ.ย. 2564 นางสาวพอตา เชียงทอง 

นางสาววันวิสา ใหม่นวล 

2 ประชุมครูแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนด

แนวทางวิธีการและหน้าที่ความรับผิดชอบใน

การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

2 พ.ย. 2564 

 

นางสาวพอตา เชียงทอง 

นางสาววันวิสา ใหม่นวล 

3 ประชุมนักเรียนเพ่ือชี้แจงการทำกิจกรรม

คุณธรรม 

9 พ.ย. 2564 นางสาวพอตา เชียงทอง 

นางสาววันวิสา ใหม่นวล 

4 ดำเนินงานตามโครงการ 1 ธ.ค 2564–  

30 ก.ย. 2565 

คณะทำงาน 

5 ประเมินผลการดำเนินการและรายงาน 30 ก.ย. 2565 คณะทำงาน 

 
5. งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น 41,571.21   บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จิตสำนึกความเป็น
ไทย 

1,200 500 1,743 3,443 

2 กิจกรรสาธารณประโยชน์ จิตอาสา  - 500 500 1,000 
3 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  - 1,000 2,628.21 3,628.21 
4 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม  2,400 6,000 4,500 12,900 
5 กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา “ธรรมอารมณ์ดี”                         1,800 600 600 3,000 
6 กิจกรรมค่ายลูกเสือ  1,200 4,400 4,000 9,600 
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7 กิจกรรมต้านทุจริต  1,200 400 400 2,000 
8 กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองตาก 1,200 4,000 800 6,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 9,000 17,400 15,171.21 41,571.21   
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
7,000 17,000 15,000 2,571.21 

7. การติดตามและประเมินผล   
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธีวดัและประเมินผล เครื่องมือวดัและ

ประเมินผล 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค ์คุณภาพระดับดีมาก ร้อยละ  80   
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล คุณภาพระดับดีมาก ร้อยละ  80   
3.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
คุณภาพระดับดีมาก ร้อยละ  80   
4. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการ
ทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต  คุณภาพระดับดีมาก ร้อยละ  80   
5.ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุณภาพระดับดี
มาก ร้อยละ  80    

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- การสอบถาม 
- ตรวจผลงาน 

- แบบการสังเกต        
- แบบสัมภาษณ์แบบสอบถาม 
- แบบตรวจผลงาน 
 
 
 

ผลลพัธ ์(Outcomes) 
1. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน คุณภาพระดับดีมาก ร้อยละ  80   
2.สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
คุณภาพระดับดีมาก ร้อยละ  80   

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- การสอบถาม 
- ตรวจผลงาน 

- แบบการสังเกต        
- แบบสัมภาษณ์แบบสอบถาม 
- แบบตรวจผลงาน 
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3.สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  คุณภาพ
ระดับดีมาก ร้อยละ  80                         
4.การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น คุณภาพ
ระดับดีมาก ร้อยละ  80   
5.การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น คุณภาพระดับดีมาก ร้อย
ละ  80   
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

8.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 8.2 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 
 8.3 ผู้เรียนให้รู้จักการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

8.4 ผู้เรียนทุกคนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบ/เสนอโครงการ  
                          ( นางสาวพอตา  เชียงทอง  ) 

                             ตำแหน่ง คร ู
 

         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ  
                        ( นายศิริสัมพันธ์   มหัปประภาภิวัฒน์ ) 

                ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

ลงชื่อ     ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                         (  นายธนะชัย จันทร์สุข ) 

