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ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื นฐานสถานศึกษา 

 
ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533  ที่ประชุมคณะกรรมการสภาต าบลโป่งงามได้มีมติให้จัดตั้งโรงเรียน
มัธยมศึกษาประจ าต าบลขึ้น  โดยมอบหมายให้ นายแก้ว เครือปัญญาก านันต าบลโป่งงาม นายค า กันทะวังผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 และ นายสมเจตน์ รัตนสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เป็นผู้ด าเนินการ  จากนั้น
คณะผู้ด าเนินการจึงได้ประสานงานขอใช้พ้ืนที่เขตธรณีสงฆ์ของวัดถ้ าปลา เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน  และได้รับอนุญาต
จากพระครูสมานธรรมคุณ เจ้าคณะต าบลโป่งงาม  และพระราชรัตนากรเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ให้ใช้เขตธรณีสงฆ์
ของวัดถ้ าปลา จ านวน 45 ไร่เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน 
            ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2536  
โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนถ้ าปลาวิทยาคม”  เปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2  ห้องเรียน โดย
อาศัยสถานที่ของโรงเรียนสอนภาษาจีนบ้านถ้ าสันติสุข  หมู่ที่ 4  ต าบลโป่งงามเป็นห้องเรียนชั่วคราว  จากนั้นจึงได้รับ
อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก, ข และ ค  โดยท าพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่  26 สิงหาคม พ.ศ. 
2536  มีนายอุดมศักดิ์ มุนิกานนท์ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคมในฐานะประธานกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4  เป็นประธาน 

 เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อจาก 
“โรงเรียนถ้ าปลาวิทยาคม”   เป็น  “โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม”   เนื่องจากชุมชนต้องการใช้ชื่อเพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่
วัดถ้ าปลาที่อนุญาตให้ใช้เขตธรณีสงฆ์ เป็นที่ตั้งโรงเรียน   และต่อมาได้มีค าสั่งของกรมสามัญศึกษาท่ี 468/2540  สั่ง  
ณ  วันที่  29  มกราคม  พ.ศ.  2540  ให้โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีกหนึ่งระดับ  
 ปัจจุบันโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  36ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 2  หมู่ที่ 5  บ้านห้วยปูแกง ต าบลโป่งงาม  
อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา   ตอนปลาย  ได้รับ
คัดเลือกให้เป็น  “โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ”  เมื่อปีการศึกษา  2552  ,ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อ าเภอ 
1 โรงเรียนในฝันเมื่อ พ.ศ. 2555 , ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบที่ 3 จากส านักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษา ในปี พ.ศ. 2556 และได้รับรางวัล ชนะเลิศ โรงเรียนต้นแบบระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ในปี พ.ศ. 2556 
 
ข้อมูลสถานศึกษา 
 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 2  หมู่ที่ 5  บ้านห้วยปูแกง ต าบลโป่งงาม  อ าเภอแม่สาย  จังหวัด
เชียงราย  อยู่ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงามซ่ึงมีวิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาสู่  เวียงผืนแผ่นดินธรรม  
เวียงเกษตรกรรมพอเพียง  เวียงท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”มีจ านวน  12 หมู่บ้าน  ดังนี้ 
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ตารางที่ 1  แสดงจ านวนประชากรในเขตบริการ 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ประชากร 

รวม 
จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง 
1 บ้านถ้ า 431 438 869 269 
2 บ้านดง 321 372 693 167 
3 บ้านถ้ าปลา 404 481 885 289 
4 บ้านถ้ าสันติสุข 758 762 1,502 140 
5 บ้านห้วยปูแกง 674 590 1,264 116 
6 บ้านสันกอสา 235 255 490 156 
7 บ้านสันเกล็ดทอง 360 372 732 201 
8 บ้านโป่งเหนือ 324 358 682 204 
9 บ้านโป่ง 453 457 910 210 
10 บ้านผาฮ้ี (อาข่า) 277 239 516 104 
11 บ้านผาฮ้ี (ลาหู่) 72 92 164 30 
12 บ้านถ้ าพัฒนา 395 434 829 260 

รวม 4,704 4,850 9,554 2,146 
 
 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  มีเขตบริการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  3  ต าบล  
ได้แก่  ต าบลโป่งงาม  ต าบลโป่งผา  และต าบลห้วยไคร้ 
 
ตารางที่ 2  แสดงจ านวนโรงเรียนในเขตบริการ 
 

ที ่ โรงเรียน ต าบล หมายเหตุ 
1 โรงเรียนบ้านโป่ง โป่งงาม  
2 โรงเรียนบ้านถ้ าปลา โป่งงาม  
3 โรงเรียนบ้านถ้ า โป่งงาม  
4 โรงเรียนบ้านถ้ า ต.ช.ด. โป่งงาม  
5 โรงเรียนบ้านผาฮ้ี โป่งงาม  

 

ประชาชนในเขตบริการมีหลากหลายทางชาติพันธุ์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 
 1.  กลุ่มคนไทยพื้นราบ ได้แก่  คนไทยพื้นเมือง ไทยลื้อ และ ไทยใหญ ่
 2.  กลุ่มคนไทยบนพื้นที่สูง ได้แก่ อาข่า ลาหู่ ลัวะ 
 3.  กลุ่มคนเชื้อสายจีน ได้แก่ อดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮ่ออพยพ 
 4.  กลุ่มผู้พลัดถิ่นหลบหนีเข้าเมือง ได้แก่ ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า  
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ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามสายงาน/วุฒิ 

ที ่ ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่ง เอก โท ตรี 
ต่ ากว่า

ตรี 
รวม 

1 
 

สายบริหาร 
 

ผู้อ านวยการ  1   1 
รองผู้อ านวยการ  1   1 

2 สายงานการสอน คร ู  11 8  19 
ครูผู้ช่วย   2  2 
พนักงานราชการ   1  1 

3 
 

สายงานสนับสนุน 
 

ช่างไม้     1 1 
ช่างสี   1  1 
เจ้าหน้าที่ธุรการ   1  1 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ      

รวม  13 13 1 27 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามสายงาน/ระดับ 

ที ่ ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่ง ไม่มี คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 รวม 
1 
 

สายบริหาร 
 

ผู้อ านวยการ    1  1 
รองผู้อ านวยการ    1  1 

2 สายงาน 
การสอน 

คร ู  6 8 5  19 
ครูผู้ช่วย 2     2 
พนักงานราชการ 1     1 

3 
 

สายงาน 
สนับสนุน 
 

ช่างไม้  1     1 
ช่างสี 1     1 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1     1 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ       

รวม 6 6 8 7  27 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามสายงาน/เพศ 

ที ่ ชื่อสายงาน           ชื่อต าแหน่ง ชาย หญิง รวม                                    
1 
 

สายบริหาร 
 

ผู้อ านวยการ 1  1 
รองผู้อ านวยการ 1  1 

2 สายงานการสอน คร ู 4 15 19 
ครูผู้ช่วย 1 1 2 
พนักงานราชการ  1 1 

3 
 

สายงานสนับสนุน 
 

ช่างไม้  1  1 
ช่างสี 1  1 
เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 1 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ    

รวม 9 18 27 
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ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนนักเรียนแยกตามระดับชั น /เพศ  
 

ชั้น ห้อง ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่  1 2 30 31 61 
มัธยมศึกษาปีที่  2 2 32 39 71 
มัธยมศึกษาปีที่  3 2 33 44 77 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 6 65 114 209 
มัธยมศึกษาปีที่  4 3 6 6 12 
มัธยมศึกษาปีที่  5 3 11 17 28 
มัธยมศึกษาปีที่  6 3 12 12 24 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 9 29 35 64 

รวมทั งสิ น 15 94 149 273 
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ตอนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 
ปรัชญาของโรงเรียน 
 สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี (ความพร้อมเพียงของหมู่คณะท าให้เกิดสุข) 
 
ค าขวัญ  
 เรียนดี มีวินัย เลิศอนามัย น้ าใจงาน 
 
เอกลักษณ์ 
 แหล่งเรียนรู้ คู่ธรรมชาติ 
 
อัตลักษณ์ 
 คนดี มีน้ าใจ 
 
วิสัยทัศน์  
 ภายในปี 2558 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมจะเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพสูงสุด  และเป็นคนดี  มีน้ าใจ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการศึกษา 
 
พันธกิจ  
 พัฒนา  ยกระดับ  และจัดการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการมี
อาชีพที่มั่นคงในอนาคต  เป็นบุคคลที่มีวินัย  มีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง  ผู้อ่ืน  และสังคม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เป้าประสงค์ 
 1.  ผู้เรียนทุกคน  ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงสุดตามขีดความสามารถของแต่ละบุคคล โดยการจัดการ
เรียนรู้และกิจกรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรสถานศึกษา  โดย
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
 2.  ผู้เรียนทุกคน  มีความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 3.  ครูผู้สอนทุกคน  สามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และให้ความส าคัญกับ
พ้ืนฐานและศักยภาพของผู้เรียน โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 4.  โรงเรียนสามารถปรับบทบาทการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน  “รู้ศักยภาพเขา  รู้ศักยภาพเรา  เท่าทัน  และ
แข่งขันได”้ 
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บทบาทหน้าที่ 
 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีบทบาทหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
  
ด้านวิชาการ 
      1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการ
ของผู้เรียนชุมชนและ ท้องถิ่น 
      2. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และ ส่งเสริม 
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
      3. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ
สถานศึกษารับทราบ 
  
ด้านงบประมาณ 
      1. จัดตั้งและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
      2. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายได้จาก
ทรัพย์สินของ สถานศึกษาทั้งนี้ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
 
ด้านการบริหารงานบุคคล 
 ด าเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 
 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 
      1. จัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวมทั้งความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
      2. ด าเนินการและก ากับติดตามและประเมินผลงานตามแผนงาน  โครงการของสถานศึกษา 
      3. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครองดูแลบ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของสถานศึกษา ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
      4. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ตามกฎหมายระเบียบ 
ประกาศ ฯลฯ 
      5. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่กฎหมายระเบียบ 
ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
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ภารกิจ 
 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมมีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนจบ
หลักสูตรตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดมีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพเหมาะสมกับ
การจัดการศึกษาตลอดจนมีการบริหารแผนงานและงบประมาณให้บรรลุพันธกิจของสถานศึกษาและสนับสนุน  
อ านวยความสะดวกให้กับครู ผู้ปกครอง ชุมชน จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  จัดโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยแบ่งออกเป็น  6 งาน  ดังนี้ 

1. งานแผนงานและประกันคุณภาพ. 
2. งานวิชาการ 
3. งานกิจการนักเรียน 
4. งานบุคคล 
5. งานอ านวยการ 
6. งานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 

งำนแผนงำน 
และประกันคุณภำพ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

- งานวางแผนงานวิชาการ 
- งานจัดการเรียนการสอน 
- งานพัฒนาและส่งเสริม 
   วชิาการและการเรียนร่วม 
- งานพัฒนาและส่งเสริม 
  การคดิ วิเคราะห์ และการ  
   วิจยัเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
- งานส่งเสริมการใช้ 
  นวตักรรมและเทคโนโลย ี
  เพื่อการเรียนรู ้
- งานข้อมูลสารสนเทศ 
  ด้านวชิาการ 
- งานวัดผลและประเมินผล 
  การเรียนและงานทะเบียน 
   นักเรียน 
- งานแนะแนวการศึกษาและ 
   กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานประเมินผลการ  
  ด าเนนิงานงานวิชาการ 

- งานวางแผนพัฒนา

โรงเรียน 

- งานจัดองค์กร             

- งานจัดระบบเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 

- งานระบบการประกัน

คุณภาพภายใน 

- งานค านวณต้นทุนผลผลติ 

- งานควบคุมภายใน 

- งานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- งานประเมินผลการ

ด าเนินงานงานแผนงาน

และประกันคุณภาพ 
 

-  งานวางแผนงานกิจการ 
   นักเรียน 
-  งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม   
   จริยธรรม 
-  งานระบบการดูแลช่วยเหลอื 
   นักเรียน 
-  งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
- งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
  ด้านศิลปะ ดนตร ีนาฏศิลป์  
   และกีฬา 
- งานป้องกันอบายมขุ  
   ยาเสพติด  การทะเลาะวิวาท  
   เพศ และสร้างความปลอดภัย 
   ในโรงเรียน  
- งานประเมินผลการด าเนินงาน 

- งานบริหารอาคารสถานที่และ 
  สภาพแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
  และสวัสดิการ 
- งานส่ือสาร โสตทัศนูปกรณ ์ 
  การประชาสัมพันธ์และ 
  เผยแพร่เกียรติประวัติของ 
  โรงเรียน 
- งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
- งานประเมินผลการด าเนินงาน 
  งานบริหารงานทั่วไป 

 

- งานธุรการ 
- งานการเงิน 
- งานพัสดุและสินทรัพย์ 
- งานตรวจสอบภายใน 
- การประเมินผลการ  
  ด าเนนิงานงานอ านวยการ 

 

- งานบริหารงานบุคคล 
- งานพัฒนาบุคคล 
- งานสวัสดิการ เสริมสร้าง 
   ขวัญและก าลังใจ 
- งานทะเบียนและสถิติ 
- งานประเมินผลการ 
  ด าเนนิงานงานบุคคล 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 

คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

งำนวิชำกำร 
 

งำนกิจกำรนักเรียน 
 

องค์การบริหารงานนักเรียน 

งำนบุคคล 
 

งำนอ ำนวยกำร 
 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 
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ตอนที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2559-2562 

 
 ในช่วงของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ปีงบประมาณ 2559-2562  โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  ได้
ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาไว้จ านวน  6  กลยุทธ์  21 โครงการ  ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 5  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ  
 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   
 ซึ่งในท้ัง  6  กลยุทธ์นี้  โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง ศึกษาธิการ  
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ได้ก าหนดไว้  และแปลงสู่กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับศักยภาพ  ความ
ต้องการ  และบริบทของสถานศึกษาและชุมชน  กล่าวคือ 
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ปีงบประมาณ 2559 
 1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.  เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ 
และด้อยโอกาส มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพ่ือให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการท างาน 
 3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน 
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและ
การสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถและ
ทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ และ
เป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนสร้างความม่ันใจและไว้วางใจ 
ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 
 5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
การให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 
 6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งมีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
 7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูล สารสนเทศ และข่าวสาร
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วมและการประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการ
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พัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน 
องค์ชุมชน และองค์การสังคมอ่ืน 
 9. เร่งปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้องเหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น 
ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจสร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และ
ความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่ 
 10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษาน าการ
แก้ปัญหาส าคัญของสังคมรวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น 
 11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้
คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพ
และมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
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ตอนที่ 4 

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม ได้ประมาณการรับการจัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และจากแหล่งงบประมาณอ่ืนๆ  เพ่ือให้โรงเรียนใช้วงเงินงบประมาณ
ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี  
2558-2559 ดังนี้ 
 
ประมาณการรายรับ 
 
1.  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 
ตารางที่ 1   แสดงประมาณการรายรับตามจ านวนนักเรียน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชั น จ านวนนักเรียน 
อัตราเงินอุดหนุน

รายหัว (ปี) 
จ านวนเงิน 

มัธยมศึกษาปีที่  1 61 4,500 274,500 
มัธยมศึกษาปีที่  2 71 4,500 319,500 
มัธยมศึกษาปีที่  3 77 4,500 346,500 
มัธยมศึกษาปีที่  4 12 4,800 57,600 
มัธยมศึกษาปีที่  5 28 4,800 134,400 
มัธยมศึกษาปีที่  6 24 4,800 115,200 

รวม 273  1,247,700 
     
มติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว ให้นักเรียนในโรงเรยีนขนาดเล็กตั้งแต่ภาคเรยีนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ดังนี้ 
    โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมา ให้เพิม่จากรายหัวท่ีไดร้ับปกต ิ(ม.ต้น ๓,๕๐๐ บาท/ม.ปลาย ๓,๘๐๐ 
บาท) เพิ่มอีก ๕๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี) 
 
2.  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตารางที่ 2   แสดงประมาณการรายรับตามจ านวนนักเรียน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชั น จ านวนนักเรียน 
งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน (ปี) 
จ านวนเงิน 

มัธยมศึกษาปีที่  1 61 880 53,680 
มัธยมศึกษาปีที่  2 71 880 62,480 
มัธยมศึกษาปีที่  3 77 880 67,760 
มัธยมศึกษาปีที่  4 12 950 11,400 
มัธยมศึกษาปีที่  5 28 950 26,600 
มัธยมศึกษาปีที่  6 24 950 22,800 

รวม 273   244,720 
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3.  เงินบ ารุงการศึกษา/รายได้อ่ืนๆ ที่คาดว่าจะได้รับ  
ตารางที่ 3   แสดงประมาณการรายรับเงินอื่นๆ 

แหล่งงบประมาณ จ านวนเงิน 
เงินบ ารุงการศึกษา 327,600 
เงินรายได้อ่ืนๆ ของสถานศึกษา 118,000 

รวมทั งสิ น 445,600 
 
   รวมประมาณการรายรับทั งสิ น    

งบประมาณ จ านวนเงิน 
1. ค่าจัดการเรียนการสอน   
***1.1 ค่าใช้จ่ายรายหัว 1,247,700 
1.2 ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน - 
1.3 ค่าอาหารนักเรียนพักนอน - 
2. ค่าหนังสือเรียน 254,557 
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 117,220 
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 126,050 
***5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 244,720 
***6. เงินบ ารุงสถานศึกษา 445,600 

รวมทั งสิ น 2,435,847 
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ประมาณการรายจ่าย 
ตารางที ่4   แสดงประมาณการรายรับตามจ านวนนักเรียน  ปีงบประมาณ 2559 
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ตอนที่  5 
รายละเอียด งาน/โครงการ  ปีงบประมาณ 2559 

 ในปีงบประมาณ  2559  โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมได้ก าหนดโครงการตามกลยุทธ์ของโรงเรียน   
จ านวน  21  โครงการ  ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
ชื่อโครงการ  พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ      โครงการใหม่      โครงการพิเศษ     
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายณรงค์   ดารารัตน์ 

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป    งาน   บริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 1   พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ข้อที่ 11  ตัวบ่งชี้ที่   11.1,11.2,11.3 
  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ข้อที่ 13  ตัวบ่งชี้ที่   13.1 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือให้การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษาด้านพัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ อีกท้ังสนอง 

มาตรฐานการศึกษาด้านการจัดการศึกษาและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาด้านอาคาร  
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน 
ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือปรับปรุงพัฒนางานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มี
ความสะอาด  ร่มรื่น สวยงาม  ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย และเอ้ือต่การเรียนรู้  ส่งผลให้ครู  นักเรียน  บุคลากร 
และผู้เกี่ยวข้องทุกคน  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ  และรักโรงเรียนเหมือนบ้านของตนเอง 

 
2.   วัตถุประสงค์โครงการ 

  2.1. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น  ถูกสุขลักษณะ  
มีความปลอดภัย  และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
          2.2. เพ่ือพัฒนาอาคารเรียน  ห้องเรียน  ห้องพิเศษ  ห้องสมุด  และห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระให้มีความ 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย  และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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3.   เป้าหมายโครงการ 
3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.2.1 ร้อยละ 95 ของครู นักเรียน  บุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกคน มีความพึงพอใจต่อ 
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในระดับดีมาก 

  3.2.2 ร้อยละ 95 ของครู นักเรียน  บุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกคน มีความพึงพอใจต่อการใช้ 
บริการอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องพิเศษ  ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระในระดับดีมาก 

  3.2.3 ร้อยละ 95 ของครู นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน มีสุขภาพอนามัยดีและมีความ 
ปลอดภัย 
 

3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครู นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน มีสุขภาพอนามัยดีและมีความปลอดภัยใน 

ระดับดีมาก 
  3.2.2 อาคารเรียน  ห้องเรียน  ห้องพิเศษ  ห้องสมุด  และห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระมีความมั่นคง 
แข็งแรง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  สะอาดและมีความปลอดภัยในระดับดีมาก 
 

 3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่
11 

11.1  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัย  มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก  พอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่น และ
มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
11.2  จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 
11.3  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ระดับคุณภาพดีมาก 
 
 

ระดับคุณภาพดีมาก 
 

ระดับคุณภาพดีมาก 

มาตรฐานที่
13 

13.1  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับคุณภาพดีมาก 
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4.   ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.59) ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
การตัดแต่งต้นไม้ดอกไม้  และ
สนามหญ้า 

ตลอดภาคเรียนที่ 1  ตลอดภาคเรียนที่ 2  
ณรงค์ 

และคณะ 

2 
การรดน้ า  ให้ปุ๋ย  ไม้ดอกไม้
ประดับ  พืชผัก  และผลไม้ 

ตลอดภาคเรียนที่ 1  ตลอดภาคเรียนที่ 2  
ณรงค์ 

และคณะ 

3 การเพาะกล้าไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดภาคเรียนที่ 1  ตลอดภาคเรียนที่ 2  
ณรงค์ 

และคณะ 

4 การปรับภูมิทัศน์ ตลอดภาคเรียนที่ 1  ตลอดภาคเรียนที่ 2  
ณรงค์ 

และคณะ 

5 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  
ห้องเรียน  ห้องพิเศษ  ห้องสมุด  
และห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระ 