            ตำแหน่ง คร ู
 

    ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                          (  นายมนตรี  ใยระย้า ) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง  
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ชื่อโครงการ โครงการอาชีพพัฒนาชีวิต                  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง                                                                    
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565       
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอริสรา  สวาทะสุข       
แผนงานพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือทักษะชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแผน 
งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                             
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  และ6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม         
สนองนโยบาย สพม.38 ข้อที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                                      
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่    3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ใน
ด้าน ICT กีฬา อาชีพ สามารถศึกษาต่อและนำไปประกอบอาชีพ               
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
1. หลักการและเหตุผล    
 เนื่องจากสภาพปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เป็น
นักเรียนชาติพันธุ์ และมีความสนใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพต่าง ๆ ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดทำโครงการอาชีพพัฒนา
ชีวิตขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน และเป็นการสร้างทักษะอาชีพให้กับนักเรียนหลังจบการศึกษา 
 โครงการอาชีพพัฒนาชีวิต เป็นการจัดการเรียนรู้งานอาชีพที่ให้นักเรียนได้ ลงมือปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร
เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะทางอาชีพ ตั้งแต่การวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติงาน การจัดการกับผลผลิต  การ
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จำหน่าย การบริการ รวมทั้งรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตหรือบริการ โดยเน้นการผลิต การบริการ การบริหารจัดการ 
การตลาด และการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ลักษณะของงานอาชีพตามโครงการที่ปฏิบัติต้องเป็นงานอาชีพสุจริต
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น หรืองานอาชีพที่เป็นความต้องการของผู้เรียน อีกทั้งเป็นงานอาชีพที่มีลักษณะเป็นงานผลิตและหรือ
งานบริการ การปฏิบัติงานอาชีพ โดยนักเรียนต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองทั้งหมด ต้ังเริ่มต้นจนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน พร้อมมี
ครูผู้สอนทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน การปฏิบัติโครงการอาชีพ
นั้นเน้นการปฏิบัติรวมกันเป็นกลุ่ม 3 - 5 คน โดยใช้ บ้าน สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ รวมทั้งสถานศึกษา 
เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้การจัดทำโครงการอาชีพพัฒนาชีวิต โรงเรียนสนับสนุนให้มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประสบ
ความสำเร็จในสาขาอาชีพที่มีอยู่ในท้องถิ่น ร่วมวางแผนและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานอาชีพเพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และทักษะด้านอาชีพท่ีนักเรียนได้มากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพื่อฝึกการประกอบอาชีพหรือจัดประสบการณ์อาชีพที่เลือกให้กับนักเรียน โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
อำเภอเมือง จังหวัดตาก    
 2.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถหารายได้ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง 
จังหวัดตาก  
 2.3 เพ่ือสร้างทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก หลังจบ
การศึกษา 
3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการอาชีพพัฒนาชีวิต
ร้อยละ 100  
  3.1.2 นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีทักษะด้านอาชีพอย่างน้อย คน
ละ 1 อาชีพ  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีทักษะด้านอาชีพที่ตนมีความ
สนใจในระดับดีขึ้นไป 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
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ที ่ ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา ผู้รับผิด 
ชอบ 

หมาย
เหตุ ต.

ค. 
พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

1 ประชุมวางแผนการ
จัดทำโครงการ 

             
 
 

ครูแต่ละ
อาชีพ 

 

2 เสนอโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติ 

             

3 ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน 

             

4 ปฏิบัติตามแผนการ
ดำเนินงาน 

             

5 สรุปและรายงานผล
การดำเนินงาน 

             

 
 
 
 
 
4.1 ลิตเติ้ลเชฟทีอาร์ (Little Chef T.R.) 
 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาววันวิสา  ใหม่นวล 
 งบประมาณท่ีใช้รวมทั้งสิ้น   11,000    บาท 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 อาหารจานเดียว อาหาร
ยอดนิยม 

0 1,000 500 1,500 

2 เบเกอรี่ 1000 3,000 2,000 6,000 
3 ขนมไทย 1000 2,000 500 3,500 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 6,000 3,000 11,000 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
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1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
2,000 3,000 3,000 3,000 

 
4.2 ช่างตัดผมชาย  
 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายศิริสัมพันธ์  มหัปประภาภิวัฒน์ และนายสมภัคร  นอนเปา 
 งบประมาณท่ีใช้รวมทั้งสิ้น      5,000      บาท 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมฝึกเป็นช่างตัดผม
ชาย 

0 0 5,000 5,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 0 0 5,000 0 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 

ไตรมาสที่ 2 
2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 

ไตรมาสที่ 3 
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 

ไตรมาสที่ 4 
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 

2,000 2,000 1,000 0 
 
 
 
 
 
4.3 ปักผ้าเบื้องต้น 
 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง 
 งบประมาณท่ีใช้รวมทั้งสิ้น      5,000       บาท 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมศึกษาวิธีการทำ 
ลวดลายผ้าปัก 

0 1,000 1,500 
 

2,500 

2 กิจกรรมเผยแผ่ภูมิปัญญา
การปักผ้าของชนเผ่า 

0 1,500 1,500 
 

2,500 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 0 3,000 3,000 5,000 
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หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 

ไตรมาสที่ 2 
2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 

ไตรมาสที่ 3 
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 

ไตรมาสที่ 4 
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 

500 500 500 3,500 
 
4.4 ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายวุฒิพัทธิ์  โพทวี  และนายธีรวัต  เอ่ียมมา 
 งบประมาณท่ีใช้รวมทั้งสิ้น   20,000    บาท 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ซ่อมบำรุงและรักษา
คอมพิวเตอร์ 

1,000 0 17,000 18,000 

2 ค่ายอาสาพัฒนา ICT 0 1,000 1,000 2,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 1,000 18,000 20,000 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 

ไตรมาสที่ 2 
2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 

ไตรมาสที่ 3 
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 

ไตรมาสที่ 4 
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 

4,000 9,000 5,000 2,000 
 
 
 
 
4.5 ห้องเรียนภาษาเมียนมา 
 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวรัชนก  สุดดี 
 งบประมาณท่ีใช้รวมทั้งสิ้น   10,000    บาท 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ห้องเรียนเมียนมา 0 0 6,000 6,000 
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2 วัฒนธรรมการกินแบบม่าน 0 0 4,000 4,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 0 0 10,000 10,000 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 

ไตรมาสที่ 2 
2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 

ไตรมาสที่ 3 
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 

ไตรมาสที่ 4 
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 

0 5,000 5,000 0 
 
4.6 COFFEE T.R. 
 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวศิริพร  ถิระการ  
 งบประมาณท่ีใช้รวมทั้งสิ้น   10,000    บาท 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมท่องโลกกาแฟ 1,000 0 1,000 2,000 
2 กิจกรรม Young Barista 5,000 0 3,000 8,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,000 0 4,000 10,000 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 

ไตรมาสที่ 2 
2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 

ไตรมาสที่ 3 
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 

ไตรมาสที่ 4 
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 

1,000 1,000 5,000 3,000 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 ห้องเรียนโกรเซอรี่ ไทยแลนด์ 
 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวจันทิมา  ชอบธรรม 
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 งบประมาณท่ีใช้รวมทั้งสิ้น   5,000    บาท 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 การเรียนรู้โปรแกรมขาย
สินค้า 

1,000 0 3,000 4,000 

2 การผลิตสินค้า 0 0 1,000 1,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 0 4,000 5,000 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 

ไตรมาสที่ 2 
2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 

ไตรมาสที่ 3 
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 

ไตรมาสที่ 4 
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 

500 2,500 2,000 - 
 
4.8 อาหารในครัวเรือน 
 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายอมรศักดิ์  ศรีวิรัตน์ 
 งบประมาณท่ีใช้รวมทั้งสิ้น   9,000    บาท 

ที ่ กิจกรรม จำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 อาหารจานเดียว 0 0 3,000 3,000 
2 อาหารยอดนิยม 0 0 3,000 3,000 
3 อาหารประยุกต์ 0 0 3,000 3,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 0 0 9,000 9,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 

ไตรมาสที่ 2 
2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 

ไตรมาสที่ 3 
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 

ไตรมาสที่ 4 
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 

2,000 3,000 2,000 2,000 
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4.9 ช่างเชื่อมไฟฟ้า 
 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายสมภักดิ์  นานเปา 
 งบประมาณท่ีใช้รวมทั้งสิ้น   20,000    บาท 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 1.1 เครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีที่ใช้ในงานเชื่อม
ไฟฟ้า 
1.2 วัสดุฝึกทักษะการเชื่อมไฟฟ้า 
1.3 วัสดุฝึกทำชิ้นงานชุดโต๊ะ-เก้าอ้ี 
1.4 วัสดุ ฝึกทำชิ้นงานชั้นวางรองเท้า 
1.5 วัสดุฝึกทำชิ้นงานราวตากผ้านักเรียน
พักนอน 

0 0 20,000 20,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 0 0 20,000 20,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 

ไตรมาสที่ 2 
2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 

ไตรมาสที่ 3 
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 

ไตรมาสที่ 4 
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 

10,000 5,000 2,500 2,500 
 
4.10 แอร์โฮสเตส  
 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางเพียงขวัญ  คำตุ้ย และนางสาวอริสรา  สวาทะสุข  
 งบประมาณท่ีใช้รวมทั้งสิ้น   10,000    บาท 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรม Steps to be 
an airhostess  