ตลอดภาคเรียนที่ 1  ตลอดภาคเรียนที่ 2  
ณรงค์ 

และคณะ 

6 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ตลอดภาคเรียนที่ 1  ตลอดภาคเรียนที่ 2  
ณรงค์ 

และคณะ 

7 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ตลอดภาคเรียนที่ 1  ตลอดภาคเรียนที่ 2  
ณรงค์ 

และคณะ 

8 
สร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่ง
ปลูกสร้างอ่ืนๆ 

ตลอดภาคเรียนที่ 1  ตลอดภาคเรียนที่ 2  
ณรงค์ 

และคณะ 

9 
ดูแล  รักษาความสะอาด
ห้องเรียน 

ตลอดภาคเรียนที่ 1  ตลอดภาคเรียนที่ 2  
ณรงค์ 

และคณะ 

10 
ดูแล  รักษาความสะอาด 
เขตบริการ 

ตลอดภาคเรียนที่ 1  ตลอดภาคเรียนที่ 2  
ณรงค์ 

และคณะ 
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5.  งบประมาณทั งหมด(รวมทุกกิจกรรม) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
รวม พัฒนา

คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม 
เงินอื่น 

ๆ 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม 
เงิน

อื่น ๆ 

1 
การตัดแต่งต้นไม้
ดอกไม้  และสนาม
หญ้า 

 

 
  

 
 

 
  

 

2 
การรดน้ า  ให้ปุ๋ย  ไม้
ดอกไม้ประดับ  
พืชผัก  และผลไม้ 

 

 
  

 
 

 
  

 

3 
การเพาะกล้าไม้
ดอกไม้ประดับ 

 
 

  
 

 
 

  
 

4 การปรับภูมิทัศน์           

5 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน  
ห้องเรียน  ห้องพิเศษ  
ห้องสมุด  และ
ห้องปฏิบัติการทุก
กลุ่มสาระ 

 

 

  

 

 

 

  

 

6 
ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้า 

 
 

  
 

 
 

  
 

7 
ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา 

 
 

  
 

 
 

  
 

8 
สร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง
อ่ืนๆ 
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ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
รวม พัฒนา

คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม 
เงินอื่น 

ๆ 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม 
เงิน

อื่น ๆ 

9 
ดูแล  รักษาความ
สะอาดห้องเรียน 

 
 

  
 

 
 

  
 

10 
ดูแล  รักษาความ
สะอาดเขตบริการ 

 
 

  
 

 
 

  
 

รวมภาคเรียนที่ 1 38,100 รวมภาคเรียนที่ 2 15,150 
รวมตลอดปีการศึกษา 2559 53,250 

 
รวมงบประมาณ 
5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  .......................   บาท 
5.2 เงินอุดหนุนรายหัว        53,250   บาท 

 5.3 เงินรายได้สถานศึกษา 
-  เงินระดมทรัพยากร       .......................   บาท 
-  เงินอ่ืนๆ   (ระบุ..........................)                 .......................   บาท         
รวมทั งสิ น             53,250 บาท  

    6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
6.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
6.2 งานบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
6.3 อบต.โป่งงาม 
 

    7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

   ร้อยละ 95 ของครู นักเรียน  บุคลากร  และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกคน มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม 
และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ในระดับดีมาก 

การใช้บริการ 
สอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

   ร้อยละ 95 ของครู นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียนทุก
คน มีสุขภาพอนามัยดีและมีความปลอดภัยในระดับดีมาก 

สอบถาม/สัมภาษณ์ แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

    ร้อยละ 95 ของครู นักเรียน  บุคลากร  และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกคน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการอาคารเรียน 
ห้องเรียน ห้องพิเศษ  ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการทุกกลุ่ม
สาระในระดับดีมาก 

การใช้บริการ 
สอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

    อาคารเรียน  ห้องเรียน  ห้องพิเศษ  ห้องสมุด  และ
ห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระมีความมั่นคง  แข็งแรง  อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี  สะอาดและมีความปลอดภัยในระดับดี
มาก 

สอบถาม/สัมภาษณ์ แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น  ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย 

 และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
8.2  ครู นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน มีสุขภาพอนามัยดี  และมีความปลอดภัย 
8.3  อาคารเรียน  ห้องเรียน  ห้องพิเศษ  ห้องสมุด  และห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระให้มีความมั่นคงแข็งแรง 

อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  สะอาด  ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย  และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
          8.4  ครู นักเรียน  บุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกคน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการอาคารเรียน ห้องเรียน  
ห้องพิเศษ  ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระ 

 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายณรงค์  ดารารัตน์)                (นางพรรณี มามาตร์)                                            
     หัวหน้างานอาคารสถานที่                        หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชือ่.................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสุพรรณ์ จันทาพูน)                                           (นายศุภวิศว์ ตาหล้า) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม ปรับปรุงพื้นท่ีสภาพแวดล้อม  และแหล่งเรียนรู้ 

2. ผู้รับผิดชอบ    นายณรงค์   ดารารัตน์ 

   ฝ่าย บริหารงานทั่วไป    งาน   บริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นายณรงค์  ดารารัตน์ 

    2. นายชาญณรงค์  ขันอุระ 
 3. นางเซียมซัน  แก้วศิริ  
 4. นายเฉลิมศิลป์  จินดาหลวง 
 5. นายสังเวียน  เมืองมา 
 6. นายพิษณุ  ปิงสมปาน 

3. ลักษณะกิจกรรม        กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 1  พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ข้อที่ 11  ตัวบ่งชี้ที่   11.1 
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ข้อที่ 13  ตัวบ่งชี้ที่   13.1 
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น  ถูกสุขลักษณะ มี 

ความปลอดภัย  และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 ร้อยละ 95 ของครู นักเรียน  บุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกคน มีความพึงพอใจต่อ 

สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในระดับดีมาก 
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  7.2.1 ครู นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน มีสุขภาพอนามัยดีและมีความปลอดภัยใน 
ระดับดีมาก 

7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่11 11.1  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและ
ปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความสะดวก  พอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

ระดับคุณภาพดีมาก 

มาตรฐานที่13 13.1  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับคุณภาพดีมาก 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
การตัดแต่งต้นไม้
ดอกไม้  และสนาม
หญ้า 

ตลอดภาค
เรียนที่ 1 

 
ตลอดภาค
เรียนที่ 2 

 
ณรงค์ 

และคณะ 

2 
การรดน้ า  ให้ปุ๋ย  ไม้
ดอกไม้ประดับ  พืชผัก  
และผลไม้ 

ตลอดภาค
เรียนที่ 1 

 
ตลอดภาค
เรียนที่ 2 

 
ณรงค์ 

และคณะ 

3 
การเพาะกล้าไม้ดอกไม้
ประดับ 

ตลอดภาค
เรียนที่ 1 

 
ตลอดภาค
เรียนที่ 2 

 
ณรงค์ 

และคณะ 

4 การปรับภูมิทัศน์ 
ตลอดภาค
เรียนที่ 1 

 
ตลอดภาค
เรียนที่ 2 

 
ณรงค์ 

และคณะ 
 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     เขียนเสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

มี.ค.59 ณรงค์ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
      2.1  ตัดแต่งต้นไม้ดอกไม้  และสนามหญ้า 
      2.2  รดน้ า  ให้ปุ๋ย  ไม้ดอกไม้ประดับ  พืชผัก  และผลไม้ 
     2.3   เพาะกล้าไม้ดอกไม้ประดับ 
     2.4   ปรับภูมิทัศน์ 

 
ทุกวัน/ตลอดปี 

 
ณรงค์และคณะ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
     ประเมินระดับคุณภาพของกิจกรรมปรับปรุงพ้ืนที่สภาพแวดล้อม  และ 
     แหล่งเรียนรู ้

ก.พ.60 ณรงค์ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      จัดท ารายงานผลการประเมินกิจกรรมฯ  ส่งงานแผนงานฯ มี.ค.60 ณรงค์ 
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10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 กรรไกรตัดหญ้า 250    /   
2 ใบมีดตัดหญ้า 100    /   
3 น้ ามันเชื้อเพลิง 30    /   
4 น้ ายาก าจัดวัชพืช 750    /   
5 ปุ๋ยยูเรีย 950    /   
6 ฮอร์โมนเร่งดอกผล 850    /   
7 บัวรดน้ า 125    /   
8 สายยางรดน้ า 1,450    /   
9 ถุงเพาะช า 1,650    /   
10 ดินเพาะช า 500    /   
11 ผ้าประดับ 1,500    /   
12 ธงประดับ 80    /   
13 ไม้ดอก 25    /   
14 ไม้ประดับ 125    /   
15 ดินถม 500    /   

รวมเงินทั งหมด  8,900  
ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 น้ ามันเชื้อเพลิง 30    /   
2 น้ ายาก าจัดวัชพืช 750    /   
3 ปุย๋ยูเรีย 950    /   
4 ฮอร์โมนเร่งดอกผล 850    /   
5 ธงประดับ 80    /   
6 ไม้ดอก 25    /   
7 ไม้ประดับ 125    /   

รวมเงินทั งหมด  3,700  
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11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

   ร้อยละ 95 ของครู นักเรียน  บุคลากร  และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกคน มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม 
และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ในระดับดีมาก 

การใช้บริการ 
สอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

   ครู นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน มี
สุขภาพอนามัยดีและมีความปลอดภัยในระดับดีมาก 

สอบถาม/สัมภาษณ์ แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น  ถูกสุขลักษณะ มี 

ความปลอดภัย  และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 13.2. ครู นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน มีสุขภาพอนามัยดี  และมีความปลอดภัย 
 
     
                                       ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                  (นายณรงค์  ดารารัตน์) 
                        ต าแหน่ง  ครู 

 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                   (นางวิภานันท์  โพธิท์ิพย์)                 
         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป       
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 

ปีการศึกษา 2559 
 
1. ชื่อกิจกรรม ปรับปรุงอาคารเรียน  ห้องเรียน  ห้องพิเศษ  ห้องสมุด  และห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระ 

2. ผู้รับผิดชอบ    นายณรงค์   ดารารัตน์ 

   ฝ่าย บริหารงานทั่วไป    งาน   บริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
     หัวหน้ากิจกรรม       นายณรงค์  ดารารัตน์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์ 

    2. นายชาญณรงค์  ขันอุระ 
 3. นางเซียมซัน  แก้วศิริ  
 4. นายเฉลิมศิลป์  จินดาหลวง 
 5. นายสังเวียน  เมืองมา 
 6. นายพิษณุ  ปิงสมปาน 

3. ลักษณะกิจกรรม        กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 1  พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ข้อที่ 11  ตัวบ่งชี้ที่   11.1 
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ข้อที่ 11  ตัวบ่งชี้ที่   11.3 
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือพัฒนาอาคารเรียน  ห้องเรียน  ห้องพิเศษ  ห้องสมุด  และห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระให้มีความ 

สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย  และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 ร้อยละ 95 ของครู นักเรียน  บุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกคน มีความพึงพอใจต่อการใช้ 

บริการอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องพิเศษ  ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระในระดับดีมาก 
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  7.2.1 อาคารเรียน  ห้องเรียน  ห้องพิเศษ  ห้องสมุด  และห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระมีความมั่นคง 
แข็งแรง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  สะอาดและมีความปลอดภัยในระดับดีมาก 
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7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่11 11.1  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  สะอาด
และปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความสะดวก  พอเพียง  อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 

ระดับคุณภาพดีมาก 

มาตรฐานที่13 11.3  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลบีสารสนเทศที่
เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ระดับคุณภาพดีมาก 

 
8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน  ห้องเรียน  ห้อง
พิเศษ  ห้องสมุด  และ
ห้องปฏิบัติการทุกกลุ่ม
สาระ 

ตลอดภาค
เรียนที่ 1 

 
ตลอดภาค
เรียนที่ 2 

 
ณรงค์ 

และคณะ 

2 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้า 

ตลอดภาค
เรียนที่ 1 

 
ตลอดภาค
เรียนที่ 2 

 
ณรงค์ 

และคณะ 

3 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปา 

ตลอดภาค
เรียนที่ 1 

 
ตลอดภาค
เรียนที่ 2 

 
ณรงค์ 

และคณะ 

4 
สร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง
อ่ืนๆ 

ตลอดภาค
เรียนที่ 1 

 
ตลอดภาค
เรียนที่ 2 

 
ณรงค์ 

และคณะ 
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9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     เขียนเสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

มี.ค.59 ณรงค์ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
      2.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ห้องเรียน  ห้องพิเศษ  ห้องสมุด   
     และห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระ 
      2.2  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
     2.3   ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 
     2.4   สร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ 

 
ทุกวัน/ตลอดปี 

 
ณรงค์และคณะ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
     ประเมินระดับคุณภาพของกิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียน  ห้องเรียน  
ห้องพิเศษ  ห้องสมุด  และห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระ 

ก.พ.60 ณรงค์ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      จัดท ารายงานผลการประเมินกิจกรรมฯ  ส่งงานแผนงานฯ มี.ค.60 ณรงค์ 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคา
รวม 

ประเภทเงิน () 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 มุงหลังคาโรงโฮโดรโปนิกส์ 8,500    /   
2 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง

บริเวณโรงเรียน 
500    /   

3 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพัก
นักเรียน 

9,000    /   

4 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูใหญ่หน้าโรงเรียน 500    /   
5 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องพลศึกษา 1,625    /   
6 ทาสีภายในและปูกระเบื้องพ้ืนโรงฝึกงาน 40,000    /   
7 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถนักเรียน 70,000    /   
8 วัสดุ อุปกรณ์ส ารองงานไฟฟ้า 6,500    /   
9 วัสดุ อุปกรณ์ส ารองงานประปา 6,000    /   

รวมเงินทั งหมด  25,000  
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ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคา
รวม 

ประเภทเงิน () 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 เพ่ิมจุดส่องสว่างโซน WIFI 550       
2 สร้างประตูเหล็กม้วนบันไดทางขึ้นห้อง

วิทยาศาสตร์ 
5,000    /   

3 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนห้องดนตรี
และโรงฝึกงาน 

1,000    /   

4 จัดท าป้ายซักซ้อมภัยพิบัติ 250    /   
5 บรรจุก๊าซและติดตั้งถังดับเพลิงทุกอาคาร 550    /   
6 สร้างเรือนเพาะช า 7,400    /   

รวมเงินทั งหมด  7,750  
 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 

    ร้อยละ 95 ของครู นักเรียน  บุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกคน มี
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องพิเศษ  
ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระในระดับดีมาก 

การใช้บริการ 
สอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

    อาคารเรียน  ห้องเรียน  ห้องพิเศษ  ห้องสมุด  และห้องปฏิบัติการ
ทุกกลุ่มสาระมีความมั่นคง  แข็งแรง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  สะอาด
และมีความปลอดภัยในระดับดีมาก 

สอบถาม/สัมภาษณ์ แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

13.1. อาคารเรียน  ห้องเรียน  ห้องพิเศษ  ห้องสมุด  และห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระให้มีความมั่นคง
แข็งแรง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  สะอาด  ความปลอดภัย  และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย   

 13.2. ครู นักเรียน  บุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกคน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการอาคารเรียน ห้องเรียน  
ห้องพิเศษ  ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระ 

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

                  (นายณรงค์  ดารารัตน์) 
                        ต าแหน่ง  ครู 

  
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                     (นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์)                 
          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 

ปีการศึกษา 2559 
 
1. ชื่อกิจกรรม รณรงค์ดูแลรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม 

2. ผู้รับผิดชอบ    นายณรงค์  ดารารัตน์ 

   ฝ่าย บริหารงานทั่วไป    งาน   บริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นายณรงค์  ดารารัตน์ 

    2. นายชาญณรงค์  ขันอุระ 
 3. นางเซียมซัน  แก้วศิริ  
 4. นายเฉลิมศิลป์  จินดาหลวง 
 5. นายสังเวียน  เมืองมา 
 6. นายพิษณุ  ปิงสมปาน 

3. ลักษณะกิจกรรม        กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 1  พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ข้อที่ 11  ตัวบ่งชี้ที่   11.2 
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีเกิดความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 ร้อยละ 95 ของครู นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน มีสุขภาพอนามัยดีและมีความ 

ปลอดภัย 
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  7.2.1 ครู นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน มีสุขภาพอนามัยดีและมีความปลอดภัยใน 
ระดับดีมาก 

 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่11 11.2  จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพดีมาก 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
ดูแล  รักษาความ
สะอาดห้องเรียน 

ตลอดภาค
เรียนที่ 1 

 
ตลอดภาค
เรียนที่ 2 

 
ณรงค์ 
และคณะ 

2 
ดูแล  รักษาความ
สะอาดเขตบริการ 

ตลอดภาค
เรียนที่ 1 

 
ตลอดภาค
เรียนที่ 2 

 
ณรงค์ 
และคณะ 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     เขียนเสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

มี.ค.59 ณรงค์ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
      2.1  ดูแล  รักษาความสะอาดห้องเรียน 
      2.2  ดูแล  รักษาความสะอาดเขตบริการ 

 
ทุกวัน/ตลอดปี 

 
ณรงค์และคณะ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
     3.1 ประเมินระดับคุณภาพของห้องเรียน 
     3.2 ประเมินระดับคุณภาพของเขตบริการ 

ก.พ.60 ณรงค์ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      จัดท ารายงานผลการประเมินกิจกรรมฯ  ส่งงานแผนงานฯ มี.ค.60 ณรงค์ 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 ไม้กวาดดอกหญ้า 50    /   
2 ที่ตักผง 90    /   
3 ถังพลาสติกมีฝาปิด 220    /   
4 ไม้กวาดทางมะพร้าว 60    /   
5 เข่งพลาสติกขนาดใหญ่ 250    /   

รวมเงินทั งหมด  3,700  
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ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 ไม้กวาดดอกหญ้า 50    /   
2 ที่ตักผง 90    /   
3 ถังพลาสติกมีฝาปิด 220    /   
4 ไม้กวาดทางมะพร้าว 60    /   
5 เข่งพลาสติกขนาดใหญ่ 250    /   

รวมเงินทั งหมด  3,700  
 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

   ร้อยละ 95 ของครู นักเรียน  และบุคลากรใน
โรงเรียนทั้งหมด มีสุขภาพอนามัยดีและมีความ
ปลอดภัย 

การใช้บริการ 
สอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

   ครู นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน มี
สุขภาพอนามัยดีและมีความปลอดภัยในระดับดี
มาก 

การใช้บริการ 
สอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความสะอาด  ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย 
 13.2. ครู นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน มีสุขภาพอนามัยดี  และมีความปลอดภัย 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                  (นายณรงค์  ดารารัตน์) 
                        ต าแหน่ง  ครู 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                     (นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์)                 
          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                   

 
 
 
                                      



39 
 

 

 
 
ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ      โครงการใหม่      โครงการพิเศษ     
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพรรณี มามาตร์ 

ฝ่าย แผนงานและประกันคุณภาพ     

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   มาตรฐานที่ .....12........ ตัวบ่งชี ท่ี   ……1-6………… 
   
 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  หมวด 6 มาตรา 47-51 ก าหนดให้สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภาพในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อผู้ปกครอง ชุมชน สังคม  ว่าการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีคุณภาพ ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
2.   วัตถุประสงค์โครงการ 

 2.1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
          2.2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 

 2.3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
 2.4. สถานศึกษามีการจัดข้อมูลสารสนเทศในการด าเนินงาน 
 2.5. เพ่ือรองรับการประเมินภายในและภายนอกของสถานศึกษา 
 2.6. เพ่ือน าผลการประเมินทั้งภายในและภานอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 2.7. เพ่ือการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
      2.8. เพ่ือรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
3.   เป้าหมายโครงการ 

3.1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.1.1 แผนการด าเนินงานของสถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินงานจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ระดับดีมาก 
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  3.1.2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในระดับดีมาก 
  3.1.3 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษามีคุณภาพในระดับดีมาก 
  3.1.4  สถานศึกษามีการจัดข้อมูลสารสนเทศในการด าเนินงานมีคุณภาพในระดับดีมาก 
  3.1.5 ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากการประเมินในทุกระดับมี
คุณภาพในระดับดีมาก 
  3.1.6 การด าเนินงานการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในมีคุณภาพใน
ระดับดีมาก 
 

 3.2. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

12.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
12.2  จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
12.6  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน  

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับดีมาก 
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4.   ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่  1 (เม.ย.59 – ก.ย.59)  ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 

การจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของ สถานศึกษา 

- - มี.ค. 60 - พรรณี/น าชัย 

2 
การด าเนินงานตามแผนตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ตลอดภาค
เรียน 

4,600 
ตลอดภาค

เรียน 
2,400 

พรรณี/น าชัย 

3 
การด าเนินงานการประเมิน
การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

ตลอดภาค
เรียน 

800 
ตลอดภาค

เรียน 
900 

พรรณี/น าชัย 

4 
การจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

- - มี.ค. 60 - 
พรรณี/น าชัย 

 

5.  งบประมาณทั งหมด(รวมทุกกิจกรรม) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 
เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 