0 2,000 3,000 5,000 

2 กิจกรรมศึกษาดูงาน 0 2,000 3,000 5,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 0 4,000 6,000 10,000 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



85 
 

 
ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 

ไตรมาสที่ 2 
2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 

ไตรมาสที่ 3 
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 

ไตรมาสที่ 4 
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 

0 2,500 2,500 5,000 
 
4.11 สกรีน & flex 1, 2 
 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายอุดมศักดิ์  ต่อพนา 
 งบประมาณท่ีใช้รวมทั้งสิ้น   10,000    บาท 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 1.1 การใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์สกรีน
เสื้อ เฟล็กซ์เสื้อ และรีดร้อนชิ้นงาน 
1.2 การฝึกทักษะการใช้เครื ่องม ือ/
อุปกรณ์สกรีนเสื้อ เฟล็กซ์เสื้อ และการ
รีดร้อนชิ้นงาน 

0 0 10,000 10,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 0 0 10,000 10,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 

ไตรมาสที่ 2 
2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 

ไตรมาสที่ 3 
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 

ไตรมาสที่ 4 
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 

3,000 2,000 3,000 2,000 
 
4.12 เตรียมกีฬาม.ต้น 
 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายอุดมศักดิ์  ต่อพนา 
 งบประมาณท่ีใช้รวมทั้งสิ้น   5,000    บาท 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 1.1 การใช้อุปกรณ์กีฬาในการฝึกทักษะ 
1.2 การเรียนรู้กฎ กติกา ในการฝึกซ้อม
กีฬาประเภทต่าง ๆ 

0 0 5,000 5,000 
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น 0 0 5,000 5,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 

ไตรมาสที่ 2 
2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 

ไตรมาสที่ 3 
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 

ไตรมาสที่ 4 
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 

1,000 1,000 2,000 2,000 
 
 
 
4.13 เตรียมกีฬาม.ปลาย 
 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายอุดมศักดิ์  ต่อพนา 
 งบประมาณท่ีใช้รวมทั้งสิ้น   5,000    บาท 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 1.1 การใช้อุปกรณ์กีฬาในการฝึกทักษะ 
1.2 การเรียนรู้กฎ กติกา ในการฝึกซ้อม
กีฬาประเภทต่าง ๆ 

0 0 5,000 5,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 0 0 5,000 5,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 

ไตรมาสที่ 2 
2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 

ไตรมาสที่ 3 
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 

ไตรมาสที่ 4 
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 

1,000 1,000 2,000 2,000 
 
4.14  เกษตรพอเพียง 
 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายธดล สาบุ่ง 
 งบประมาณท่ีใช้รวมทั้งสิ้น   10,000    บาท 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
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1 ซ่อมแซมอุปกรณ์
การเกษตร 

0 0 7,000 7,000 

2 กิจกรรมปลูกผักปลอด
สารพิษ 

0 0 3,000 3,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 0 0 10,000 10,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 

ไตรมาสที่ 2 
2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 

ไตรมาสที่ 3 
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 

ไตรมาสที่ 4 
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 

7,000 3,000 0 0 
 
 
 
 
4.15 ห้องเรียนนวัตกรรมดิจิทัล 
 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวพอตา  เชียงทอง และนายธีรวัต เอี่ยมมา 
 งบประมาณท่ีใช้รวมทั้งสิ้น   35,000    บาท 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรม สอนการใช้โปรแกรมตัดต่อ 
 Kine Master  

1,800 0 2,000 3,800 

2 กิจกรรมเรียนรู้การตัดต่อ VDO การ
ทำVTR 

1,800 0 12,900 14,700 

3 กิจกรรมการทำหนังสั้น 1,800 0 12,900 14,700 
4 กิจกรรมสอนการใช้ Infographic 

โดยใช้โปรแกรม Canva 
1,800 0 0 1,800 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,200 0 27,800 35,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
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1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
3,800 12,900 12,900 1,800 

 
4.16 สวนผักออร์แกนิค 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายธนะชัย จันทร์สุข 
งบประมาณท่ีใช้รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับ
ปลูกผักออร์แกนิค 

0 0 9,000 9,000 

2 จัดจำหน่ายสินค้า 0 0 1,000 1,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 0 0 10,000 10,000 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 

ไตรมาสที่ 2 
2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 

ไตรมาสที่ 3 
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 

ไตรมาสที่ 4 
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 

4,000 2,500 2,500 1,000 
 
4.17 อัจฉริยภาพทางดนตรี 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายศรัทธา อินพหล 
งบประมาณท่ีใช้รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับ
ฝึกซ้อม 

0 0 7,000 7,000 

2 อบรมทางดนตรี 3,000 0 0 3,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 0 7,000 10,000 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
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1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
7,000 3,000 0 0 

 
4.18 กีฬาเซปัคตะกร้อ 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายชูเกียรติ ปันพรม 
งบประมาณท่ีใช้รวมทั้งสิ้น 3,500 บาท 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
สำหรับฝึกซ้อม 

0 0 2,000 2,000 

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
สำหรับทำสนาม 

0 0 1,000 1,000 

3 กิจกรรมเซปัคตะกร้อ 500 0 0 500 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 500 0 3,000 3,500 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 

ไตรมาสที่ 2 
2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 

ไตรมาสที่ 3 
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 

ไตรมาสที่ 4 
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 

3,500 0 0 0 
 
 
 
5. สรุปงบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น          193,500           บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ลิตเติ้ลเชฟทีอาร์ (Little 
Chef T.R.) 

2,000 6,000 3,000 11,000 

2 ช่างตัดผมชาย 0  5,000 5,000 
3 ปักผ้าเบื้องต้น 0 3,000 3,000 5,000 
4 ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
1,000 1,000 18,000 20,000 
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5 ห้องเรียนภาษาเมียนมา 0 0 10,000 10,000 
6 COFFEE T.R. 6,000 0 4,000 10,000 
7 ห้องเรียนโกรเซอรี่ ไทย

แลนด์ 
1,000 0 4,000 5,000 

8 อาหารในครัวเรือน 0 0 9,000 9,000 
9 ช่างเชื่อมไฟฟ้า  0 0 20,000 20,000 
10 แอร์โฮสเตส  4,000 6,000 10,000 
11 สกรีน & flex 1,2 0 0 10,000 10,000 
12 เตรียมกีฬาม.ต้น 0 0 5,000 5,000 
13 เตรียมกีฬาม.ปลาย 0 0 5,000 5,000 
14 เกษตรพอเพียง 0 0 10,000 10,000 
15 ห้องเรียนนวัตกรรมดิจิทัล 7,200 0 27,800 35,000 
16 สวนผักออร์แกนิค 0 0 10,000 10,000 
17 อัจฉริยภาพทางดนตรี 3,000 0 7,000 10,000 
18 กีฬาเซปัคตะกร้อ 500 0 3,000 3,500 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 20,700 14,000 159,800 193,500 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. สรุประยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาสที่ 1 
1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 

64 

ไตรมาสที่ 2 
2 ม.ค. – 31 มี.ค. 

65 

ไตรมาสที่ 3 
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 

65 

ไตรมาสที่ 4 
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 

65 
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1 ลิตเติ้ลเชฟทีอาร์ (Little 
Chef T.R.) 

2,000 3,000 3,000 3,000 

2 ช่างตัดผมชาย 2,000 2,000 1,000 0 
3 ปักผ้าเบื้องต้น 500 500 500 3,500 
4 ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
4,000 9,000 5,000 2,000 

5 ห้องเรียนภาษาเมียนมา 0 5,000 5,000 0 
6 COFFEE T.R. 1,000 1,000 5,000 3,000 
7 ห้องเรียนโกรเซอรี่ ไทย

แลนด์ 
500 2,500 2,000 0 

8 อาหารในครัวเรือน 2,000 3,000 2,000 2,000 
9 ช่างเชื่อมไฟฟ้า  10,000 5,000 2,500 2,500 
10 แอร์โฮสเตส 0 2,500 2,500 5,000 
11 สกรีน & flex 1,2 3,000 2,000 3,000 2,000 
12 เตรียมกีฬาม.ต้น 1,000 1,000 2,000 2,000 
13 เตรียมกีฬาม.ปลาย 1,000 1,000 2,000 2,000 
14 เกษตรพอเพียง 7,000 3,000 0 0 
15 ห้องเรียนนวัตกรรมดิจิทัล 3,800 12,900 12,900 1,800 
16 สวนผักออร์แกนิค 4,000 2,500 2,500 1,000 
17 อัจฉริยภาพทางดนตรี 7,000 3,000 0 0 
18 กีฬาเซปัคตะกร้อ 3,500 0 0 0 