1 

การจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของ 
สถานศึกษา 

- - - - - - - - - - 

2 

การด าเนินงานตาม
แผนตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 4,600   4,600  2,400   2,400 

3 

การด าเนินงานการ
ประเมินการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

 800   800  900   900 
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ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 
เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 

4 

การจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 

- - - - - - - - - - 

 รวมภาคเรียนที่ 1 5,400 รวมภาคเรียนที่ 2 3,300 
รวมตลอดปีการศึกษา 8,700 

 
รวมงบประมาณ 
5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ............-...........   บาท 
5.2 เงินอุดหนุนรายหัว             8,700  บาท 

 5.3 เงินรายได้สถานศึกษา 
-  เงินระดมทรัพยากร       ...............-........   บาท 
-  เงินอ่ืนๆ   (ระบุ..........................)                 .............-..........   บาท         
รวมทั งสิ น                8,700  บาท  

 
    6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    

6.1 - 
6.2 - 

 
    7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
แผนการด าเนินงานของสถานศึกษามีการวาง
แผนการด าเนินงานจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ระดับดีมาก 

การตรวจสอบ แบบประเมินการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการก าหนด
เป้าหมายความส าเร็จจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ระดับดีมาก 

การตรวจสอบ แบบประเมินการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษามีคุณภาพใน
ระดับดีมาก  

การตรวจสอบ แบบประเมินการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

สถานศึกษามีการจัดข้อมูลสารสนเทศในการ
ด าเนินงานมีคุณภาพในระดับดีมาก 

การตรวจสอบ แบบประเมินการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
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ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาจากการประเมินในทุกระดับมี
คุณภาพในระดับดีมาก 

การตรวจสอบ แบบประเมินการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

การด าเนินงานการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในมีคุณภาพใน
ระดับดีมาก 

การตรวจสอบ แบบประเมินการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาส าหรับการด าเนินงาน 
 8.2. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
 8.3. สถานศึกษาการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
 8.4. สถานศึกษามีการจัดข้อมูลสารสนเทศในการด าเนินงาน 
 8.5. การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากการประเมินในทุกระดับ 
มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากการประเมินในทุกระดับ 
 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่................................................ .ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายน าชัย หอมแก่นจัน)                (นางพรรณี มามาตร์)                                            
              ต าแหน่ง  คร ู                               หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชือ่.............................................. ....ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสุพรรณ์ จันทาพูน)                                           (นายศุภวิศว์ ตาหล้า) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ  
                     สถานศึกษา  

2. ผู้รับผิดชอบ     

   ฝ่าย แผนงานและการประกันคุณภาพ    กลุ่มสาระ / งาน   ............................-................................. 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางพรรณี มามาตร์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นายน าชัย หอมแก่นจัน 

    
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   มาตรฐานที่ .....12........ ตัวบ่งชี้ที่   ……1-2………… 
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 7.1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
          7.2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  7.2.1 แผนการด าเนินงานของสถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินงานจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ระดับดีมาก 
  7.2.2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในระดบัดีมาก 
 
7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามี
การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

12.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
 

ระดับดีมาก 

 12.2  จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
การก าหนดมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 

มีนาคม 59 - - - 
พรรณี/น า

ชัย 

2 

การจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษาและ
แผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

- - มีนาคม 60 - น าชัย 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอ
ขออนุมัติกิจกรรม 

มีนาคม 2559 น าชัย 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการวางแผนการด าเนินงาน 
2. ประชุมวางแผนการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาในปี 2560 
3. ประชุมสัมมนาวางแผนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 

มีนาคม 2560 น าชัย 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
      ประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานและการตรวจสอบ
การเข้าร่วมการวางแผนการด าเนินงาน 

เมษายน 2560 น าชัย 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      จัดท ารายงานการประเมินกิจกรรม ส่งงานแผนงานฯ 

เมษายน 2560 น าชัย 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 การประชุมสัมมนานอกสถานที่ฯ 2-3 วัน - -     
         

รวมเงินทั งหมด 0  
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11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

แผนการด าเนินงานของสถานศึกษามีการวาง
แผนการด าเนินงานจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ระดับดีมาก 

การตรวจสอบ แบบประเมินการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการ
ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จจากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในระดับดีมาก 

การตรวจสอบ แบบประเมินการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

   

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาส าหรับการด าเนินงาน 
 12.2. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
              (นายน าชัย หอมแก่นจัน) 
                                                         ต าแหน่งคร ู                 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                   (นางพรรณี มามาตร์)                                             
                                หวัหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม การด าเนินงานตามแผนตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบ     

   ฝ่าย แผนงานและการประกันคุณภาพ    กลุ่มสาระ / งาน   ............................-................................. 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางพรรณี มามาตร์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นายน าชัย หอมแก่นจัน 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   มาตรฐานที่ .....12........ ตัวบ่งชี้ที่   ……2-3………… 
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 7.1. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
          7.2. สถานศึกษามีการจัดข้อมูลสารสนเทศในการด าเนินงาน 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  7.2.1 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษามีคุณภาพในระดับดีมาก 
  7.2.2 สถานศึกษามีการจัดข้อมูลสารสนเทศในการด าเนินงานมีคุณภาพในระดับดีมาก 

 
7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามี
การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

12.2  จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

 12.3  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 

การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ
แผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา 

ตลอดภาค
เรียน 

4,600 
ตลอดภาค

เรียน 
- 

พรรณี/น า
ชัย 

2 
การจัดข้อมูล
สารสนเทศในการ
ด าเนินงาน 

ตลอดภาค
เรียน 

- 
ตลอดภาค

เรียน 
2,400 น าชัย 

 รวม  4,600  2,400  
 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอ
ขออนุมัติกิจกรรม 

มีนาคม 2559 น าชัย 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
1. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ของสถานศึกษา 
2. การจัดข้อมูลสารสนเทศในการด าเนินงาน 
 

ตลอดปีการศึกษา น าชัย 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
      ประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานและการตรวจสอบ
การเข้าร่วมการวางแผนการด าเนินงาน 

เมษายน 2560 น าชัย 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      จัดท ารายงานการประเมินกิจกรรม ส่งงานแผนงานฯ 

เมษายน 2560 น าชัย 
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10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
กิจกรรม .......ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 

ภาคเรียนที่  1 (มี.ค.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 กล่องเอกสาร 3 ช่อง 12 นิ้ว 150       
2 กรรไกร 8 นิ้ว ตราช้าง 50       
3 คัตเตอร์เล็ก สแตนเลส 30       
4 กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ 50       
5 เครื่องคิดเลข ตราช้าง M01-12D 150       
6 แผ่นยางรองตัด A3 220       
7  เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-10 60       
8  ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3 - 1M 

24/6 
15       

9 ไส้แฟ้ม A4 15       
10 เทปกาว 2 หน้า บาง 1" x 20yds 30       
11 สก๊อตเทปใส 1 นิ้ว แกนใหญ่ 30       
12 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แก

รม 
100       

13 กระดาษการ์ดสี A4 150 แกรม  
100 แผ่น 

150       

         
รวมเงินทั งหมด 4,600  

 
กิจกรรม.....การจัดข้อมูลสารสนเทศในการด าเนนิงาน 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 

ราคา
/

หน่ว
ย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 

ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม 100       
2 กระดาษการ์ดสี A4 150 แกรม  

100 แผ่น 
150       

3 กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน A4  
180 แกรม 50 แผ่น 

125       

 หมึกเติม Canon mg2570  4 สี 400       
รวมเงินทั งหมด 2,400  
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11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษามี
คุณภาพในระดับดีมาก  

การตรวจสอบ แบบประเมินการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

สถานศึกษามีการจัดข้อมูลสารสนเทศในการ
ด าเนินงานมีคุณภาพในระดับดีมาก 

การตรวจสอบ แบบประเมินการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1. สถานศึกษาการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
 12.2. สถานศึกษามีการจัดข้อมูลสารสนเทศในการด าเนินงาน 
 
            
                                         ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
              (นายน าชัย หอมแก่นจัน) 
                                                         ต าแหน่งคร ู                 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                   (นางพรรณี มามาตร์)                                             
                                หวัหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบ     

   ฝ่าย แผนงานและการประกันคุณภาพ    กลุ่มสาระ / งาน   ............................-................................. 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางพรรณี มามาตร์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นายน าชัย หอมแก่นจัน 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   มาตรฐานที่ .....12........ ตัวบ่งชี้ที่   ……4-5………… 
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือรองรับการประเมินภายในและภายนอกของสถานศึกษา 
          6.2. เพ่ือน าผลการประเมินทั้งภายในและภานอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

7. เป้าหมายกิจกรรม 
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  7.2.1 ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากการประเมินในทุกระดับมี
คุณภาพในระดับดีมาก 
 
7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามี
การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

 12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีมาก 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 

การด าเนินงานการ
ประเมินการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

ตลอดภาค
เรียน 

800 
ตลอดภาค

เรียน 
900 

พรรณี/ 
น าชัย 

       
รวม  800  900  

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอ
ขออนุมัติกิจกรรม 

มีนาคม 2559 น าชัย 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
1. การด าเนินงานการประเมินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา น าชัย 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
      ประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานและการตรวจสอบ
การเข้าร่วมการวางแผนการด าเนินงาน 

เมษายน 2560 น าชัย 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      จัดท ารายงานการประเมินกิจกรรม ส่งงานแผนงานฯ 

เมษายน 2560 น าชัย 
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10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
 
กิจกรรม .......การด าเนินงานการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ภาคเรียนที่  1 (มี.ค.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 สก๊อตเทปใส 1 นิ้ว แกนใหญ่ 30 6 180     
2  เทปกาว 2 หน้า บาง 1" x 

20yds 
30 6 180     

3  กระดาษโฟโต้ 150 แกรม  A4 
/100 แผ่น 

220 2 440     

รวมเงินทั งหมด 800  
 
กิจกรรม.....การด าเนินงานการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 สก๊อตเทปใส 1 นิ้ว แกนใหญ่ 30 6 180     
2  เทปกาว 2 หน้า บาง 1" x 

20yds 
30 6 180     

3  กระดาษโฟโต้ 150 แกรม  A4 
/100 แผ่น 

220 2 440     

4 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แก
รม 

100 1 100     

รวมเงินทั งหมด 900  
 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาจากการประเมินในทุกระดับมี
คุณภาพในระดับดีมาก 

การตรวจสอบ แบบประเมินการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1. การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากการประเมินในทุกระดับ 
 
 
                                          ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
              (นายน าชัย หอมแก่นจัน) 
                                                         ต าแหน่งคร ู                 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                   (นางพรรณี มามาตร์)                                             
                                หวัหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกจิกรรม การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

2. ผู้รับผิดชอบ    นางพรรณี มามาตร์ ,นายน าชัย หอมแก่นจัน 

   ฝ่าย แผนงานและการประกันคุณภาพ    กลุ่มสาระ / งาน   ............................-................................. 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางพรรณี มามาตร์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นายน าชัย หอมแก่นจัน 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   มาตรฐานที่ .....12........ ตัวบ่งชี้ที่   ……6………… 
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
          6.2. เพ่ือรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7. เป้าหมายกิจกรรม 
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  7.2.1 การด าเนินงานการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในมีคุณภาพใน
ระดับดีมาก 

 
7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามี
การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับดีมาก 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 

การจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 

- - เม.ย. 60 - 
พรรณี/ 
น าชัย 

2 

การรายงานและ
เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานต่อผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- - เม.ย. 60 - 
พรรณี/ 
น าชัย 

รวม      
 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอ
ขออนุมัติกิจกรรม 

มีนาคม 2559 น าชัย 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
 1. การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 
          2. การรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

เมษายน 2560 น าชัย 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
      ประเมินการด าเนินงานและการตรวจสอบการเข้าร่วมการวาง
แผนการด าเนินงาน 

เมษายน 2560 น าชัย 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      จัดท ารายงานการประเมินกิจกรรม ส่งงานแผนงานฯ 

เมษายน 2560 น าชัย 
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10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
 
กิจกรรม .......การด าเนินงานการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ภาคเรียนที่  1 (มี.ค.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

         
         

รวมเงินทั งหมด   
 
 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม* 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

การด าเนินงานการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในมีคุณภาพใน
ระดับดีมาก 

การตรวจสอบ แบบประเมินการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1. มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากการประเมินในทุกระดับ 
  
 
 
                                          ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
              (นายน าชัย หอมแก่นจัน) 
                                                         ต าแหน่งคร ู                 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                   (นางพรรณี มามาตร์)                                             
                                หวัหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ      โครงการใหม่      โครงการพิเศษ     
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวติรวดี  งามทรง 

ฝ่าย บุคคล  กลุ่มสาระ / งาน   บุคคล 
 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  1. พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
    3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ข้อที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่   7.1 
        ข้อที่ 8  ตัวบ่งชี้ที่   8.2, 8.4, 86 
        ข้อที่ 9  ตัวบ่งชี้ที่   9.1-9.2 
  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ข้อที่ 13  ตัวบ่งชี้ที่   13.1-13.2 
 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยผู้บริหารที่มีการ พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งหาก
ผู้บริหารไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อการบริหารสถานศึกษาและต่อ
คุณภาพผู้เรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งแนวทางในการพัฒนานั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องพัฒนาตนเอง โครงสร้างการ
บริหาร การมีภาวะผู้น า การมีวิสัยทัศน์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้การบริหารงานในโรงเรียน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ งานบริหารงานบุคคลจึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น  

 
2.   วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามโครงสร้างการบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
2.2. เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

 
3.   เป้าหมายโครงการ 

3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม จ านวน 28 คน 
  3.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร้อยละ 80 
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3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
  3.2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา 
   

 3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
7 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 

ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 80  

ได้ระดับดีขึ้นไป 
8 8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล

การประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานความคิดท้ังด้านวิชาการ
และการจัดการ 

ระดับดีมาก 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ านาจ 

ระดับดีมาก 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพเต็มเวลา 

ระดับดีมาก 

9 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนด  ระดับดีมาก 

9.2 กรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การด านินของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ระดับดีมาก 

13 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับดีมาก 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

ระดับดีมาก 
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4.   ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.59) ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
การปรับปรุงโครงสร้างและ
มอบหมายภารกิจงาน
บุคลากร 

- - มี.ค. - พ.ค. - ครูติรวดี 

2 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน - - มี.ค. - พ.ค. 490 ครูติรวดี 

3 
การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

พ.ค. 215 พ.ย. 225 ครูปริศนา   

4 การประชุมครูและบุคลากร 1ครั ง/เดือน - 1ครั ง/เดือน - ครูติรวดี 

5 
การนิเทศและประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

มี.ค. - - 80 ครูติรวดี 

 
5.  งบประมาณทั งหมด(รวมทุกกิจกรรม) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 
เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 

1 

การปรับปรุง
โครงสร้างและ
มอบหมายภารกิจ
งานบุคลากร 

- - - - - - - - - - 

2 
จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

- 490 - - 490 - - - - - 

3 
การประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

- 225 - - 225 - 225 - - 225 

4 
การประชุมครูและ
บุคลากร 

- - - - - - - - - - 

5 
การนิเทศและ
ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

- - - - - - 80 - - 80 

 รวม - 715 - - 715  300 - - 300 
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รวมงบประมาณ 
5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  -   บาท 
5.2 เงินอุดหนุนรายหัว        1,020   บาท 

 5.3 เงินรายได้สถานศึกษา 
-  เงินระดมทรัพยากร       -   บาท 
-  เงินอ่ืนๆ   (ระบุ..........................)                 -   บาท         
รวมทั งสิ น             1,020   บาท  

    6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
6.1 งานวิชาการ 
6.2 งานกิจการนักเรียน 
6.3 งานบริหารงานทั่วไป 
6.4 งานอ านวยการ 
6.5 งานแผนงาน 

    7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตาม
โครงสร้าง 

- การตรวจสอบ - แบบประเมิน 

2. ร้อยละของโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ 

- การตรวจสอบ - แบบประเมิน 

3.การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา 

- การส ารวจ - แบบส ารวจ 

4.ร้อยละของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนที่มีความ 
พึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหาร
ในระดับดีขึ้นไป 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
8.2 .คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอมากท่ีสุดในการบริหารจัดการศึกษา 
 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่............................................. ....ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวติรวดี  งามทรง)                (นางพรรณี มามาตร์)                                            
             ต าแหน่ง  คร ู                หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสุพรรณ์ จันทาพูน)                                           (นายศุภวิศว์ ตาหล้า) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
 



62 
 

 

กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรม การปรับปรุงโครงสร้างและมอบหมายภารกิจงานบุคลากร  

2. ผู้รับผิดชอบ นางสาวติรวดี  งามทรง    

   ฝ่าย บุคคล   กลุ่มสาระ / งาน   บุคคล 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางสาวติรวดี  งามทรง 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม คณะครูและบุคลากรทุกคน 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 1, 3 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่   7.1 
        ข้อที่ 8  ตัวบ่งชี้ที่   8.4 
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาและมอบหมายภารกิจงานบุคลากร  

 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม จ านวน 28 คน 
   
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรสามารถพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
7 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 

ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 80  

ได้ระดับดีขึ้นไป 
8 8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ

การกระจายอ านาจ 
ระดับดีมาก 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 

การประชุมปรับปรุง
โครงสร้างและ
มอบหมายงาน
บุคลากร 

มี.ค. - พ.ค. - - - ครูติรวดี 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
- ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติโครงการ 

มี.ค. ครูติรวดี 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
- ประชุมปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
- มอบหมายภารกิจบุคลากร 

มี.ค. ครูติรวดี 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
- ประเมินกิจกรรม 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 

มี.ค. ครูติรวดี 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

พ.ค. ครูติรวดี 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

         
         
         
         
         
         
         

รวมเงินทั งหมด    
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11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม* 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

- การตรวจสอบ - แบบประเมิน 

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

- การตรวจสอบ - แบบประเมิน 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
              (นางสาวติรวดี  งามทรง) 
                     ต าแหน่ง คร ู

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางสาวติรวดี  งามทรง)                 
            หวัหน้างานบุคคล                   
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรม จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  

2. ผู้รับผิดชอบ นางสาวติรวดี  งามทรง    

   ฝ่าย บุคคล   กลุ่มสาระ / งาน   บุคคล 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางสาวติรวดี  งามทรง 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม คณะครูและบุคลากรทุกคน 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  1 พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
     3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 

5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่   7.1 
         
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 เพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบแบบแผน 

 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม จ านวน 26 คน 
   
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมมีคู่มือการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์แบบ  
 
 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
7 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 

ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 80  

ได้ระดับดีขึ้นไป 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

มี.ค. - พ.ค. 490 - - ครูติรวดี 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
- ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
- ประชุมแจ้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและก าหนดระยะเวลาในการ
ท ากิจกรรม 

มี.ค. ครูติรวดี 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน มี.ค. – เม.ย. ครูติรวดี 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
- ประเมินกิจกรรม 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน  

พ.ค. ครูติรวดี 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- ตรวจสอบและรวบรวม 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

พ.ค. ครูติรวดี 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1  แฟ้มห่วง 1 นิ้ว A4 40 6 240     
2  กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน A4  

180 แกรม 50 แผ่น 
1 125 125     

3 กระดาษการ์ดขาว 80 1 80     
4  กระดาษโฟโต้ 120 แกรม  A4 

/20 แผ่น 
45 1 45     

รวมเงินทั งหมด  490  
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11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม* 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

- การตรวจสอบ - แบบประเมิน 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมมีคู่มือการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์แบบ  
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
              (นางสาวติรวดี  งามทรง) 
                     ต าแหน่ง คร ู

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางสาวติรวดี  งามทรง)                 
            หวัหน้างานบุคคล                   
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ผู้รับผิดชอบ    นางปริศนา  แสนป้อ 

   ฝ่าย งานบุคคล       กลุ่มสาระ / งาน   บุคคล 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางปริศนา  แสนป้อ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม                                        

3. ลักษณะกิจกรรม     √      กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     

4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี   1. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

          5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา      ข้อที่ 9  ตัวบ่งชี้ที่  9.1-3  

 6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีก าหนด 
          6.2  เพ่ือส่งเสริม ให้คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด านินของสถานศึกษา 
                 ให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 

7. เป้าหมายกิจกรรม 
         7.1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  7.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนด  
  7.1.2 กรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด านินของสถานศึกษา 
                              ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
  

 7.2. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
9 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนด  ระดับดีมาก 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด านินของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ระดับดีมาก 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

 
 
 
 



69 
 

 

8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   
 

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

         พ.ค. 225 พ.ย. 225 ครูปริศนา 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
     แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติโครงการ  

       พ.ค.59 
ครูปริศนา 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พ.ค. 
พ.ย. ครูปริศนา 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
1. รายงานครั้งที่ 1  
2. รายงานครั้งที่ 2  
3. ประเมินโครงการ  

 
 1-10 ต.ค.59 
 1-10 มี.ค.60 
 10-20 มี.ค.60 

ครูปริศนา 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ  

 
 

1-15 เม.ย.60 

ครูปริศนา/ 
ครูติรวดี 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุนรายหัว ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 ค่าอาหารว่างรายหัวๆละ15 
บาท 