รวม 52,300 58,900 50,900 29,800 
 
 
7. การติดตามและประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ผลผลิต (Output) 
1. นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง 
จังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการอาชีพพัฒนาชีวิตร้อยละ 
100  
2. นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง 
จังหวัดตาก มีทักษะด้านอาชีพอย่างน้อย คนละ 1 อาชีพ 

 
เข้าร่วมกิจกรรม  

 
 

เรียนและปฏิบัติ
กิจกรรม 

 
การลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

การลงทะเบียนเรียน 
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ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง 
จังหวัดตาก มีทักษะด้านอาชีพที่ตนมีความสนใจในระดับ
ดีขึ้นไป 

 
เรียนและปฏิบัติ

กิจกรรม 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายวิชาอาชีพ 

  
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่ตนสนใจเพื่อใช้ต่อยอดในอนาคต  
8.2 นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีรายได้ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนถนอม

ราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 
8.3 นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 สามารถ

ประกอบอาชีพได้หลังจบการศึกษา ในกรณีไม่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  
 
 

ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบ/เสนอโครงการ 
                        (นางสาวอริสรา   สวาทะสุข) 

                             ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
 

         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายศิริสัมพันธ์   มหัปประภาภิวัฒน์)    

                ตำแหน่ง คร ู
 

    ลงชื่อ     ผู้ตรวจสอบโครงการ 
    (นายธนะชัย   จันทรสุข)    

                ตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 
 

    ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายมนตรี   ใยระย้า) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
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ชื่อโครงการ  เรียนรู้ ก้าวไกล ภายใต้ COVID-19 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2564-  30 กันยายน  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศิริสัมพันธ์   มหัปประภาภิวัฒน์ 
แผนงาน    ข้อที่ 1, 3, 4, 6 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 ,2 ,4 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2, 3, 4, 5 
สนองนโยบาย สพม.38 ข้อที่ 2, 3, 4, 5 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1, 4,  5       
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1, 3 

 
1. หลักการและเหตุผล   

การศึกษา คือ การสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มี
ความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะ ประกอบการงานอาชีพได้ การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอก
งาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม การศึกษาจึงเป็นความจำเป็นของชีวิตอีกประการหนึ่ง นอกเหนือจาก
ความจำเป็น ด้านที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค การศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวิต เป็นปัจจัยที่จะ
ช่วยแก้ปัญหาทุก ๆ ด้านของชีวิตและเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของชีวิตในโลกที่มีกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง รวดเร็ว และส่งผลกระทบให้วิถีดำรงชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน
การศึกษายิ่งมีบทบาทและความจำเป็นมากข้ึนด้วย 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในปัจจุบัน ทำให้ส่งผลกระทบ
ต่อกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ดังนั้นทาง
โรงเรียนโดยฝ่ายงานวิชาการ จึงได้วางแผนจัดและดำเนินการโครงการเรียนรู้ก้าวไกลภายใต้ Covid-19  
2. วัตถุประสงค์   

2.1 เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผลให้ก้าวทันสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 2.2 เพ่ือจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ใน
ปัจจุบัน 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเท่าเทียมกัน 
3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   
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  3.1.1 ครูร้อยละ 90 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี 
 3.2  เชิงคุณภาพ   

3.2.1 สถานศึกษามีการจัดทำ ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
การวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
  3.2.2 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ในระดับดี 
  3.2.3 นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย หลากหลาย และทั่วถึง 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
ที ่

กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

1. จัดทำ หลักสูตรสถานศึกษา 
2. นำหลักสูตรสู่การใช้งาน 
3. ประเมินการใช้หลักสูตร 
4. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

ศิริสัมพันธ์  
มหัปประภา
ภิวัฒน ์

 

2 กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอน 

1. การจัดทำบทเรียนออนไลน์ 
2. จัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ด้วย application ต่างๆ 
3. การจัดทำเอกสาร ใบงาน ใบ
ความรู้ สู่การจัดการเรียนการ
สอนแบบ Onhand 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

ศิริสัมพันธ์  
มหัปประภา
ภิวัฒน ์

 

 
งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น 35,000  บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน   30,000 30,000 
2 บทเรียนออนไลน์ (E-learning)   5,000 5,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   40,000 40,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
1 ต.ค. – 30 ธ.ค.64 