15 15 225     

รวมเงินทั งหมด  225  
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ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 ค่าอาหารว่างรายหัวๆละ15 บาท 15 15 225     
         

รวมเงินทั งหมด 225  
 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีก าหนด  

สังเกต/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

2 กรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล 
และขับเคลื่อนการด านินของสถานศึกษา 
 ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

สังเกต/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 

1. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
2. การด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (  นางปริศนา   แสนป้อ ) 
                   ต าแหน่ง  คร ู

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางสาวติรวดี  งามทรง)                 
            หวัหน้างานบุคคล                   
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรม ประชุมครูและบุคลากร  

2. ผู้รับผิดชอบ นางสาวติรวดี  งามทรง    

   ฝ่าย บุคคล   กลุ่มสาระ / งาน   บุคคล 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางสาวติรวดี  งามทรง 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม คณะครูและบุคลากรทุกคน 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกต ิ    กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่   7.1 
        ข้อที่ 8  ตัวบ่งชี้ที่   8.2 
  มาตรฐานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ข้อที่ 13  ตัวบ่งชี้ที่   13.2 
         
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

 6.1 เพ่ือให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 6.2 เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ทันต่อการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 

7. เป้าหมายกิจกรรม 
7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม จ านวน 28 คน 
   
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและแนวทางการบริหารจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
7 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 

ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 80  

ได้ระดับดีขึ้นไป 
8 8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล

การประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานความคิดท้ังด้านวิชาการ
และการจัดการ 

ระดับดีมาก 

13 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

ระดับดีมาก 

 
8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
ประชุมหัวหน้ากลุ่ม
งาน 6 กลุ่มงาน 

ตลอด 
ภาคเรียน 

- 
ตลอด 

ภาคเรียน 
- ครูติรวดี 

2 
ประชุมครูและ
บุคลากร 

ตลอด 
ภาคเรียน 

 
ตลอด 

ภาคเรียน 
 ครูติรวดี 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
- ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
- ประชุมแจ้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและก าหนดระยะเวลาในการ
ท ากิจกรรม 

มี.ค. ครูติรวดี 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน 
ประชุมครูและบุคลากร 

เดือนละ 1 ครั้ง ครูติรวดี 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
- ประเมินกิจกรรม 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน  

เดือนละ 1 ครั้ง ครูติรวดี 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- ตรวจสอบและรวบรวม 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

มี.ค. ของปีถัดไป ครูติรวดี 
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10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

         
         

รวมเงินทั งหมด    
 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

- การตรวจสอบ - แบบประเมิน 

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
ฐานความคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

- การตรวจสอบ - แบบประเมิน 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

- การสังเกต - แบบสังเกต 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ทันต่อการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
              (นางสาวติรวดี  งามทรง) 
                     ต าแหน่ง คร ู

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางสาวติรวดี  งามทรง)                 
            หวัหน้างานบุคคล                   
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรม นิเทศและประเมินการปฏิบัติงาน  

2. ผู้รับผิดชอบ นางสาวติรวดี  งามทรง    

   ฝ่าย บุคคล   กลุ่มสาระ / งาน   บุคคล 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางสาวติรวดี  งามทรง 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม คณะครูและบุคลากรทุกคน 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี   1 พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
     3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่   7.1 
        ข้อที่ 8  ตัวบ่งชี้ที่   8.6 
  มาตรฐานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ข้อที่ 13  ตัวบ่งชี้ที่   13.1-2 
         
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

 6.1 เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมให้การจัดเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ 
 6.2 เพ่ือส่งเสริมขวัญของครูให้อยู่ในสภาพที่ดี และเข้มแข็ง  รวมหมู่คณะได้ 

 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม จ านวน 28 คน 
   
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรสามารถพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาส่งผลให้คุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป  
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 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
7 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 

ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 80  

ได้ระดับดีขึ้นไป 
8 8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่

การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพเต็มเวลา 
ระดับดีมาก 

13 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับดีมาก 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

ระดับดีมาก 

 
8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
สัมมนาน าเสนอ
ผลงาน/การสอน/
งานวิจัย อ่ืนๆ 

- - มี.ค. 80 ครูติรวดี 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
- ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
- ประชุมแจ้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและก าหนดระยะเวลาในการ
ท ากิจกรรม 

มี.ค. ครูติรวดี 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
การนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงาน มี.ค. ครูติรวดี 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
- ประเมินกิจกรรม 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1  

มี.ค. ครูติรวดี 
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ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

มี.ค. ครูติรวดี 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1  กระดาษแบงค์ สี A4 80 1 80     
รวมเงินทั งหมด 80  

 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

- การตรวจสอบ - แบบประเมิน 

ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพเต็ม
เวลา 

- การตรวจสอบ - แบบประเมิน 

มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-การตรวจสอบ - แบบประเมิน 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

- การสอบถาม -แบบสอบถาม 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรสามารถพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาส่งผลให้คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนอยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
              (นางสาวติรวดี  งามทรง) 
                     ต าแหน่ง คร ู
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางสาวติรวดี  งามทรง)                 
            หวัหน้างานบุคคล   
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ชือ่โครงการ พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ      โครงการใหม่      โครงการพิเศษ     
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางภัทรานิชฐ์   ตาวงศ์ศรี 

ฝ่าย ..........................-.............................    กลุ่มสาระ / งาน   วิชาการ 
 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ ......3....... ตัวบ่งชี้ที่   3.1-4 
       มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ข้อที่ .......7...... ตัวบ่งชี้ที่   7.1-2,7.4-9 
        ข้อที่ .......10...... ตัวบ่งชี้ที่   10.2-3 
        ข้อที่ ........11..... ตัวบ่งชี้ที่   11.1,11.3 
                                                                         ข้อที่ ........12..... ตัวบ่งชี้ที่   12.1-6 
  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ข้อที่ ......13....... ตัวบ่งชี้ที่   13.1-2 
  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ข้อที่ .......14...... ตัวบ่งชี้ที่   14.1-2 
  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ข้อที่ ......15....... ตัวบ่งชี้ที่   15.1-2 
 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 

           ปัจจุบันสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนมาก
ขึ้น ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างได้น าประโยชน์ของสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไปประยุกต์ใช้ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของตนให้มากที่สุด และสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาก็ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถท าประโยชน์ และพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนได้อย่างดี
เยี่ยม  โครงการนี้จึงเกิดขึ้นมา เพ่ือจะให้ครูในโรงเรียนได้มีความรู้และน าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาไปใช้ในการจัดเรียนการสอน 

 
2.   วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1 เพ่ือจัดหาและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
2.2 เพ่ือรวบรวมสารสนเทศที่จ าเป็นในการจัดการศึกษา 
2.3 เพ่ือส่งเสริมการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ 
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3.   เป้าหมายโครงการ 
3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1. โรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ 
 3.1.2. งานตามโครงสร้างการบริหารทุกงานมีและใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
3.1.3. โรงเรียนมีสารสนเทศท่ีจ าเป็นด้านคุณภาพผู้เรียนและด้านการจัดการศึกษา 
3.1.4. บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 80 มีการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน

และการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป 

3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.1.1. โรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระในระดับดีมาก 
3.1.2. งานตามโครงสร้างการบริหารทุกงานมีและใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานในระดับดีมาก 
3.1.3. โรงเรียนมีสารสนเทศท่ีจ าเป็นด้านคุณภาพผู้เรียนและด้านการจัดการศึกษาในระดับดีมาก 
3.1.4. บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 80 มีการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน

และการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป 

 3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
3 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  

แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว  
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือ 
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ 
ระหว่างกัน  
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 

7 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลใน 
การวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
 7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน 
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ 
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน  
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี 
ของสถานศึกษา  
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  
เต็มความสามารถ  

ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 
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มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
10 10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน 

ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ  
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ 
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ดี 
 
ดี 

11 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ 
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ 
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 
เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ดี 
 
 
ดี 

12 12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ 
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน 
คุณภาพภายใน  

ดี 
ดี 
 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 

13 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  ทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ 
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน 
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ 
องค์กรที่เก่ียวข้อง  

ดี 
 
 
 
ดี 

14 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม 
เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  
14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  

ดี 
 
ดี 

15 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย  
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  

ดี 
 
ดี 
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4.   ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่ 2 (พ.ย.59 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต พ.ค.-ก.ย.59 14,800 พ.ย.59-ก.พ.60 4,800 ภัทรานิชฐ์ 

2 
การพัฒนาเว็ปไซต์โรงเรียน
และการประชาสัมพันธ์ 

พ.ค.-ก.ย.59 6,500 พ.ย.59-ก.พ.60 5,000 ภัทรานิชฐ์ 

3 
อบรมครูด้านการพัฒนาสื่อ 
ICT 

ต.ค.59 4,200 มี.ค.60 4,200 ภัทรานิชฐ์ 

4 
การพัฒนาการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ 

พ.ค.-ก.ย.59 97,500 พ.ย.59-ก.พ.60 97,500 ภัทรานิชฐ์ 

5 
ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
สื่อเทคโนโลยี 

พ.ค.-ก.ย.59 125,000 พ.ย.59-ก.พ.60 125,000 ภัทรานิชฐ์ 

6 โสตทัศนูปกรณ์ ตลอดทั งปี 21,300 ตลอดทั งปี 7,000 ปริญญา 
 

5.  งบประมาณทั งหมด(รวมทุกกิจกรรม) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
รวม 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
รวม พัฒนา

คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว 
เงิน

ระดม 
เงินอื่น ๆ 

1 การพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ต 

  14,800     14,800   4,800     4,800 

2 การพัฒนาเว็ปไซต์
โรงเรียนและการ
ประชาสัมพันธ์ 

6,500       6,500 5,000       5,000 

3 อบรมครูด้านการ
พัฒนาสื่อ ICT 

  4,200     4,200   4,200     4,200 

4 การพัฒนาการ
เรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ 

  97,500     97,500 97,500       97,500 

5 ปรับปรุงซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ สื่อ
เทคโนโลยี 

  125,000     125,000   125,000     125,000 

6 โสตทัศนูปกรณ์   21,300     21,300   7,000     7,000 

 รวม 6,500 262,800 0 0 269,300 102,500 141,000 0 0 243,500 
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รวมงบประมาณ 
5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  .......................   บาท 
5.2 เงินอุดหนุนรายหัว        512,800   บาท 

 5.3 เงินรายได้สถานศึกษา 
-  เงินระดมทรัพยากร       .......................   บาท 
-  เงินอ่ืนๆ   (ระบุ..........................)                 .......................   บาท         
รวมทั งสิ น             512,800   บาท  

 
    6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    

6.1 นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี 
6.2 นายปริญญา  จันทะคุณ 

 
    7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงาน 

สังเกต แบบสังเกต 

2.  คุณภาพและความครอบคลุมของสารสนเทศ การส ารวจ แบบส ารวจ 
3. ร้อยละของครูที่มีการจัดการความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนรู้ 

การส ารวจ แบบส ารวจ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

         8.1 โรงเรียน ครู นักเรียน มีความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ มี
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 

 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่................................................ .ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางภัทรานิชฐ์   ตาวงศ์ศรี)                (นางพรรณี มามาตร์)                                            
              ต าแหน่ง  ครู                                    หวัหน้า งานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
        (นายสุพรรณ์ จันทาพูน)                                           (นายศุภวิศว์ ตาหล้า) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม       
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต  

2. ผู้รับผิดชอบ    นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี 

   ฝ่าย วิชาการ  กลุ่มสาระ / งาน  การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 

ข้อที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ 
 
5. สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี - 
 
6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่   1,4 
  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ข้อที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่   1,4 
        ข้อที่ 10  ตัวบ่งชี้ที่   3 
        ข้อที่ 11  ตัวบ่งชี้ที่   1,3 
  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ข้อที่ 13  ตัวบ่งชี้ที่   1 
  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ข้อที่ -  ตัวบ่งชี้ที่   - 
  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ข้อที่ -  ตัวบ่งชี้ที่   - 
 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

7.1.1 เพ่ือพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
7.1.2 เพ่ือรวบรวมสารสนเทศที่จ าเป็นในการจัดการศึกษา 
7.1.3 เพ่ือส่งเสริมการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ 

 
8. เป้าหมายกิจกรรม 

8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  8.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลในการเรียนการสอนได้ 
  8.1.2 ครูและบุคลากร สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลในการเรียนการสอนได้  
  
8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  8.2.1 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลในการเรียนการสอนได้ อยู่ใน
ระดับดี 
  8.2.2 ครูและบุคลากร สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลในการเรียนการสอนได้ อยู่ใน
ระดับดี 
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       8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
3 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 

แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว  
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  

ดี 
 
ดี 

7 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

ดี 
 
ดี 

10 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ 
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ดี 

11 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ 
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ 
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 
เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ดี 
 
 
ดี 

13 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  ทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ 
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ดี 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 จัดซื อวัสดุ-อุปกรณ์ พ.ค.-ก.ย.59 14,800 พ.ย.59-ก.พ.60 4,800 ภัทรานิชฐ์ 
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10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ประชุมวางแผนงาน 
 

พ.ค. 59 ภัทรานิชฐ ์

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    1 .เสนอซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
    2. ด าเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ค. 59-ก.พ. 60 ภัทรานิชฐ ์

3. ขั นประเมินผล (Check) 
     สรุปและประเมินผล 

ก.พ. 60 ภัทรานิชฐ ์

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      รายงานผล 

ก.พ. 60 ภัทรานิชฐ ์

 
 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 

ประเภทเงิน () 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 สายแลนด์ 3,500 1 กล่อง 3,500     
2 สวิตช์ฮับ 8 ช่อง 800 3 อัน 2,400     
3 สวิตช์ฮับ 16 ช่อง 3,200 2 อัน 6,400     
4 เราเตอร์ wifi 100/1000 2,500 1 อัน 2,500     

รวมเงินทั งหมด  14,800  
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 สวิตช์ฮับ 8 ช่อง 800 2 อัน 1,600     
2 สวิตช์ฮับ 16 ช่อง 3,200 1 อัน 3,200     

รวมเงินทั งหมด 4800  
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12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม* 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงาน 

ดีมาก สังเกต 

2.  คุณภาพและความครอบคลุมของ
สารสนเทศ 

ดีมาก การส ารวจ 

3. ร้อยละของครูที่มีการจัดการความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ80 การส ารวจ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. โรงเรียน ครู นักเรียน มีความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ มี
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางภัทรานิชฐ์   ตาวงศ์ศรี) 
                       ต าแหน่ง  ครู 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า)                 
                                                     หัวหน้างานวิชาการ  
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม การพัฒนาเว็ปไซต์และการประชาสัมพันธ์  

2. ผู้รับผิดชอบ    นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี 

   ฝ่าย วิชาการ  กลุ่มสาระ / งาน  การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 

ข้อที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ 
 
5. สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี - 
 
6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่   1-4 
  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ข้อที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่   1,2,4-9 
        ข้อที่ 10  ตัวบ่งชี้ที่   1-6 
        ข้อที่ 11  ตัวบ่งชี้ที่   1-3 
        ข้อที่ 12  ตัวบ่งชี้ที่   1-6 
  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ข้อที่ 13  ตัวบ่งชี้ที่   1-2 
  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ข้อที่ 14  ตัวบ่งชี้ที่   1-2 
  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ข้อที่ 15  ตัวบ่งชี้ที่   1-2 
 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

7.1.1 เพ่ือพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
7.1.2 เพ่ือรวบรวมสารสนเทศที่จ าเป็นในการจัดการศึกษา 
7.1.3 เพ่ือส่งเสริมการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ 

 
8. เป้าหมายกิจกรรม 

8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  8.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลในการเรียนการสอนได้ 
  8.1.2 ครูและบุคลากร สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลในการเรียนการสอนได้  
 8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  8.2.1 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลในการเรียนการสอนได้ อยู่ใน
ระดับดี 
  8.2.2 ครูและบุคลากร สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลในการเรียนการสอนได้ อยู่ใน
ระดับดี 
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 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
3 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 

แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว  
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือ 
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ 
ระหว่างกัน  
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  

ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 

7 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลใน 
การวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
 7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน 
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ 
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน  
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี 
ของสถานศึกษา  
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  
เต็มความสามารถ  

ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 

10 10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน 
ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ  
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ 
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ 
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  
10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป  

ดี 
 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 
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มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
 ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ 
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

 
ดี 

11 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ 
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ 
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ 
ปลอดภัยของผู้เรียน  
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 
เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ดี 
 
 
ดี 
 
ดี 

12 12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ 
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน 
คุณภาพภายใน  

ดี 
ดี 
 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 

13 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  ทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ 
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน 
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ 
องค์กรที่เก่ียวข้อง  

ดี 
 
 
 
ดี 

14 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม 
เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  
14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  

ดี 
 
ดี 

15 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย  
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  

ดี 
 
ดี 
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9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 จัดจ้าง พ.ค.-ก.ย.59 6,500 พ.ย.59-ก.พ.60 5,000 ภัทรานิชฐ์ 
 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ประชุมวางแผนงาน 
 

พ.ค. 59 ภัทรานิชฐ ์

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    1 .เสนอซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
    2. ด าเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ค. 59-ก.พ. 60 ภัทรานิชฐ ์

3. ขั นประเมินผล (Check) 
     สรุปและประเมินผล 

ก.พ. 60 ภัทรานิชฐ ์

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      รายงานผล 

ก.พ. 60 ภัทรานิชฐ ์

 
 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 

ประเภทเงิน () 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 ค่าติดตั้งระบบเครื่องแม่ข่ายของ
โรงเรียน (เครื่อง sever) 

3,500 1  3,500     

2 ป้ายประชาสัมพันธ์ 150 20 3,000     
รวมเงินทั งหมด  6,500  
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ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 ค่าเช่าจด IP Address 1,000 1 1,000     
2 ค่าเช่าพื้นที่บนเครือข่าย 1,000 1 1,000     
3 ป้ายประชาสัมพันธ์ 150 20 3,000     

รวมเงินทั งหมด 5,000  
 
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงาน 

ดีมาก สังเกต 

2.  คุณภาพและความครอบคลุมของ
สารสนเทศ 

ดีมาก การส ารวจ 

3. ร้อยละของครูที่มีการจัดการความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ80 การส ารวจ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. โรงเรียน ครู นักเรียน มีความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางภัทรานิชฐ์   ตาวงศ์ศรี) 
                       ต าแหน่ง  ครู 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า)                 
           หวัหน้างานวิชาการ    
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

 

กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม อบรมครูด้านการพัฒนาสื่อ ICT  

2. ผู้รับผิดชอบ    นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี 

   ฝ่าย วิชาการ  กลุ่มสาระ / งาน  การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
 
5. สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี - 
 
6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ -  ตัวบ่งชี้ที่   - 
  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ข้อที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่   4 
        ข้อที่ 10  ตัวบ่งชี้ที่   5 
  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ข้อที่ 13  ตัวบ่งชี้ที่   1-2 
  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ข้อที่ 14  ตัวบ่งชี้ที่   1-2 
  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ข้อที่ 15  ตัวบ่งชี้ที่   1-2 
 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

7.1.1 เพ่ือพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
7.1.2 เพ่ือส่งเสริมการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ 

 
8. เป้าหมายกิจกรรม 

8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  8.1.1 ครูร้อยละ 80 สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนได้ 
    
 8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  8.2.1 ครูร้อยละ 80 สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนได้ อยู่ในระดับดี 
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 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
7  7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท

และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้   
ดี 
 

10 10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป  ดี 

13 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  ทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ 
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน 
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ 
องค์กรที่เก่ียวข้อง  

ดี 
 
 
 
ดี 

14 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม 
เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  
14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  

ดี 
 
ดี 

15 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย  
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  

ดี 
 
ดี 

 
 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 จัดจ้าง-จัดซื อ ต.ค.59 4,200 มี.ค.60 4,200 ภัทรานิชฐ์ 
 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ประชุมวางแผนงาน 
 

พ.ค. 59 ภัทรานิชฐ ์

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    1 .เสนอซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
    2. ด าเนินการอบรม 

ต.ค. 59 
มี.ค.60 

ภัทรานิชฐ ์
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ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั นประเมินผล (Check) 
     สรุปและประเมินผล 

มี.ค.60 ภัทรานิชฐ ์

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      รายงานผล 

มี.ค.60 ภัทรานิชฐ ์

 
 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 

ประเภทเงิน () 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 40 60 คน  2,400     
2 ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม 15 120 คน 1,800     

รวมเงินทั งหมด  4,200  
 
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 40 60 คน  2,400     
2 ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม 15 120 คน 1,800     

รวมเงินทั งหมด 4,200  
 
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงาน 

ดีมาก สังเกต 

2. ร้อยละของครูที่มีการจัดการความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ80 การส ารวจ 
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. ครู สามารถสร้างสื่อและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางภัทรานิชฐ์   ตาวงศ์ศรี) 
                    ต าแหน่ง  คร ู

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า)                 
           หวัหน้างานวิชาการ  
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  

2. ผู้รับผิดชอบ    นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี 

   ฝ่าย วิชาการ  กลุ่มสาระ / งาน  การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 