ไตรมาสที่ 2 
2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 

ไตรมาสที่ 3 
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 

ไตรมาสที่ 4 
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 

10,000 10,000 10,000 10,000 
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7. การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต (Output) 
3. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่

สูงขึ้น 

 
- นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
 
- ผลการเรียนรายวิชา 
 

 
- แบบนิเทศการจัดการเรียนการ

สอน 
- แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
3. ครูรักในจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
4. นักเรียนรักและเห็นความสำคัญของ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 
-  

 
 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่ก้าวทันสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 8.2 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 8.3 ผู้เรียนมีทักษะวิชาการ วิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบ/เสนอโครงการ 
                        (นายศิริสัมพันธ์   มหัปประภาภิวัฒน์) 

                             ตำแหน่ง ครู 
 

         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายศิริสัมพันธ์   มหัปประภาภิวัฒน์)    
                ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
    ลงชื่อ     ผู้ตรวจสอบโครงการ 

    (นายธนะชัย   จันทรสุข)    



96 
 

                ตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 
 

    ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายมนตรี   ใยระย้า) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
 
 
 
 

 
 
 
 

ชื่อโครงการศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลกรทางการศึกษาสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง (เคยทำมาแล้ว)   
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสาร และ นางสาวฐณิชชญาณ์   ปองผดุง 
แผนงาน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่3พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพม.38 ข้อที่3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
1. หลักการและเหตุผล   

จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแนวทางการพัฒนา หลักการปฏิรูปการศึกษา โดยมี
กรอบแนวทางหนึ่งคือ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน  มีวิสัยทัศน์
ทันยุคทันสมัย  และนำศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การจัดการอบรมสัมมนา การ
พัฒนาขีดความสามารถในการเรียนการสอนในยุคประชาคมอาเซียน เพ่ือครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการ
พัฒนาบุคลากรของโรงเรียน หากบุคลากรในสถานศึกษามีวินัยมีความรับผิดชอบ       มีความรู้ความสามารถจะช่วยให้
บุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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2. วัตถุประสงค์   
2.1  เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา  เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ นำแนวทางและเทคนิควิธีการใหม่ๆ 
มาพัฒนาตนเอง 
2.2   เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ  บุคลากรมีคุณธรรม  จริยธรรมและมีความสามัคคีและนำศาสตร์พระราชา  
มาพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน 

 2.3 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   

- ครูทุกคนได้รับเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์นำแนวทางและเทคนิควิธีการใหม่ๆมาพัฒนาตนเอง 
 - ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีข้ึน 
 3.2  เชิงคุณภาพ   

- ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 - ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ศึกษาดูงานและการ

สัมมนา 
1.ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค64 -  
30 ก.ย 65 

นางสาวเสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสารและ
นางสาวฐณิชชญาณ์  
ปองผดุง 

 

 
5. งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น 70,000บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ศึกษาดูงานและการ
สัมมนา 

 70,000  70,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  70,000  70,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 63 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 64 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64 
 70,000   

 

7. การติดตามและประเมินผล   
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต (Output) 
-ร้อยละครูทุกคนได้เพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์นำแนวทางและ
เทคนิควิธีการใหม่ๆมาพัฒนา
ตนเอง 
- ร้อยละครูทุกคนได้รับการพัฒนา
ตนเองให้มีศักยภาพในการปฏิบัติที่
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีขึ้น 
 
 
 

 
-การสอบถาม /  
การสัมภาษณ์ 
-การ สังเกต    
 

 
-แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต    
 

ผลลัพธ์ (|Outcomes) 
- ครูทุกคนได้เพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์นำแนวทางและ
เทคนิควิธีการใหม่ๆมาพัฒนา
ตนเอง 
 
- ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเอง
ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีขึ้น 

 
-แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต    
-แบบทดสอบ 
-แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 
-แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต    
-แบบทดสอบ 
-แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.ครูทุกคนได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์นำแนวทางและเทคนิควิธีการใหม่ๆมาพัฒนาตนเอง 
 2. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีข้ึน 
 3. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบ/เสนอโครงการ 

                        (นางสาวเสาวลักษณ์   ไม้แก่นสาร) 
                             ตำแหน่ง คร ู

 
ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบ/เสนอโครงการ 

                        (นางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง) 
                             ตำแหน่ง ครูผู้สอน 