ข้อที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ 
 
5. สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี - 
 
6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่  1-4 
  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ข้อที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่   1,4,9 
        ข้อที่ 10  ตัวบ่งชี้ที่   2-3 
        ข้อที่ 11  ตัวบ่งชี้ที่   1 
  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ข้อที่ 13  ตัวบ่งชี้ที่   1 
  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ข้อที่ 14  ตัวบ่งชี้ที่   1-2 
  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ข้อที่ 15  ตัวบ่งชี้ที่   1-2 
 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

7.1.1 เพ่ือพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
7.1.2 เพ่ือส่งเสริมการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ 

 
8. เป้าหมายกิจกรรม 

8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  8.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ได้ใช้สื่อเทคโนโลยี วัสดุ-อุปกรณ์ที่เพียงพอการเรียน    
 8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  8.2.1 นักเรียนร้อยละ 80 ได้ใช้สื่อเทคโนโลยี วัสดุ-อุปกรณ์ที่เพียงพอการเรียน อยู่ในระดับดี 
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 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
3 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  

แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว  
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือ 
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ 
ระหว่างกัน  
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  

ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 

7 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้  
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  
เต็มความสามารถ   

ดี 
 
ดี 
 
ดี 

10 10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน 
ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ  
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ 
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ดี 
 
ดี 

13 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  ทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ 
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง   

ดี 
 
 
 

14 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม 
เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  
14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  

ดี 
 
ดี 

15 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย  
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  

ดี 
 
ดี 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 จัดซื อ พ.ค.-ก.ย.59 97,500 พ.ย.59-ก.พ.60 97,500 ภัทรานิชฐ์ 
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10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ประชุมวางแผนงาน 
 

พ.ค. 59 ภัทรานิชฐ ์

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    1 .เสนอซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
    2. ด าเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ค. 59-ก.พ. 60 ภัทรานิชฐ ์

3. ขั นประเมินผล (Check) 
     สรุปและประเมินผล 

ก.พ. 60 ภัทรานิชฐ ์

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      รายงานผล 

ก.พ. 60 ภัทรานิชฐ ์

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 

ประเภทเงิน () 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 18,000 5 ชุด  90,000     
2 เมาส์ 250 20 ตัว 5,000     
3 คีบอร์ด 250 10 ตัว 2,500     
         

รวมเงินทั งหมด  97,500  
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 18,000 5 ชุด  90,000     
2 เมาส์ 250 20 ตัว 5,000     
3 คีบอร์ด 250 10 ตัว 2,500     
         

รวมเงินทั งหมด  97,500  
 
 



99 
 

 

12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงาน 

ดีมาก สังเกต 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การเรียน 

ร้อยละ 80 การส ารวจ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. นักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีใช้ในการเรียนการสอนที่เพียงพอ และทันสมัย 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางภัทรานิชฐ์   ตาวงศ์ศรี) 
                       ต าแหน่ง  ครู 

 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า)                 
            หวัหน้างานวิชาการ  
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. ผู้รับผิดชอบ    นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี 

   ฝ่าย วิชาการ  กลุ่มสาระ / งาน  การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 

ข้อที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ 
 
5. สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี - 
 
6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่  1-4 
  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ข้อที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่   1,4,9 
        ข้อที่ 10  ตัวบ่งชี้ที่   2-3 
        ข้อที่ 11  ตัวบ่งชี้ที่   1 
  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ข้อที่ 13  ตัวบ่งชี้ที่   1 
  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ข้อที่ 14  ตัวบ่งชี้ที่   1-2 
  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ข้อที่ 15  ตัวบ่งชี้ที่   1-2 
 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

7.1.1 เพ่ือพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
7.1.2 เพ่ือส่งเสริมการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ 

 
8. เป้าหมายกิจกรรม 

8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  8.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ได้ใช้สื่อเทคโนโลยี วัสดุ-อุปกรณ์ที่เพียงพอการเรียน 
  8.1.2 ครูและบุคลากรมีสื่อเทคโนโลยี วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีเพียงพอการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการ 
 
 8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  8.2.1 นักเรียนร้อยละ 80 ได้ใช้สื่อเทคโนโลยี วัสดุ-อุปกรณ์ที่เพียงพอการเรียน อยู่ในระดับดี 
  8.2.2 ครูและบุคลากรมีสื่อเทคโนโลยี วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีเพียงพอการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการ อยู่ในระดับ ดี 
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 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
3 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  

แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว  
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือ 
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ 
ระหว่างกัน  
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  

ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 

7 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้  
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  
เต็มความสามารถ   

ดี 
 
ดี 
 
ดี 

10 10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน 
ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ  
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ 
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ดี 
 
ดี 

13 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  ทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ 
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง   

ดี 
 
 
 

14 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม 
เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  
14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  

ดี 
 
ดี 

15 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย  
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  

ดี 
 
ดี 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 จัดซื อ-จัดจ้าง พ.ค.-ก.ย.59 125,000 พ.ย.59-ก.พ.60 125,000 ภัทรานิชฐ์ 
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10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ประชุมวางแผนงาน 
 

พ.ค. 59 ภัทรานิชฐ ์

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    1 .เสนอซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
    2. ด าเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ค. 59-ก.พ. 60 ภัทรานิชฐ ์

3. ขั นประเมินผล (Check) 
     สรุปและประเมินผล 

ก.พ. 60 ภัทรานิชฐ ์

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      รายงานผล 

ก.พ. 60 ภัทรานิชฐ ์

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 

ประเภทเงิน () 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 จัดซื้อ-จัดจ้าง - -  125,000     
         
         
         

รวมเงินทั งหมด  150,000  
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 จัดซื้อ-จัดจ้าง - - 125,000     
         
         
         

รวมเงินทั งหมด  150,000  
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12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงาน 

ดีมาก สังเกต 

2. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรมีวัสดุ-
อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอน และการ
บริการจัดการ 

ร้อยละ 80 การส ารวจ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. นักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีใช้ในการเรียนการสอนที่เพียงพอ และทันสมัย 
          13.2. ครูและบุคลากรมีวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอน และการบริการจัดการ 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางภัทรานิชฐ์   ตาวงศ์ศรี) 
                       ต าแหน่ง  ครู 

 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า)                 
          หัวหน้างานวชิาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

 

กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม โสตทัศนูปกรณ์  และงานประชาสัมพันธ์ 

2. ผู้รับผิดชอบ  นายปริญญา   จันทะคุณ 

   ฝ่าย โสตทัศนูปกรณ์       กลุ่มสาระ / งาน งานวิชาการ 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นายปริญญา   จันทะคุณ 

     
     

 
3. ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี . กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ 
5. สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี ...................................................................................................................  
6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 11  ตัวบ่งชี้ที่   11.1    
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

 7.1. เพ่ือให้มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่ผู้เรียน 
 7.2. เพ่ือสนับสนุนครูใช้สื่อที่หลากหลายรูปแบบ 
 7.3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
8. เป้าหมายกิจกรรม 

8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  8.1.1 มีอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอในการใช้งาน 
 8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

                     8.2.1.มีอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเพียงพอต่อการใช้งาน    
 

 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่     

11 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

ระดับดีมาก 
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9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
โสตทัศนูปกรณ์   

และงานประชาสัมพันธ์ 
ตลอดทั้งปี 21,300 ตลอดทั้งปี 7,000 นายปริญญา 

 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
  ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
  แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติ 
  โครงการ  

พ.ค.59 นายปริญญา 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
2. ปรับปรุงซ่อมแซม 

 

    
มิ.ย. 59 

นายปริญญา 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
     1. จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
     2. ส่งงานแผนงานฯ  

1-15 เม.ย.60 นายปริญญา 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      1. รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.57 
      2. รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.58 
      3. ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.58 

 
1-10 ต.ค.59 
1-10 มี.ค.59 

10-20 มี.ค. 60 

นายปริญญา 
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11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

2 มิกเซอร์ 6,000 1 6,000     
3 สายแจ็ค RCA 2 หัว ท้ายแจ็ค TR 

สเตอร์  20 เมตร 
700 3 2,100     

4 EQUALIZER 4,000 1 4,000     
5 สายแจ็ค RCA 2 หัว ท้ายแจ็ค TR 

สเตอร์  3 เมตร 
300 4 1200     

6 สายไมค์ แบบ XLR ตัวผู้ - ตัวเมีย 
2 เมตร   

300 5 1500     

9 ไมค์โครโฟนตั้งโต๊ะ 2,000 2 4,000     
10 ถ่านไฟฉาย ขนาด  9 v 500 2 1,000     
11 ถ่านไฟฉาย ขนาด AA 500 2 1,000     
12 ถ่านไฟฉาย ขนาด AAA  500 1 500     

รวมเงินทั งหมด  21,300  
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

2 ขาไมค์โครโฟน 500 4 2,000     
3 ถ่านไฟฉาย ขนาด  9 v 500 2 1,000     
4 ถ่านไฟฉาย ขนาด AA 500 2 1,000     
5 ถ่านไฟฉาย ขนาด AAA  500 1 500     
6 ถ่านไฟฉาย ขนาด AAA  

(ถ่านชาร์จได้) 
500 2 1,000     

7 ถ่านไฟฉาย ขนาด AA 
(ถ่านชาร์จได้) 

150 10 1,500     

รวมเงินทั งหมด 7,000  
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12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม
ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

สังเกต แบบสังเกต 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียน ครู นักเรียน มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอในการใช้งานมีอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ สะดวก 
รวดเร็ว   อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
              (นายปริญญา  จันทะคุณ) 
                  ต าแหน่ง ครู 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า)                 
          หัวหน้างานวชิาการ  
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ชื่อโครงการ  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ          โครงการใหม่         โครงการพิเศษ     
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
ฝ่าย   วิชาการ.    กลุ่มสาระ / งาน  8 กลุ่มสาระ. 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่  2   ตัวบ่งชี้ที่   21 
        ข้อที่  5  ตัวบ่งชี้ที่   5.1-5.4 
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ข้อที่ 10  ตัวบ่งชี้ที่   10.1-10.5   
 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
        กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  ให้เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถ ในการแข่งขันใน
เวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542)  
การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่าย        ที่
เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนา
เยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
   ดังนั้นหลักสูตรซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการจัดการเรียนรู้  หากสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีความทันสมัย  เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่นแล้ว  ก็จะท าให้
สถานศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ 
 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
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3. เป้าหมายโครงการ 
3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ได้ระดับดีขึ้นไป 
  3.1.2 นักเรียนร้อยละ 60 มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรได้ระดับดีขึ้นไป 
3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.2.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นระดับดีมาก 
  3.2.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความ
สนใจของผู้เรียน ระดับดีมาก 
 

 3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครูที่
ได้ระดับดีขึ นไป หรือระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่2 
ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 5 
ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่
จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

5.1ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
5.2ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
5.3ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
5.4ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 65 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 
ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 
ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 
ร้อยละ 60 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 10 
สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร
กระบวนการ
เรียนและ
กิจกรรม                         
พัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

10.1หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 
10.2จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของ
ผู้เรียน 
10.3จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน 
10.4สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
10.5นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนิย่างสม่ าเสมอ 

ระดับดีมาก 
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4.   ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่  1 (ต.ค.58 – มี.ค.59) ภาคเรียนที่ 2(เม.ย.59 – ก.ย.59) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 การประชุมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

29 มี.ค. 59 1,940 มี.ค.60 220 วันเพ็ญ 

2 การพัฒนาสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

มี.ค.59 - มี.ค. 60 - วันเพ็ญ 

3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น 

มี.ค.–พ.ค.59 220 มี.ค.–พ.ค.60 220 วันเพ็ญ 

4 การนิเทศชั้นเรียน มิ.ย. 59 200  - วันเพ็ญ 
5 การพัฒนาการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 

พ.ค.59 
พ.ค.59 

- 
ก.พ. 60 
ม.ค. 60 

 
- 
 

สิริวัชญา 

6 การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานและบูรณาการ 

พ.ค.59 2,758 ต.ค.59 3,200 พรรณี 

7 การวิจัยชั้นเรียน ก.ย. 59 - มี.ค. 60 - วันเพ็ญ 
8 การพัฒนาทะเบียนวัดผล 

มี.ค.–ต.ค.59 60,625 
พ.ย.59–มี.ค.

60 
61,065 วันเพ็ญ 

 รวม  65,743  64,705  
 

5.  งบประมาณทั งหมด(รวมทุกกิจกรรม) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
รวม 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
รวม พัฒนา

คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว 
เงิน

ระดม 
เงินอื่น 

ๆ 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว 
เงิน

ระดม 
เงินอื่น 
ๆ 

1 การประชุม
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

 

1,940 
  

1,940 
 

220 
  

220 

2 การพัฒนาสาระ
การเรียนรู้
ท้องถิ่น 

 

- 
  

- 
 

- 
  

- 

3 การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

 

220 

  

220 

 

220 

  

220 
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4 การนิเทศชั้น
เรียน 

 
200 

  
200 

 
- 

  
- 

 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
รวม 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
รวม พัฒนา

คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว 
เงิน

ระดม 
เงินอื่น 

ๆ 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว 
เงิน

ระดม 
เงินอื่น 
ๆ 

5 การพัฒนาการ
จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 

- 
  

- 
  

- 
 

   
- 
 

6 การจัดการ
เรียนรู้แบบ
โครงงานและ 
บูรณาการ 

 

2,758 

  

2,758 

 

3,200 

  

3,200 

7 การวิจัยชั้น
เรียน 

 
- 

  
- 

 
- 

  
- 

8 การพัฒนา
ทะเบียนวัดผล 

 
60,625 

  
60,625 

 
61,065 

  
61,065 

 รวม  65,743   65,743  64,705   64,705 

 
รวมงบประมาณ 
5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  .......................   บาท 
5.2 เงินอุดหนุนรายหัว        124,490  บาท 

 5.3 เงินรายได้สถานศึกษา 
-  เงินระดมทรัพยากร       .......................   บาท 
-  เงินอ่ืนๆ   (ระบุ..........................)                 .......................   บาท         
รวมทั งสิ น             124,490    บาท  

 
    6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    

6.1 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม 
6.2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
6.3 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 
    7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น 

สังเกต แบบสังเกต 
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2. ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับท้องถิ่นใน
ระดับดีข้ึนไป 

การส ารวจ แบบส ารวจ 

3. ร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 3 รายการขึ้นไป 

การส ารวจ แบบส ารวจ 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

4. ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

การส ารวจ แบบส ารวจ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 โรงเรียนมีหลักสูตรที่มีความทันสมัยเหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น  ท าให้
สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 

 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่................................................ .ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า)                (นางพรรณี มามาตร์)                                            
         หัวหน้างานวิชาการ                         หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชือ่........... .......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสุพรรณ์ จันทาพูน)                                           (นายศุภวิศว์ ตาหล้า) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม การประชุมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบ  นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 

         ฝ่าย วิชาการ              กลุ่มสาระ / งาน   วิชาการ 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์ 

    2. นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์ 
    3. นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์ 
    4. นายปริญญา จันทะคุณ 
    5. นายมณเฑียร มามาตร์ 
          6. นางวรรณา สมัครไทย 

                               7. นางกนกวรรณ  มโนสร้อย    
        

3. ลักษณะกิจกรรม  กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ   
   
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  1  พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่   2  ตัวบ่งชี้ที่   2.1 
        ข้อที่   5  ตัวบ่งชี้ที่   5.1-5.4 
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ข้อที่  10 ตัวบ่งชี้ที่   10.1-10.2 
         
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  

6.2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6.3. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ได้ระดับดีขึ้นไป 
  7.1.2 นักเรียนร้อยละ 60 มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรได้ระดับดีขึ้นไป 
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  7.2.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นระดับดีมาก 
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  7.2.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความ
สนใจของผู้เรียน ระดับดีมาก 
 
 
 

 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

มาตรฐานที่ 5 
ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่
จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

ร้อยละ 65 ได้ระดับดี 
ขึ้นไป 
ร้อยละ 75 ได้ระดับดี 
ขึ้นไป 
ร้อยละ 75 ได้ระดับดี 
ขึ้นไป 
ร้อยละ 60 ได้ระดับดี 
ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 10 
สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตร กรับ
วนการเรียนและ
กิจกรรม 
ท างาน                      
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน 
 

ระดับดีมาก 
 

 
8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 จัดท าหลักสูตร มี.ค - พ.ค. 59 1,940    
2 ประเมินหลักสูตร   มี.ค - พ.ค. 60 220  
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9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
    ประชุมวางแผน 

มี.ค. 59 นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    ด าเนินการตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้

มี.ค.- พ.ค. 59 นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
    มีการตรวจสอบและประเมินผลการจดัท าหลักสูตร 

1.  มิ.ย. 59 
2. มี.ค  60 

นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action)      
   จัดท ารายงานการประเมินกิจกรรม ส่งงานแผนงานฯ   

มี.ค  60 นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 กระดาษ A4 110 8 รีม 880     
2 กระดาษท าปกสีขาว A4 160 1 รีม 160     
3 ค่าเข้าเล่ม 100 9 900     
    1,940     

รวมเงินทั้งหมด  ( หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท)   
 
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 กระดาษ A4 110 2 รีม 220     
         

รวมเงินทั งหมด (สองร้อยยี่สิบบาท) 220  
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11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบทดสอบ 
แบบสัมภาษณ์ 

  2. นักเรียนร้อยละ 60 มีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตรได้ระดับดีขึ้นไป 

สอบในระดับโรงเรียน 
สอบในระดับกลุ่ม 
สอบในระดับประเทศ 

แบบทดสอบ 
 

 3. คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  
ระดับมาก 

 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 4. ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับท้องถิ่นใน
ระดับดีข้ึนไป  

 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
 11.2.  มีรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 
ของผู้เรียน 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า) 
                   ต าแหน่ง ครู 
 

 
     ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า)                 
               หัวหน้างานวิชาการ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 

ปีการศึกษา 2559 
 
1. ชื่อกิจกรรม การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
 
2. ผู้รับผิดชอบ  นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 

   ฝ่าย วิชาการ              กลุ่มสาระ / งาน   วิชาการ 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์ 

    2. นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์ 
    3. นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์ 
    4. นายปริญญา จันทะคุณ 
    5. นายมณเฑียร มามาตร์ 
          6. นางวรรณา สมัครไทย 
          7. นางกนกวรรณ  มโนสร้อย           

 
3. ลักษณะกิจกรรม  กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ   
   
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  1 พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่   2  ตัวบ่งชี้ที่   2.1 
        ข้อที่   5  ตัวบ่งชี้ที่   5.1-5.4 
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ข้อที่  10 ตัวบ่งชี้ที่   10.1-10.2 
         
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  

6.2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  
 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ได้ระดับดีมาก 
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  7.2.1 ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  ในภาพรวมระดับดีมาก 
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        7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 10 
สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตร กรับ
วนการเรียนและ
กิจกรรมท างาน                      
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

ระดับดีมาก 
 

 

 
8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ส ารวจแหล่งเรียนรู้ มี.ค - พ.ค. 59 -    

2 
ประเมินการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 

  มี.ค - พ.ค. 60 -  

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
    ประชุมวางแผน 

มี.ค. 59 นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    ด าเนินการตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้

มี.ค.- พ.ค. 59 นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
    มีการตรวจสอบและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

1.  มิ.ย. 59 
2. มี.ค  60 

นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action)      
   จัดท ารายงานการประเมินกิจกรรม ส่งงานแผนงานฯ   

มี.ค  60 นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 
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10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

         
         

รวมเงินทัง้หมด  ( สองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)   
 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. นักเรียนร้อยละ 100 เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น ได้ระดับดีมาก 
 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบทดสอบ 
แบบสัมภาษณ์ 

2.ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น  ในภาพรวมระดับดีมาก 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบทดสอบ 
แบบสัมภาษณ์ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1. โรงเรียนมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
 12.2. นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและได้ปฏิบัติจริง 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า) 
                   ต าแหน่ง ครู 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า)                 
               หัวหน้างานวิชาการ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม นิเทศชั้นเรียน 

2. ผู้รับผิดชอบ  นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 

         ฝ่าย วิชาการ              กลุ่มสาระ / งาน   วิชาการ 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์ 

    2. นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์ 
    3. นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์ 
    4. นายปริญญา จันทะคุณ 
    5. นายมณเฑียร มามาตร์ 
          6. นางวรรณา สมัครไทย 
          7. นางกนกวรรณ  มโนสร้อย           

 
3. ลักษณะกิจกรรม  กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ   
   
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  1 พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
                                           2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคคลากร 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  ข้อที่  10 ตัวบ่งชี้ที่   10.4-10.5   

      
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  

6.2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6.3. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศชั้นเรียนภาคเรียนละ 2 ครั้งจากเพ่ือนครูในกลุ่มสาระ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายหรือจากหน่วยงานอื่น ได้ระดับดีขึ้นไป 
  7.1.2 นักเรยีนร้อยละ 60 มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรได้ระดับดีขึ้นไป 
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  7.2.1 ครูมีการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ในภาพรวมระดับดีมาก 
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7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 10 
สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตร กรับ
วนการเรียนและ
กิจกรรมท างาน                      
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  

ระดับดีมาก 
 

ระดับดีมาก 
 

 
8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
ติดตามการนิเทศ 

ครั งที่ 1 
มิ.ย. 59 200 พ.ย. 59 - 

นางวันเพ็ญ 
มูลเมืองค า 

2 
ติดตามการนิเทศ 

ครั งที่ 2 
ส.ค. 59 - ม.ค. 60 - 

นางวันเพ็ญ 
มูลเมืองค า 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
    ประชุมวางแผน 

มี.ค. 59 นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    ด าเนินการตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้

มี.ค. 59 – ก.พ. 60 นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
    ประเมินระดับคุณภาพของการนิเทศ 

1.  ก.ย. 59 
2.  มี.ค  60 

นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action)       
   จัดทารายงานการประเมินกิจกรรม ส่งงานแผนงานฯ  

มี.ค  60 นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
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10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 กระดาษ A4 110 1 รีม 110     
2 เทปผ้ากาว 1.5 นิ้ว 30 3 ม้วน  90     
         

รวมเงินทั้งหมด  ( สองร้อยบาทถ้วน) 200  
 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศชั้นเรียน 
ภาภาคเรียนละ 2 ครั้งจากเพ่ือนครูในกลุ่ม
สาระหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือจากหน่วย
หน่งานอื่น เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ 
    มีประสิทธิภาพ    

ดูจากผลการนิเทศภายใน
กลุ่มสาระ/ต่างกลุ่มสาระ 

แบบนิเทศ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ครูทุกคนได้รับการนิเทศชั้นเรียนจากเพ่ือนครูในกลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือจากหน่วยงาน
อ่ืน เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ   

 
   

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า) 
                   ต าแหน่ง ครู 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า)                 
               หัวหน้างานวิชาการ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม การพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. ผู้รับผิดชอบ    นางสิริวัชญา  จันทะคุณ 

   ฝ่าย วิชาการ    
     หัวหน้ากิจกรรม       นางสิริวัชญา  จันทะคุณ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางสาวพิลาวัลย์  จันทร์กอง 

3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี        กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่   3 
 
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
  

7. เป้าหมายกิจกรรม 
7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  7.1.1 ครูร้อยละ 100 มีเข้าร่วมประชุมพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 7.2 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครูที่ได้
ระดับดีขึ นไป หรือระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 
10 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน  

ร้อยละ 90 
ของครูได้ระดับคุณภาพดีมาก 

 
8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
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ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
การประชุมเพ่ือ
พัฒนาการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

  พ.ค. 59 - สิริวัชญา 

9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอ

ขอ อนุมัติกิจกรรม 

 
มี.ค. 59 

 
สิริวัชญา 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
      จัดการประชุมเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 

 
พ.ค. 60 

 
สิริวัชญา 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
      ประเมินระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 
มี.ค. 60 

 
พิลาวัลย์ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      จัดท ารายงานการประเมินกิจกรรม ส่งงานแผนงานฯ 

 
มี.ค. 60 

 
พิลาวัลย์ 

 
 
10. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ครูร้อยละ 100 มีเข้าร่วมประชุมพัฒนาการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การเข้าร่วมประชุม ใบลงทะเบียนการเข้าร่วม
ประชุม 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ประเมินการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

แบบประเมินการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1. ครูจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียนมากข้ึน 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางสิริวัชญา  จันทะคุณ) 
                      ต าแหน่งครู 
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ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า)                 
               หัวหน้างานวิชาการ 

กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกจิกรรม การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้การบูรณาการ 

2. ผู้รับผิดชอบ    นางพรรณี   มามาตร์ 

   ฝ่าย วิชาการ 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางพรรณี   มามาตร์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางวรรณา   สมัครไทย 

    2. นางอรอนงค์   จอมแปง 
    3. นายณรงค์   ดารารัตน์ 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 4  พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
     
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        มาตรฐานที่  5  ตัวบ่งชี้ที่   2 
        มาตรฐานที่  6  ตัวบ่งชี้ที่   1 – 3 
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   มาตรฐานที่  10  ตัวบ่งชี้ที่   3 
               
  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   มาตรฐานที่  15  ตัวบ่งชี้ที่   1 
 
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 7.1  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 7.2  เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 7.3  เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1   นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้การบูรณาการ 
   
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  7.2.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้การบูรณาการ 
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 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
5 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ระดับดี 

6 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ/ท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง/
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ระดับดีมาก 

10 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ระดับดีมาก 

15 จัดโครงการ กิจกรรม การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ระดับดีมาก 

 
8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ผักอินทรีย์วิถีพอเพียง 

สัปดาห์ที่ 3 
เดือนพ.ค.- 
สัปดาห์ที่ 3 

ก.ย. 

   
นางพรรณี  
มามาตร์ 

2 เกษตรอินทรีย์   

สัปดาห์ที่ 4 
เดือนต.ค.- 
สัปดาห์ที่ 1 

มี.ค. 

 
นางพรรณี 
มามาตร์ 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามความสนใจ/ระดมความคิดเพื่อก าหนด
ประเด็นในการศึกษาร่วมกัน/ก าหนดประเด็น/ 
 

1. ระยะที่ 1  พ.ค.-
มิ.ย. 
2. ระยะที่ 2 ต.ค.-พ.ย. 

 
นางพรรณี  
 มามาตร์และคณะ 
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ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
      ด าเนินการตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้
 

1. มิ.ย.- ก.ย. 
2. พ.ย.- ก.พ. 

 
นางพรรณี  
 มามาตร์และคณะ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
       มีการตรวจสอบและประเมนิผลจากผลงานนักเรียน/โครงงาน 
 

1. ตุลาคม 59 
2. มีนาคม 60 

 
นางพรรณี  
 มามาตร์และคณะ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      

1. ตลอดภาคเรยีนที่ 1 
2. ตลอดภาคเรยีนที่ 2 

นางพรรณี  
 มามาตร์และคณะ 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 กระดาษ A4 110 5 รีม 550     
2 กระดาษชาร์ทสี 5 12 แผ่น 60     
3 กระดาษสีสองหน้า 2 24 แผ่น 48     
4 กระดาษบรู๊ฟ 2 100 แผ่น 200     
5 กรรไกร 8 นิ้ว 50 8 อนั 400     
6 สีไม้ 100 8 กล่อง 800     
7 เครื่องเย็บกระดาษเบอร์10 60 3 อัน 180     
8 ลวดเย็บกระดาษเบอร์10 65 1 กล่อง 65     
9 เครื่องเย็บกระดาษเบอร์3 120 2 อัน 240     
10 ลวดเย็บกระดาษเบอร์3 15 5 กล่อง 45     
11 กระดาษสติ๊กเกอร์ใส A4 170 1 ห่อ 170     

รวมเงินทั งหมด  2,758  
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 กระดาษท าขอบบอร์ด 15 10 อัน 150     
2 โครงงานส าเร็จ(ลายฉลุ) 90 9 อัน 810     
3 กาวลาเท็กซ์ขวดใหญ่ 60 2 ขวด 120     
4 กล่องใส่เอกสาร(3ช่อง) 60 2 อัน 120     
5 กล่องใส่อุปกรณ์ 200 2 กล่อง 400     
6 เทปกาว(บาง) 1/2นิ้ว , 1 นิ้ว 20 5 อัน 100     
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7 เทปกาว(บาง)  1 นิ้ว 30 5 อัน 150     
8 กระดาษการ์ดสี(ปก) 100 1 ห่อ 100     
9 กระดาษบรู๊ฟ 2 100 แผ่น 200     
10 ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า(ด า/

แดง/น้ าเงิน) 
15 30 ด้าม 450     

11 เมล็ดพันธุ์ผัก 30 20 ซอง 600     

รวมเงินทั งหมด 3,200  
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน
แบบโครงงานโดยใช้การบูรณาการ 
 

สังเกตการจัดกิจกรรม แบบสังเกตการจัดกิจกรรม 

2. สถานศึกษามีการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน
แบบโครงงานโดยใช้การบูรณาการ 

แผนการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบโครงงานโดยใช้ 
การบูรณาการ 

แบบประเมินแผนการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน 

3. นักเรียนร้อยละ 75 มีผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ์ มี การน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประเมินสมรรถนะส าคญัตาม
หลักสตูร 

แบบประเมินสมรรถนะส าคญัตาม
หลักสตูร 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1   นักเรียนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรเพิ่มสูงขึ้น 
 12.2   นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                    (นางพรรณี   มามาตร์) 
    ต าแหน่ง                ครู 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า)                 
               หัวหน้างานวิชาการ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม วิจัยชั้นเรียน 

2. ผู้รับผิดชอบ  นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 

         ฝ่าย วิชาการ              กลุ่มสาระ / งาน   วิชาการ 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์ 

    2. นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์ 
    3. นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์ 
    4. นายปริญญา จันทะคุณ 
    5. นายมณเฑียร มามาตร์ 
          6. นางวรรณา สมัครไทย 
          7. นางกนกวรรณ  มโนสร้อย           

 
3. ลักษณะกิจกรรม  กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ   
   
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  4  พัฒนาศักยภาพและ คุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน  
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานด้านการจัดการศกึษา  ข้อที่  10 ตัวบ่งชี้ที่   10.4-10.5 
         
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
  

7. เป้าหมายกิจกรรม 
7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  7.1.1  ครูร้อยละ 100  ท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป 

 7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  7.2.1 ครูท าวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้เรียน ได้ในระดับดีมาก 
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 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 10 
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กรับวนการ
เรียนและกิจกรรมท างาน                      
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  

ระดับดีมาก 
 

 
8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่  1 (ต.ค.58 – มี.ค.59) ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
ติดตามการนิเทศ 

ครั งที่ 1 
ก.ย. 59 - - - 

นางวันเพ็ญ 
มูลเมืองค า 

2 
ติดตามการนิเทศ 

ครั งที่ 2 
 - ม.ค. 60 - 

นางวันเพ็ญ 
มูลเมืองค า 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
    ประชุมวางแผน 

ม.ีค. 59 นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    ด าเนินการตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้

มี.ค.- พ.ค. 59 นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
    มีการติดตามการส่งงานวิจัยของครู 

1.  ก..ย. 59 
2.  มี.ค  60 

นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action)      
    จัดทารายงานการประเมินกิจกรรม ส่งงานแผนงานฯ   

มี.ค  60 นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
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ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

         
รวมเงินทั้งหมด  สี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน )   

11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

 1.  ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้การ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ    

การส่งงานวิจัย แบบบันทึกการส่งงานวิจัย 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1. ครูแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า) 
                   ต าแหน่ง ครู 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า)                 
               หัวหน้างานวิชาการ 
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แบบเสนอกิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 

ปีการศึกษา 2559 
 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนและวัดผล 
2. ผู้รับผิดชอบ    นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์ 
   ฝ่าย วิชาการ         กลุ่มสาระ / งาน   วิชาการ 

     หัวหน้ากิจกรรม       นางสาวลลนา  บุญญาอารักษ์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. คณะครูทุกคน 
     

3. ลักษณะกิจกรรม     √      กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  1   พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 

          5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา     ข้อที่ 7  ตัวบ่งชี้  7.5 
   
 6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

 6.1  เพื่อด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียน 
 6.2  จัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับงานการวัดและประเมินผลการเรียน 
 6.3  ด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียน 
 6.3  ด าเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนนักเรียนและข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 
7. เป้าหมายกิจกรรม 
         7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
   
         7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  7.2.1  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
    

 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
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มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 7  
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

 
100 

 
 
8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 การวัดและประเมินผล 
-  สอบกลางภาคเรียนที่ 
1/2559 
-  สอบปลายภาคเรียนที่ 
1/2559 
-  สอบกลางภาคเรียนที่ 
2/2559 
-  สอบปลายภาคเรียนที่ 
2/2559 
-  เอกสารรายงานผล
การเรียนประจ าวิชา 
(ปพ.5) และกรอกข้อมูล 
SGS 
-  รายงานผลการเรียน
รายบุคคล (ปพ.6) 
-  สรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่ม
สาระฯ  
-  เอกสารการจบ
การศึกษา (ปพ.1, ปพ.2, 
ปพ.3) 

 
21-22 ก.ค.59 

 
28-30 ก.ย.59 

 
- 
 
- 
 

ต.ค.59 
 
 
 

ต.ค.59 
 

ต.ค.59 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,625 

 
- 
 
- 
 

5-6 ม.ค.60 
 

1-3 มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 
 

มี.ค.60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61,065 

 
ลลนา, 

พัชราภรณ์ 
 

คณะครู 
 
 

ลลนา, 
พัชราภรณ์ 
คณะครู 

 
 
 

คณะครู 
 

หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ 

 
ลลนา, 

พัชราภรณ์ 
 

2 การรายงานผลการเรียน 
-  GPA 5 ภาค 
-  GPA 6 ภาค 

 
ต.ค.59 

- 

 
- 

มี.ค.60 

ลลนา, 
พัชราภรณ์ 

 
3 งานทะเบียน 

- กรอกข้อมูล SGS 
   

ลลนา, 
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-  ส่งข้อมูลนักเรียนเพ่ือ
สมัครสอบโอเน็ตผ่าน
เว็บไซต์ สทศ. 
-  ออกใบรับรองการเป็น
นักเรียน (ปพ.7) 
-  ตรวจสอบข้อมูล
นักเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

พัชราภรณ์ 

4 การรับนักเรียนปี
การศึกษา 2560 

- มี.ค.60 ลลนา, 
พัชราภรณ์ 
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9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
     ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจง 

        
พ.ค.59 

 
ลลนา 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    ด าเนินกิจกรรมตามที่ได้วางแผนไว้ 

 
พ.ค.59 – มี.ค.60 

คณะครู 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
     1)  ส่งปพ.5  
     2)  ส่งรายงานผลการเรียน 

 
ต.ค.59, มี.ค.60 

 
คณะครู 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   1)  จัดท ารายงานสรุปกิจกรรมส่งงานแผนงานฯ  

 
มี.ค.60 

 
ลลนา 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 หมึกและไขเครื่องก็อปปี้ปริ้น   32,500     
2 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม 100 200 รีม 20,000     
3 หมึก HP LaserJet 85 A 2,000 2 กล่อง 4,000     
4 หมึกเติม cannon  MP 287 สีด า  

สีน้ าเงิน สีแดงและสีเหลือง 
900 1 ชุด 900     

5 กระดาษค าตอบ 80 ข้อ 15 50 ห่อ 750     
6 หมุดเจาะกระดาษค าตอบ 15 20 กล่อง 300     
7 กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม สี

ชมพู 
110 5 รีม 550     

8 สันรูด 0.5 mm สีด า 5 150 อัน 750     
9 ปกพลาสติกใส A4 110 5 รีม 550     
10 ตลับชาดสีด า 40 1 อัน 40     
11 ตลับชาดสีแดง 40 1 อัน 40     
12 ไส้แม็กเย็บเบอร์ 10 65 1 โหล 65     
13 กาว UHU 40 กรัม 80 1 แท่ง 80     

รวมเงินทั งหมด  60,625  
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ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 หมึกและไขเครื่องก็อปปี้ปริ้น   32,500     
2 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม 100 200 รีม 20,000     
3 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 110 5 รีม 550     
4 หมึก HP LaserJet 85 A 2,000 3 กล่อง 6,000     
5 หมึกเติม cannon  MP 287 สีด า  

สีน้ าเงิน สีแดงและสีเหลือง 
900 1 ชุด 900     

6 ไส้แฟ้ม A4 15 1 ห่อ 15     
7 กาว UHU 40 กรัม 80 1 แท่ง 80     
8 ปพ.1:บ (ม.ต้น)  ฉบับใช้กับ

คอมพิวเตอร์ 
125 3 เล่ม 375 

 
 

  
9 ปพ.1:พ (ม.ปลาย)  ฉบับใช้กับ

คอมพิวเตอร์ 
125 2 เล่ม 250 

 
 

  
10 ปพ.2:บ (ม.ต้น)  ฉบับใช้กับ

คอมพิวเตอร์  
400 1 ห่อ 400 

 
 

  
11 ปพ.2:พ (ม.ปลาย)  ฉบับใช้กับ

คอมพิวเตอร์  
400 1 ห่อ 400 

 
 

  
12 ปพ.3:บ (ม.ต้น)  ฉบับใช้กับ

คอมพิวเตอร์  
5 30 แผ่น 150 

 
 

  
13 ปพ.3:พ (ม.ปลาย)  ฉบับใช้กับ

คอมพิวเตอร์  
5 20 แผ่น 100 

 
 

  
14 ป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัคร

นักเรียน ขนาด 2.5*1  เมตร 
250 4 แผ่น 1,000     

15 กระดาษการ์ดสี F4 120 แกรม 
(180 แผ่น) สีฟ้า 

85 2 รีม 170     

16 กระดาษการ์ดสี F4 120 แกรม 
(180 แผ่น) สีชมพู 

85 1 รีม 85     

17 กระดาษถ่ายเอกสาร F4 80 แกรม   140 1 รีม 140     
18  แฟ้มสันหนา 3 นิ้ว เบอร์ 120 F 55 10 แฟ้ม 550     
19 ลวดเสียบกระดาษ 80 1 โหล 80     
20 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3 15 5 กล่อง 75     
21 ไส้แม็กเย็บเบอร์ 10 65 1 โหล 65     
22 ปากกาน้ าเงิน 5 16 ด้าม 80     
23 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน

(ส าหรับผู้ปฏิบัติในวันหยุดราชการ) 
70 15 คน 1,050     

รวมเงินทั งหมด 61,065  
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11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

-  ตรวจ ปพ.5 
-  สรุปรายงานผลการเรียน
กลุ่มสาระ 

-  แบบ ปพ.5 
-  แบบประเมินผลการใช้สื่อ 

ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

- ตรวจ ปพ.5 
- ตรวจโครงการสอนฯ 

-  แบบ ปพ.5 
-  โครงการสอนฯ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ครูทุกคนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 12.2 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์) 
                    ต าแหน่ง  คร ู
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า)                 
               หัวหน้างานวิชาการ 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บรหิารสถานศึกษา 
 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ      โครงการใหม่      โครงการพิเศษ     
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวติรวดี  งามทรง 

ฝ่าย บุคคล  กลุ่มสาระ / งาน   บุคคล 
 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  1. พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
     
สนองมาตรฐานการศึกษา  
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ข้อที่ 8  ตัวบ่งชี้ที่   8.1-6 

 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยผู้บริหารที่มีการ พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งหากผู้บริหารไม่ได้รับการ
พัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อการบริหารสถานศึกษาและต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นอย่างมาก  จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้การบริหารงานในโรงเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

2.   วัตถุประสงค์โครงการ 
เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

3.   เป้าหมายโครงการ 
3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม จ านวน 2 คน 

3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในระดับดีมาก 
 3.2.2 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการร้อย

ละ 80 ขึ้นไป 
 3.2.3 ผู้บริหารเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลาในระดับดีมาก 
 3.2.4 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหาร การจัดการศึกษาในระดับดีมาก 
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 3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
8 8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ

พัฒนาผู้เรียน 
ระดับดีมาก 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานความคิดท้ังด้านวิชาการ
และการจัดการ 

ระดับดีมาก 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ระดับดีมาก 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ านาจ 

ระดับดีมาก 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการศึกษา 

ระดับดีมาก 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพเต็มเวลา 

ระดับดีมาก 

 

4.   ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.59) ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
การเข้าประชุม อบรม 
สัมมนา 

ตลอดปี 10,000 ตลอดปี 10,000 ครูติรวดี 

2 
การศึกษาแนวทางการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพด้วยตนเอง 

ตลอดปี - ตลอดปี - ครูติรวดี 

3 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ปฏิบัติงาน 

มี.ค. - - - ครูติรวดี 
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5.  งบประมาณทั งหมด(รวมทุกกิจกรรม) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 
เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 

1 
การเข้าประชุม 
อบรม สัมมนา 

- 10,000 - - 10,000 - 10,000 - - 10,000 

2 

การศึกษาแนวทาง
การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพด้วย
ตนเอง 

- - - - - - - - - - 

3 
การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการ
ปฏิบัติงาน 

- - - - - - - - - - - - - 

 รวม - 10,000 - - 10,000  10,000 - - 10,000 - - 10,000 

 
รวมงบประมาณ 
5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  -   บาท 
5.2 เงินอุดหนุนรายหัว           20,000   บาท 

 5.3 เงินรายได้สถานศึกษา 
-  เงินระดมทรัพยากร       -   บาท 
-  เงินอ่ืนๆ   (ระบุ..........................)                 -   บาท         
รวมทั งสิ น                   20,000   บาท  

    6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
- 

    7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

สังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  

การส ารวจ แบบส ารวจ 

ผู้บริหารเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

การสังเกต,สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

การสอบถาม แบบสอบถาม 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนสามารถพัฒนาการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวติรวดี  งามทรง)                (นางพรรณี มามาตร์)                                            
             ต าแหน่ง  คร ู                หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสุพรรณ์ จันทาพูน)                                           (นายศุภวิศว์ ตาหล้า) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรม การเข้าประชุม อบรม สัมมนา  

2. ผู้รับผิดชอบ นางสาวติรวดี  งามทรง    

   ฝ่าย บคุคล   กลุ่มสาระ / งาน   บุคคล 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางสาวติรวดี  งามทรง 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม ผู้บริหาร 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกต ิ    กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  1 พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 8  ตัวบ่งชี้ที่   8.1-6 
         
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ผู้บริหารโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม จ านวน 2 คน 
   