 
         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                         (  นางสาวเสาวลักษณ์   ไม้แก่นสาร) 
                ตำแหน่ง หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
ลงชื่อ     ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                              (นายธนะชัย จันทร์สุข) 
                               ตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน 

 
    ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายมนตรี  ใยระย้า) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพของด้านการอ่านการเขียนไม่คล่องของนักเรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ (ไม่เคยทำมาก่อน)   
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเสาวลักษณ์   ไม้แก่นสารและนางสาวฐณิชชญาณ์   ปองผดุง  
แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและโอกาสทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 4ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ       
สนองนโยบาย สพม.38 ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่          
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ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
1. หลักการและเหตุผล   
 เนื่องจากโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงมีนักเรียนที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ม้งเป็นจำนวนมากและนักเรียนใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองทำให้นักเรียนส่วนหนึ่งมีความบกพร่องในการอ่านและเขียน และจากการคัดกรองนักเรียน
พบว่ามีนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (LD ด้านภาษา) ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่ต้องเร่งพัฒนานักเรียน
กลุ่มนี้ให้สามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง ตามนโนบายของกระทรวงศึกษาธิการและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพทางโรงเรียนได้เห็นความสำคัญดังกล่าว 
แต่ทางโรงเรียนยังขาดบุคลากรทางด้านการสอนภาษาไทยเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนอัตราบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและการให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทางด้านภาษาไทย เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ในโรงเรียน และให้บริการแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนจึงจัดทำ
โครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์   
 1.เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนด้านภาษาไทยให้แก่นักเรียน 
     2.เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางด้านภาษาไทย 
     3. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนคล่องได้ในระดับหนึ่ง 
3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   

1.ดำเนินการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน  
2.พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่บกพร่องทางด้านภาษาและอ่านเขียนไม่คล่อง จำนวน 20 คน  

 3.2  เชิงคุณภาพ   
  พัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่บกพร่องทางด้านภาษาและอ่านเขียนไม่คล่องให้มีทักษะในการ   
 อ่านเขียนได้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง 
   
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 จัดจ้างบุคลากรสอน

ทางด้านภาษาไทย 
1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการดำเนิน
กิจกรรม 

1 ต.ค64 -  
30 ก.ย 65 

นางบุญญาดา  
น่วมด้วงและ
นางเพ็ญนภา  
ก้อนเกตุ 
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5.สรุปและรายงานผล 
 

5. งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น 75,600 บาท จำแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดจ้างบุคลากรสอน
ทางด้านภาษาไทย 

75,600   75,600 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 75,600   75,600 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 
18,900 18,900 18,900 18,900 

 

7. การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต (Output) 
-นักเรียนที่บกพร่องทางด้านภาษา
สามารถอ่านออกเขียนคล่องได้ใน
ระดับหนึ่ง 

 
-การสอบถาม /  
การสัมภาษณ์ 
-การสังเกต    

 
-แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต    
 

ผลลัพธ์ (|Outcomes) 
1. นักเรียนที่บกพร่องทาง 
ด้านภาษาและอ่านเขียนไม่คล่อง 
สามารถอ่านเขียนได้ในระดับที่ดีข้ึน 
   2. นักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล
ตัวแทนของโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วม
การแข่งขันร้อยละ 80 ได้รับรางวัล
อันดับที่ 1-3 ในระดับจังหวัด 

 
-แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต    
-แบบทดสอบ 
-แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 
-แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต    
-แบบทดสอบ 
-แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.นักเรียนมีความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ และสามารถอ่านเขียนได้ในระดับที่สูงขึ้น 
 2.โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
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ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบ/เสนอโครงการ 
                        (นางสาวเสาวลักษณ์   ไม้แก่นสาร) 

                             ตำแหน่ง คร ู
 

ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบ/เสนอโครงการ 
                        (นางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง) 
                             ตำแหน่ง พนักงานราชการ 

 
         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                         (  นางสาวเสาวลักษณ์   ไม้แก่นสาร) 
                ตำแหน่ง หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
ลงชื่อ     ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                              (นายธนะชัย จันทร์สุข) 
                               ตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน 

 
    ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

          ( นายมนตรี  ใยระย้า) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 

 
 
 

 
 
 
 
 