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 7.2.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในระดับดีมาก 
 7.2.2 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการร้อย

ละ 80 ขึ้นไป 
 7.2.3 ผู้บริหารเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลาในระดับดีมาก 
 7.2.4 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหาร การจัดการศึกษาในระดับดีมาก 
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 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
8 8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ

พัฒนาผู้เรียน 
ระดับดีมาก 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานความคิดท้ังด้านวิชาการ
และการจัดการ 

ระดับดีมาก 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ระดับดีมาก 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ านาจ 

ระดับดีมาก 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการศึกษา 

ระดับดีมาก 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพเต็มเวลา 

ระดับดีมาก 

 
 
8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
การเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา 

ตลอดปี 10,000 ตลอดปี 10,000 ครูติรวดี 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
- ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติโครงการ 

มี.ค. ครูติรวดี 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
- การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 
 

ตลอดปี ครูติรวดี 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
- รายงานการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 
- ประเมินผล 

ตลอดปี ครูติรวดี 
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ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน  
- สรุปผลการด าเนินงาน 

ตลอดปี ครูติรวดี 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 ค่าลงทะเบียน   10,000     
         
         

รวมเงินทั งหมด  10,000  
 
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 ค่าลงทะเบียน   10,000     
         
         

รวมเงินทั งหมด  10,000  
 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

สังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  

การส ารวจ แบบส ารวจ 

ผู้บริหารเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

การสังเกต,สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

การสอบถาม แบบสอบถาม 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนสามารถพัฒนาการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
              (นางสาวติรวดี  งามทรง) 
                     ต าแหน่ง คร ู

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                   (นางสาวติรวดี  งามทรง) 
                   หัวหน้างานบุคคล 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรม การศึกษาแนวทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพด้วยตนเอง 

2. ผู้รับผิดชอบ นางสาวติรวดี  งามทรง    

   ฝ่าย บุคคล   กลุ่มสาระ / งาน   บุคคล 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางสาวติรวดี  งามทรง 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม ผู้บริหาร 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกต ิ    กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  1 พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 8  ตัวบ่งชี้ที่   8.1-6 
         
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ผู้บริหารโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม จ านวน 2 คน 
   
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 7.2.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในระดับดีมาก 
 7.2.2 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการร้อย

ละ 80 ขึ้นไป 
 7.2.3 ผู้บริหารเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลาในระดับดีมาก 
 7.2.4 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหาร การจัดการศึกษาในระดับดีมาก 
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 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
8 8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ

พัฒนาผู้เรียน 
ระดับดีมาก 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานความคิดท้ังด้านวิชาการ
และการจัดการ 

ระดับดีมาก 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ระดับดีมาก 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ านาจ 

ระดับดีมาก 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการศึกษา 

ระดับดีมาก 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพเต็มเวลา 

ระดับดีมาก 

 
 
8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 

การศึกษาแนวทางการ
บริหารที่มี
ประสิทธิภาพด้วย
ตนเอง 

ตลอดปี - ตลอดปี - ครูติรวดี 

2 
การพัฒนาตนเองโดย
เครือข่ายออนไลน์ 
(TEPE) 

ตลอดปี - ตลอดปี - ครูติรวดี 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
- ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติโครงการ 

มี.ค. ครูติรวดี 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
- การศึกษาแนวทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพด้วยตนเอง 
- การพัฒนาตนเองโดยเครือข่ายออนไลน์ 

ตลอดปี ครูติรวดี 
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ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั นประเมินผล (Check) 
- รายงานผลการพัฒนาตนเอง 
- ประเมินผล 

ตลอดปี ครูติรวดี 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน  
- สรุปผลการด าเนินงาน 

ตลอดปี ครูติรวดี 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

         
         

รวมเงินทั งหมด    
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

         
         

รวมเงินทั งหมด    
 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม* 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

สังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  

การส ารวจ แบบส ารวจ 

ผู้บริหารเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

การสังเกต,สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

การสอบถาม แบบสอบถาม 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนสามารถพัฒนาการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
              (นางสาวติรวดี  งามทรง) 
                     ต าแหน่ง คร ู
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                   (นางสาวติรวดี  งามทรง) 
                   หัวหน้างานบุคคล 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรม การนิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน 

2. ผู้รับผิดชอบ นางสาวติรวดี  งามทรง    

   ฝ่าย บุคคล   กลุ่มสาระ / งาน   บุคคล 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางสาวติรวดี  งามทรง 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม ผู้บริหาร 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกต ิ    กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  1 พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 8  ตัวบ่งชี้ที่   8.1-6 
         
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ผู้บริหารโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม จ านวน 2 คน 
   
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 7.2.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในระดับดีมาก 
 7.2.2 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการร้อย

ละ 80 ขึ้นไป 
 7.2.3 ผู้บริหารเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลาในระดับดีมาก 
 7.2.4 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหาร การจัดการศึกษาในระดับดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 
 

 

 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
8 8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ

พัฒนาผู้เรียน 
ระดับดีมาก 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานความคิดท้ังด้านวิชาการ
และการจัดการ 

ระดับดีมาก 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ระดับดีมาก 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ านาจ 

ระดับดมีาก 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการศึกษา 

ระดับดีมาก 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพเต็มเวลา 

ระดับดีมาก 

 
8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
จัดสัมมนาวิชาการ
ภายในโรงเรียน 

- - มี.ค. - ครูติรวดี 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
- ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติโครงการ 

มี.ค. ครูติรวดี 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
- จัดสัมมนาวิชาการภายในโรงเรียน 
 

มี.ค. ครูติรวดี 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
- ประเมินกิจกรรม 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 

มี.ค. ครูติรวดี 
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ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

มี.ค. ครูติรวดี 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

         
         

รวมเงินทั งหมด    
 
 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

สังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  

การส ารวจ แบบส ารวจ 

ผู้บริหารเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

การสังเกต,สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 โรงเรียนสามารถพัฒนาการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
              (นางสาวติรวดี  งามทรง) 
                     ต าแหน่ง คร ู
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                   (นางสาวติรวดี  งามทรง) 
                   หัวหน้างานบุคคล 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพคร ู
 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ      โครงการใหม่      โครงการพิเศษ     
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวติรวดี  งามทรง 

ฝ่าย บุคคล  กลุ่มสาระ / งาน   บุคคล 
 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
     
สนองมาตรฐานการศึกษา  
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ข้อที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่   7.1-9 

 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

  ครูเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งหากครูได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพแล้ว  ย่อมท าให้ครูนั้นสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อคุณภาพของผู้เรียนและการศึกษาโดยรวม 

2.   วัตถุประสงค์โครงการ 
เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3.   เป้าหมายโครงการ 
3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  ครูและบุคลาการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม จ านวน 26 คน 

3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป ปรับบทบาทในการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 
 3.2.2 ครูร้อยละ 90 ขึน้ไปเอาใจใส่ ในการจัดการเรียนรู้เต็มเวลา และเต็มความสามารถ 
 3.2.3 ครูร้อยละ 90 ขึ้นไปปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
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 3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
7 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 

ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่
ดีของสถานศึกษา 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 

ร้อยละ 90ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

 

4.   ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.59) ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
การประชุม อบรม สัมมนา 
โดยสถานศึกษาเครือข่าย
การศึกษาและต้นสังกัด 

ตลอดปี 5,000 ตลอดปี 5,000 ครูติรวดี 

2 การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง มี.ค. - - - ครูติรวดี 

3 
การพัฒนาตนเองโดย
เครือข่ายออนไลน์ 

ตลอดปี - ตลอดปี - ครตูิรวดี 

4 การศึกษาดูงาน มี.ค. 50,000 - - ครูติรวดี 
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5.  งบประมาณทั งหมด(รวมทุกกิจกรรม) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 
เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 

1 

การประชุม อบรม 
สัมมนา โดย
สถานศึกษา
เครือข่ายการศึกษา
และต้นสังกัด 

- 5,000 - - 5,000 - 5,000 - - 5,000 

2 
การจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง 

- - - - - - - - - - 

3 
การพัฒนาตนเอง
โดยเครือข่าย
ออนไลน์ 

- - - - - - - - - - 

4 การศึกษาดูงาน - - - - - - 5,000 - - 5,000 

 รวม - 5,000 - - 5,000  5,000 - - 5,000 

รวมงบประมาณ 
5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  -   บาท 
5.2 เงินอุดหนุนรายหัว           10,000   บาท 

 5.3 เงินรายได้สถานศึกษา 
-  เงินระดมทรัพยากร       -   บาท 
-  เงินอ่ืนๆ   (ระบุ..........................)                 -   บาท         
รวมทั งสิ น                  10,000   บาท  

    6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
6.1 งานวิชาการ 
6.2 งานแผนงาน 
6.3 งานอ านวยการ 

    7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ร้อยละของครูที่ปรับบทบาทในการจัดการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

การสังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ร้อยละของครูที่เอาใจใส่ ในการจัดการเรียนรู้เต็ม
เวลา และเต็มความสามารถ 

การสังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ร้อยละของครทูีป่ฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

การสังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ร้อยละของครูที่ปรับบทบาทในการจัดการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

การสังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ครูจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเอาใจใส่ ในการจัดการเรียนรู้เต็มเวลา และเต็ม

ความสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
 
 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวติรวดี  งามทรง)                (นางพรรณี มามาตร์)                                            
             ต าแหน่ง  คร ู                หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสุพรรณ์ จันทาพูน)                                           (นายศุภวิศว์ ตาหล้า) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรม การเข้าประชุม อบรม สัมมนาโดยสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาและต้นสังกัด  

2. ผู้รับผิดชอบ นางสาวติรวดี  งามทรง    

   ฝ่าย บุคคล   กลุ่มสาระ / งาน   บุคคล 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางสาวติรวดี  งามทรง 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม ครูและบุคลากรทุกคน 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกต ิ    กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่   7.1-9 
         
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

7. เป้าหมายกิจกรรม 
7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม จ านวน 26 คน 
   
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 7.2.1 ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป ปรับบทบาทในการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 
 7.2.2 ครูร้อยละ 90 ขึ้นไปเอาใจใส่ ในการจัดการเรียนรู้เต็มเวลา และเต็มความสามารถ 
 7.2.3 ครูร้อยละ 90 ขึ้นไปปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
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 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
7 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 

ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่
ดีของสถานศึกษา 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 

ร้อยละ 90ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

 
8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
การเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา 

ตลอดปี 5,000 ตลอดปี 5,000 ครูติรวดี 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
- ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติโครงการ 

มี.ค. ครูติรวดี 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
- การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 
 

ตลอดปี ครูติรวดี 
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ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั นประเมินผล (Check) 
- รายงานการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 
- ประเมินผล 

ตลอดปี ครูติรวดี 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน  
- สรุปผลการด าเนินงาน 

ตลอดปี ครูติรวดี 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 ค่าลงทะเบียน   5,000     
         
         

รวมเงินทั งหมด  5,000  
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 ค่าลงทะเบียน   5,000     
         
         

รวมเงินทั งหมด  5,000  
 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ร้อยละของครูที่ปรับบทบาทในการจัดการ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

การสังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ร้อยละของครูที่เอาใจใส่ ในการจัดการเรียนรู้
เต็มเวลา และเต็มความสามารถ 

การสังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ร้อยละของครทูีป่ฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

การสังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
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ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ร้อยละของครูที่ปรับบทบาทในการจัดการ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

การสังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ครูจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเอาใจใส่ ในการจัดการเรียนรู้เต็มเวลา 
และเต็มความสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
              (นางสาวติรวดี  งามทรง) 
                     ต าแหน่ง คร ู

 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                   (นางสาวติรวดี  งามทรง) 
                   หัวหน้างานบุคคล 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรม การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 

2. ผู้รับผิดชอบ นางสาวติรวดี  งามทรง    

   ฝ่าย บุคคล   กลุ่มสาระ / งาน   บุคคล 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางสาวติรวดี  งามทรง 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม ครูและบุคลากรทุกคน 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกต ิ    กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  3 พฒันาคุณภาพครูและบุคลากร 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่   7.1-9 
         
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

7. เป้าหมายกิจกรรม 
7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม จ านวน 26 คน 
   
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 7.2.1 ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป ปรับบทบาทในการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 
 7.2.2 ครูร้อยละ 90 ขึ้นไปเอาใจใส่ ในการจัดการเรียนรู้เต็มเวลา และเต็มความสามารถ 
 7.2.3 ครูร้อยละ 90 ขึ้นไปปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
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 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
7 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 

ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่
ดีของสถานศึกษา 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 

ร้อยละ 90ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

 
8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
การจัดท าแผนพัฒนา
ตนเอง 

มี.ค. - - - ครูติรวดี 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
- ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติโครงการ 

มี.ค. ครูติรวดี 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
- การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
 

มี.ค. ครูติรวดี 
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ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั นประเมินผล (Check) 
- ส่งรายงานแผนการพัฒนาตนเอง 
- ประเมินผล 

มี.ค. ครูติรวดี 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน  
- สรุปผลการด าเนินงาน 

พ.ค. ครูติรวดี 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

         
         
         

รวมเงินทั งหมด    
 
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

         
         
         

รวมเงินทั งหมด    
 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม* 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ร้อยละของครูที่ปรับบทบาทในการจัดการ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

การสังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ร้อยละของครูที่เอาใจใส่ ในการจัดการเรียนรู้
เต็มเวลา และเต็มความสามารถ 

การสังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ร้อยละของครทูีป่ฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

การสังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
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ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ร้อยละของครูที่ปรับบทบาทในการจัดการ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

การสังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ครูจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเอาใจใส่ ในการจัดการเรียนรู้เต็มเวลา 
และเต็มความสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
              (นางสาวติรวดี  งามทรง) 
                     ต าแหน่ง คร ู
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                   (นางสาวติรวดี  งามทรง) 
                   หัวหน้างานบุคคล 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรม การพัฒนาตนเองโดยเครือข่ายออนไลน์ 

2. ผู้รับผิดชอบ นางสาวติรวดี  งามทรง    

   ฝ่าย บุคคล   กลุ่มสาระ / งาน   บุคคล 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางสาวติรวดี  งามทรง 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม ครูและบุคลากรทุกคน 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกต ิ    กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่   7.1-9 
         
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

7. เป้าหมายกิจกรรม 
7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม จ านวน 26 คน 
   
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 7.2.1 ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป ปรับบทบาทในการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 
 7.2.2 ครูร้อยละ 90 ขึ้นไปเอาใจใส่ ในการจัดการเรียนรู้เต็มเวลา และเต็มความสามารถ 
 7.2.3 ครูร้อยละ 90 ขึ้นไปปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
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 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
7 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 

ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่
ดีของสถานศึกษา 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 

ร้อยละ 90ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

 
8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
การพัฒนาตนเองโดย
เครือข่ายออนไลน์ 
(TEPE) 

ตลอดปี - ตลอดปี - ครูติรวดี 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
- ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติโครงการ 

มี.ค. ครูติรวดี 
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ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
- การพัฒนาตนเองโดยเครือข่ายออนไลน์ 
 

ตลอดปี ครูติรวดี 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
- ส่งรายงานการพัฒนาตนเองโดยเครือข่ายออนไลน์ (เกียรติบัตร) 
- ประเมินผล 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครูติรวดี 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน  
- สรุปผลการด าเนินงาน 

พ.ค. ครูติรวดี 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

         
         
         

รวมเงินทั งหมด    
 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ร้อยละของครูทีป่รับบทบาทในการจัดการ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

การสังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ร้อยละของครูที่เอาใจใส่ ในการจัดการเรียนรู้
เต็มเวลา และเต็มความสามารถ 

การสังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ร้อยละของครทูีป่ฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

การสังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ร้อยละของครูที่ปรับบทบาทในการจัดการ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

การสังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเอาใจใส่ ในการจัดการเรียนรู้เต็มเวลา 

และเต็มความสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
 

 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
              (นางสาวติรวดี  งามทรง) 
                     ต าแหน่ง คร ู

 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                   (นางสาวติรวดี  งามทรง) 
                   หัวหน้างานบุคคล 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรม การศึกษาดูงาน 

2. ผู้รับผิดชอบ นางสาวติรวดี  งามทรง    

   ฝ่าย บุคคล   กลุ่มสาระ / งาน   บุคคล 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางสาวติรวดี  งามทรง 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม ครูและบุคลากรทุกคน 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกต ิ    กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่   7.1-9 
         
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

7. เป้าหมายกิจกรรม 
7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม จ านวน 26 คน 
   
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 7.2.1 ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป ปรับบทบาทในการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 
 7.2.2 ครูร้อยละ 90 ขึ้นไปเอาใจใส่ ในการจัดการเรียนรู้เต็มเวลา และเต็มความสามารถ 
 7.2.3 ครูร้อยละ 90 ขึ้นไปปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



170 
 

 

 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
7 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 

ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่
ดีของสถานศึกษา 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 

ร้อยละ 90ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

 
8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
การศึกษาดูงานจาก
หน่วยงาน/โรงเรียน
ต้นแบบ 

- - มี.ค. - ครูติรวดี 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
- ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติโครงการ 

ก.พ. ครูติรวดี 
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ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
- การศึกษาดูงานจากหน่วยงานหรือโรงเรียนต้นแบบ 
 

มี.ค. ครูติรวดี 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
- รายงานผลการศึกษาดูงาน 
- แบบประเมิน 

มี.ค. ครูติรวดี 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรม 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

พ.ค. ครูติรวดี 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

         
         
         

รวมเงินทั งหมด    
 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ร้อยละของครูที่ปรับบทบาทในการจัดการ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

การสังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ร้อยละของครูที่เอาใจใส่ ในการจัดการเรียนรู้
เต็มเวลา และเต็มความสามารถ 

การสังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ร้อยละของครทูีป่ฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

การสังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ร้อยละของครูที่ปรับบทบาทในการจัดการ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

การสังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเอาใจใส่ ในการจัดการเรียนรู้เต็มเวลา 

และเต็มความสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
 

 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
              (นางสาวติรวดี  งามทรง) 
                     ต าแหน่ง คร ู
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                   (นางสาวติรวดี  งามทรง) 
                   หัวหน้างานบุคคล 
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ      โครงการใหม่      โครงการพิเศษ     
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์ 

ฝ่าย งานอนามัย/บริหารทั่วไป    กลุ่มสาระ / งาน   สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่   

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 5 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

สนองมาตรฐานการศึกษา  
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   

 มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
1.2  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
1.3  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ  
       ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  
1.6   สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ  

  ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ 
11.2  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  

 
 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 
หากเด็กไทยมีสุขภาพอนามัยและสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ก็จะส่งผลให้มีสมาธิในการศึกษาเล่า

เรียน มีผลการเรียนที่ดี และมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด แต่ในสภาพปัจจุบันเด็กไทยไม่ค่อย ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารและการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  จึงท าให้เด็กไทยเรามีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงตาม
เกณฑ์ ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทางโรงเรียน  ต้องจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยขึ้น เพ่ือให้
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง และมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
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2.   วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1. เพ่ือให้นักเรียนมี สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
 2.2. เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน   
 2.3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ชุมชน     

  
3.   เป้าหมายโครงการ 

3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมร้อยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
  3.1.2 นักเรียนโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
  3.1.3 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการระดับมาก 

 
3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.2.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองในระดับดี 
  3.2.2 นักเรียนร้อยละ 95 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3.2.3 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความรู้ความสามารถ และ สามารถใช้สื่อการเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ICT) การวัดและประเมินผล การวิจัย นวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

 
 3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
1 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ร้อยละ 75 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

 1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

ร้อยละ 75 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อ ความรุนแรง โรค ภัย  อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ  

ร้อยละ 75 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

 1.6สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ  

ร้อยละ 75 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

11 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน  

ร้อยละ 75 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
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4.   ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่  1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
กีฬาสี กีฬาระดับชั้น กีฬา
กลุ่มและกีฬาจังหวัด 

เม.ย.  – ก.ย.  22,300 ต.ค. 59-มค  45,000 มณเฑียร 

2 พัฒนาสมรรถภาพร่างกาย เม.ย.  – ก.ย.  1,200 ต.ค. 59-มค  - มณเฑียร 
3 อย.น้อย พ.ค.-ก.ย. 1,250 - - วิภานันท์ 
4 ส่งเสริมสุขภาพสู่ชุมชน เม.ย.  – ก.ย.  - ต.ค. 59-มค  - มณเฑียร 
5 เผยแพร่ข่าวสารสุขภาพ ตลอดปี 960 ตลอดปี  วิภานันท์ 
6 ตรวจสุขภาพนักเรียน สิงหาคม - ธันวาคม - วิภานันท์ 
7 งานอนามัยนักเรียน ตลอดปี 2,500 ตลอดปี 2,500 วิภานันท์ 
8 สุขาภิบาล ตลอดปี 10,000 ตลอดปี 6,830 ณรงค์ 

 
5.  งบประมาณทั งหมด(รวมทุกกิจกรรม) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 
เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 

1 
กีฬาสี กีฬา
ระดับชั้น กีฬากลุ่ม
และกีฬาจังหวัด 

- 22,300 - - 22,300 - 45,000 - - 45,000 

2 
พัฒนาสมรรถภาพ
ร่างกาย 

 1,200   1,200  -   - 

3 อย.น้อย - 1,250 - - 1,250 - - - - - 

4 
ส่งเสริมสุขภาพสู่
ชุมชน 

- - - - - - - - - - 

5 
เผยแพร่ข่าวสาร
สุขภาพ 

- 960 - - 960 - - - - - 

6 
ตรวจสุขภาพ
นักเรียน 

- - - - - - - - - - 

7 งานอนามัยนักเรียน - 2,500 - - 2,500 - 2,500 - - 2,500 
8 สุขาภิบาล - 10,000 - - 10,000 - 6,830 - - 6,830 

 รวม  38,210   38,210  
54,33

0 
  54,330 
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รวมงบประมาณ 
5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  .......................   บาท 
5.2 เงินอุดหนุนรายหัว        92,540   บาท 

 5.3 เงินรายได้สถานศึกษา 
-  เงินระดมทรัพยากร       .......................   บาท 
-  เงินอ่ืนๆ   (ระบุ..........................)                 .......................   บาท         
รวมทั งสิ น             92,540   บาท  

 
    6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    

6.1 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
6.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
6.3  กลุ่มบริหารงานทั่วไป และงานอาคารสถานที่ 
6.4 โรงพยาบาลในชุมชนและเขตบริการ 
 

    7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

นักเรียน ร้อยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอเป็นไปตามเกณฑ์ ได้ระดับดี 

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยการ
สังเกต      การทดสอบ 

แบบสังเกต  แบบทดสอบ 

นักเรียน ร้อยละ มีน้ าหนัก ส่วนสงู และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ ได้ระดับ
ด ี

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยการ
สังเกต      การทดสอบ 

แบบสังเกต  แบบทดสอบ 

นักเรียน ร้อยละ 80 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษ
และหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยงต่อ ความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญัหาทางเพศ เป็นไปตามเกณฑ์ 
ได้ระดับด ี

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยการ
สังเกต      การทดสอบ 

แบบสังเกต  แบบทดสอบ 

นักเรียน ร้อยละ 80 สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการเป็นไป
ตามเกณฑ์ ได้ระดับด ี

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยการ
สังเกต      การทดสอบ 

แบบสังเกต  แบบทดสอบ 

นักเรียน ร้อยละ 80 มีความสนใจใน กิจกรรมที่ส่งเสริม
สขุภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน เป็นไปตาม
เกณฑ์ ได้ระดับด ี

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยการ
สังเกต      การทดสอบ 

แบบสังเกต  แบบทดสอบ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1.นักเรียนมี สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง. 
8.2.นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
8.3.นักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ชุมชน 
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ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่................................................ .ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์)       (นางพรรณี มามาตร์)                                            
                 ต าแหน่ง  คร ู                              หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชือ่.................. ................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสุพรรณ์ จันทาพูน)                                         (นายศุภวิศว์ ตาหล้า) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กีฬาสี กีฬาระดับชั้น กีฬากลุ่มและกีฬาจังหวัด  

2. ผู้รับผิดชอบ นายมณเฑียร  มามาตร์    

   ฝ่าย งานอนามัย    กลุ่มสาระ / งาน   กลุ่มสาระการรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา. 
     หัวหน้ากิจกรรม       นายมณเฑียร  มามาตร์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางพรรณี  มามาตร์ 

    2. .......................................................................... 
 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 5 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   

 มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
1.3  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ  
       ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  
1.6   สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ  

6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือให้นักเรียนมี สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
 6.2. เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน   

7. เป้าหมายกิจกรรม 
7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

7.1.1 นักเรียนโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมร้อยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง
 7.1.3 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการระดับมาก 

7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  7.2.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองในระดับดี 

7.2.3 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความรู้ความสามารถ และ สามารถใช้สื่อการเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ICT) การวัดและประเมินผล การวิจัย นวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
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 8. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐาน

ที ่
ตัวบ่งชี  ร้อยละของนกัเรียน/ครูที่ได้

ระดับดีขึ นไป หรือระดับ
คุณภาพ 

1 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  ร้อยละ 75 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อ ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  

ร้อยละ 75 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

 1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ  

ร้อยละ 75 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

 
 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 เตรียมการ เม.ย. -พ.ค. 59 22,300 - - มณเฑียร 

2 ฝึก มิ.ย.  – ก.ย.. 
59 - ต.ค.  – ธ.ค. 59 - มณเฑียร 

3 แข่งขัน - - ธ.ค.59 - ม.ค.
60 45,000 มณเฑียร 

 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
- เขียนและเสนอกิจกรรมประชุมวางแผนของครูกลุ่มสาระ 
- แต่งตั้งผู้ควบคุมทีม 
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องจ าเป็นต้องใช้ 
- จัดซื้อชุดกีฬา 

 
พ.ค. 59 
พ.ค. 59 
พ.ค. 59 

 
กลุ่มสาระสุข พละ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
- ด าเนินการฝึกซ้อม 
- ด าเนินการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ 
-  ด าเนินการแข่งขันกีฬาคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่ม 3 

- ด าเนินการแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด 

 
มิ.ย.  – ธ.ค. 59 

ธ.ค. 59 
ม.ค. 60 
ม.ค. 60 

 
กลุ่มสาระสุข พละ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
      นิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของครู  
และคณะครูนิเทศซึ่งกันและกัน 

 
ก.ย. –ต.ค. 59 

 
กลุ่มสาระสุข พละ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      โดยการน าผลจากการนิเทศมาใช้ในการพัฒนาวิธีการและ
กิจกรรมของโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
ม.ค.-ก.พ. 60 

 
กลุ่มสาระสุข พละ 
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11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 ลูกบาสฯ มอลเทน B6EXหนังPVC 1,250 2 ลูก 2500     

2 ลูกบาสฯ มอลเทน ยาง 450 6 ลูก 2700     

3 ตะข่ายบาสฯ  เชือกร่ม สีขาว    160 200 2 ลูก 400     

4 ลูกฟุตบอล Molten VG170-1หนังเย็บ 850 5 ลูก 4250     

5 ลูกฟุตซอล มอลเทน หนังPU 675 850 2 ลูก 1700     

6 ลูกวอลเลย์บอล มอลเทน หนังPU 950 5 ลูก 4750     

7 ชุดแข่งขันกีฬา 100 60 ชุด 6000     
รวมเงินทั งหมด  22300  

 
ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 ด าเนินการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ 10,000 1 รายการ 10,000     
2 ด าเนินการแข่งขันกีฬาคัดเลือกเป็น

ตัวแทนกลุ่ม 3 
25,000 1 รายการ 25,000     

3 ด าเนินการแข่งขันกีฬากลุ่ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด 

10,000 1 รายการ 10,000     

รวมเงินทั งหมด 45,000  
 
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียน ร้อยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอเป็นไปตามเกณฑ์ ได้ระดับด ี

ประเมินผลการเรียนรู้ โดย
การสังเกต      การทดสอบ 

แบบสังเกต  แบบทดสอบ 

นักเรียน ร้อยละ80 สามารถป้องกนัตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
เป็นไปตามเกณฑ์ ได้ระดับด ี

ประเมินผลการเรียนรู้ โดย
การสังเกต      การทดสอบ 

แบบสังเกต  แบบทดสอบ 

นักเรียน ร้อยละ 65 สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 
เป็นไปตามเกณฑ์ ได้ระดับด ี

ประเมินผลการเรียนรู้ โดย
การสังเกต      การทดสอบ 

แบบสังเกต  แบบทดสอบ 
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีความสุขในการด ารงชีวิต 
 13.2. นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 13.3. นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                 (มณเฑียร  มามาตร์) 
                      ต าแหน่ง ครู 

 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์) 
                 หัวหน้าโครงการ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม พัฒนาสมรรถภาพร่างกาย  

2. ผู้รับผิดชอบ นายมณเฑียร  มามาตร์    

   ฝ่าย งานอนามัย    กลุ่มสาระ / งาน   กลุ่มสาระการรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา. 
     หัวหน้ากิจกรรม       นายมณเฑียร  มามาตร์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. ......................................................................... 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 

5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   

 มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
1.2  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  

  ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ 
  11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  

6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
 6.2. เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

7. เป้าหมายกิจกรรม 
7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  7.1.1 นักเรียนโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมร้อยละ 90มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 
  7.1.2 นักเรียนโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมร้อยละ 90มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  7.2.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอในระดับดี 
  7.2.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ
ดี 
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 8. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

1 1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

11 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม  ( 

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.

59) 
ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 เตรียมการ เม.ย. -พ.ค. 59 1,200 - - มณเฑียร 
2 ทดสอบสมรรถภาพ ครั้งท่ี 1 มิ.ย. 59 - - - มณเฑียร 
3 สร้างเสริมสมรรถภาพ มิ.ย.- ก.ย. 59 - ต.ค.  – ธ.ค. 59 - มณเฑียร 
4 ทดสอบสมรรถภาพ ครั้งท่ี 2 - - ม.ค. 60 - มณเฑียร 
 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
- เขียนและเสนอกิจกรรมประชุมวางแผนของครูกลุ่มสาระ 
- เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องใช้ 

 
พ.ค. 59 
พ.ค. 59 

 
กลุ่มสาระสุข พละ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
- ทดสอบสมรรถภาพ ครั้งท่ี  1 
- ด าเนินการฝึกซ้อมสมรรถภาพ 

 
มิ.ย. 59 

มิ.ย. - ธ.ค. 59 

 
กลุ่มสาระสุข พละ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
- ทดสอบสมรรถภาพ ครั้งท่ี  2 

 
ม.ค. 60 

 
กลุ่มสาระสุข พละ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      โดยการน าผลจากการทดสอบสมรรถภาพ มาใช้ในการพัฒนาวิธีการและ
กิจกรรมของโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
ม.ค.-ก.พ. 60 

 
กลุ่มสาระสุข พละ 
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11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 นาฬิกาจับเวลา  casio 1,200 1 เครื่อง 1,200     
         
         

รวมเงินทั งหมด  1200  
 
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียน ร้อยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอเป็นไปตามเกณฑ์ ได้ระดับด ี

ประเมินผลการเรียนรู้ โดย
การสังเกต      การทดสอบ 

แบบสังเกต  แบบทดสอบ 

นักเรียน ร้อยละ 80 1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นไป
ตามเกณฑ์ ได้ระดับด ี

ประเมินผลการเรียนรู้ โดย
การสังเกต      การทดสอบ 

แบบสังเกต  แบบทดสอบ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีความสุขในการด ารงชีวิต 
 13.2. นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                 (มณเฑียร  มามาตร์) 
                     ต าแหน่ง คร ู
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์) 
                 หัวหน้าโครงการ 
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แบบเสนอกิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม งานอนามัยนักเรียน/ งาน อ.ย. น้อย /งานเผยแพร่ข่าวสาร 

2. ผู้รับผิดชอบ    นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์ 

   ฝ่าย .บริหารทั่วไป  กลุ่มสาระ / งาน   ............................................................. 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. .......................................................................... 

    2. .......................................................................... 
    3. .......................................................................... 
    4. .......................................................................... 

 
3. ลักษณะกิจกรรม       กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
5. สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี 
6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่   1.1 
        ข้อที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่   1.2 
        ข้อที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่   1.3 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

 7.1.นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 7.2 นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง ละมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
7.3 นักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 

8. เป้าหมายกิจกรรม 
8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  8.1.1 นักเรยีนร้อยละ 95 มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
  8.1.2 นักเรียนร้อยละ 95 มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
  8.1.3 นักเรียนร้อยละ 95 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  8.2.1 นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
  8.2.2 นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง ละมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

8.2.3 นักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง 
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 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

1 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 

ระดับดีเยี่ยม 

 1.2 มีน้ าหนักส่วนสูง ละมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ระดับดีเยี่ยม 

 1.3ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
 

ระดับดีเยี่ยม 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
รักษ์สุขภาพกับ อย.
น้อย 

ตลอดปี 1,200 ตลอดปี  วิภานันท์ 

2 
 

เผยแพร่ข่าวสาร
สุขภาพ 

ตลอดปี 960 ตลอดปี  
วิภานันท์ 

3 ตรวจสุขภาพนักเรียน สิงหาคม  ธันวาคม  วิภานันท์ 
4 งานอนามัยนักเรียน ตลอดปี 2,500 ตลอดปี 2,500 วิภานันท์ 
 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ประชุมวางแผน 
เสนอโครงการ 
ปรับปรุงโครงการ 

มีนาคม กลุ่มสาระพลศึกษา 
งานอนามัย 
งานอาคารสถานที่ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ-์เวชภัณฑ์ 
-ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ 
-การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
- การส ารวจโภชนาการ ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง/ 
-การตรวจสุขภาพ 
-จัดประกวดกิจกรรม อย น้อย 
- งานอนามัย 

ตลอดปีการศึกษา กลุ่มสาระพลศึกษา 
งานอนามัย 
งานอาคารสถานที่ 
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ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั นประเมินผล (Check) 
ตรวจสอบการจัดซื้อ 
-ประเมินการให้บริการ 
-โภชนาการนักเรียน 
- 

ตลอดปีการศึกษา กลุ่มสาระพลศึกษา 
งานอนามัย 
งานอาคารสถานที่ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 

มีนาคม 2560 กลุ่มสาระพลศึกษา 
งานอนามัย 
งานอาคารสถานที่ 

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 รักษ์สุขภาพกับอ.ย.น้อย  
: จัดประกวดแข่งขันกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 
-วาดภาพ รางวัล 
-หนังสือเล่มเล็ก รางวัล 
- การพูดเสนอความรู้ 
-กระดาษวาดภาพ เอ 4  
-กระดาษพิมพ์เกียรติบัตร 

 
 

50 
50 
50 

 
250 
100 

 
 

6รางวัล 
6รางวัล 
6รางวัล 

 
1 ห่อ 
1 ห่อ 

 
 

300 
300 
300 

 
250 
100 

  
1200 

  

2 เผยแพร่ข่าวสาร 
จัดบอร์ดเผยแพร่ข่าวสาร 
จัดท าแผ่นพับให้ความรู้ 
เสียงตามสาย 
-กระดาษปกสีท าแผ่นพับ 
-กระดาษสีสองหน้า 
-ดอกไม้จัดบอร์ด 
- -กระดาษพิมพ์เอกสาร 

 
 
 
 

120 
10 
30 

120 

 
 
 
 
2 
24 
12 

1 

 
 
 
 

240 
240 
360 

120 

  
 
 
 
 
 
 

960 

  

3 งานอนามัยโรงเรียน 
ค่ายาและเวชภัณฑ์ 
ซื้อตามจ าเป็นและตามจริง 

2500  1 2500  2500   

4 การตรวจสุภาพ - - - - -   
รวมเงินทั งหมด   5510 
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ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1. ยาและเวชภัณฑ์ 2500 1 2500     
         

รวมเงินทั งหมด  2500 
 
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนร้อยละ 95 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

การเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินจากกิจกรรมกีฬา 

นักเรียนร้อยละ 95 มีน  าหนักส่วนสูง ละมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การบันทึกภาวะโภชนาการ
นักเรียน การตรวจสุขภาพ 

แบบบันทึกการภาวะ
โภชนาการและตรวจ

สุขภาพ 
นักเรียนร้อยละ 95ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่

เสี่ยงต่อความรุนแรง 

การตรวจสารเสพติด แบบบันทึกการตรวจสาร
เสพติด 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 13.1นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 13.2 นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง ละมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 13.3 นักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 

 
     
                                       ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์) 
                    ต าแหน่งคร ู
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                (นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์) 
                 หัวหน้าโครงการ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศกึษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพสู่ชุมชน 

2. ผู้รับผิดชอบ นายมณเฑียร  มามาตร์    

   ฝ่าย งานอนามัย    กลุ่มสาระ / งาน   กลุ่มสาระการรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา. 
     หัวหน้ากิจกรรม       นายมณเฑียร  มามาตร์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางพรรณี  มามาตร์ 

    2. นาววิภานันท ์
    3. .......................................................................... 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

11.2  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  
 
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
 6.2. เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
 
7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  7.1.1 นักเรียนโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมร้อยละ 90มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 
  7.1.2 นักเรียนโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมร้อยละ 90มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้เรียน 
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  7.2.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอในระดับดี 
  7.2.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีความสนใจในกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

8. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
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มาตรฐาน
ที ่

ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครูที่
ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
11 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ

ปลอดภัยของผู้เรียน  
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.

59) 
ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 เตรียมการ เม.ย. -พ.ค. 59 - - - มณเฑียร 
2 รณรงค์การออกก าลังกาย มิ.ย.- ก.ย. 59 - ต.ค.  – ธ.ค. 59 - มณเฑียร 
 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
- เขียนและเสนอกิจกรรมประชุมวางแผนของครูกลุ่มสาระ 
- เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องใช้ 

 
พ.ค. 59 
พ.ค. 59 

 
กลุ่มสาระสุข พละ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
- รณรงค์การออกก าลังกาย 
- รณรงค์ป้องกันเรื่องโรคไข้เลือดออกสู่ชุมชน 

 
มิ.ย. - ธ.ค. 59 

 
กลุ่มสาระสุข พละ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
      นิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของครู  และคณะ
ครูนิเทศซึ่งกันและกัน 

 
ม.ค. 60 

 
กลุ่มสาระสุข พละ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      โดยการน าผลจากการนเิทศมาใช้ในการพัฒนาวิธีการและกิจกรรมของ
โครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
ม.ค.-ก.พ. 60 

 
กลุ่มสาระสุข พละ 

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

         
         
         

รวมเงินทั งหมด    
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12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. นักเรียน ร้อยละ 80 มีความสนใจในกิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ ได้ระดับดี 

ประเมินผลการเรียนรู้ โดย
การสังเกต      การทดสอบ 

แบบสังเกต  แบบทดสอบ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีความสุขในการด ารงชีวิต 
 13.2. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
 
     
                                       ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
               (มณเฑียร  มามาตร์) 
                   ต าแหน่ง ครู 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์) 
                 หัวหน้าโครงการ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม สุขาภิบาล 

2. ผู้รับผิดชอบ    นายณรงค์  ดารารัตน์ 

   ฝ่าย บริหารงานทั่วไป    งาน   ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสวัสดิการ 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นายณรงค์  ดารารัตน์ 

    2. นายชาญณรงค์  ขันอุระ 
 3. นางเซียมซนั  แก้วศิริ  

3. ลักษณะกิจกรรม            กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 1  พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ข้อที่ 11  ตัวบ่งชี้ที่   11.2 
 
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนให้มีอนามัยที่ดี  สะอาด  ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย 
 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 

  7.1.1 ร้อยละ 95 ของครู นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด มีสุขภาพอนามัยดีและมีความ 
ปลอดภัย 

7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 

  7.2.1 ครู นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน มีสุขภาพอนามัยดีและมีความปลอดภัยใน 
ระดับดีมาก 
 

 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่
11 

11.2  จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพดีมาก 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
ดูแล  รักษาความ
สะอาดห้องน้ า  ห้อง
ส้วม 

ตลอดภาค
เรียนที่ 1 

5,000 
ตลอดภาค
เรียนที่ 2 

5,000 
ณรงค์ 
เซียมซัน 

2 ก าจัดขยะมูลฝอย 
ตลอดภาค
เรียนที่ 1 

3,000 
ตลอดภาค
เรียนที่ 2 

3,830 
ณรงค์ 
ชาญณรงค์ 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     เขียนเสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

มี.ค.59 ณรงค์ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
      2.1  ดูแลท าความสะอาดห้องน้ า  ห้องส้วม 
      2.2  เก็บขยะมูลฝอย 

 
ทุกวัน 
ตลอดปี 

 
เซียมซัน 

ชาญณรงค์ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
      ประเมินระดับคุณภาพของกิจกรรมสุขาภิบาล ก.พ.60 ณรงค์ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      จัดท ารายงานผลการประเมินกิจกรรม  ส่งงานแผนงานฯ มี.ค.60 ณรงค์ 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 น้ ายาล้างห้องน้ า 100 4 แกลลอน 400  /   
2 น้ ายาล้างจาน 950 1 ถัง 950  /   
3 น้ ายาเช็ดเก็บฝุ่น 300 2 แกลลอน 600  /   
4 น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน 150 2 แกลลอน 300  /   
5 น้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 350 1 แกลลอน 350  /   
6 ลูกเหม็น 170 2 ก.ก. 340  /   
7 ผงซักฟอก 850 1 หีบ 850  /   
8 สก็อตไปร์ท 15 10 อัน 150  /   
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ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

9 ฟองน้ าล้างแก้วน้ า 20 10 อัน 200  /   
10 กระดาษช าระ 270 2 แพ็ค 540  /   
11 แปรงขัดห้องน้ า(ด้ามยาว) 125 3 อัน 375  /   
12 กระป๋องฉีดน้ า 65 3 อัน 195  /   
13 ผ้าเช็ดเก็บฝุ่น 120 3 ผืน 360  /   
14 ที่กรีดน้ า 120 2 อัน 240  /   
15 ไส้กรองน้ าดื่ม 300 5 ชุด 1,500  /   
16 ถุงด า 1,650 1 กระสอบ 1,650  /   
17 ค่าขนขยะ(อบต.) 200 5 ครั้ง 1000  /   

รวมเงินทั งหมด  10,000  
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 น้ ายาล้างห้องน้ า 100 4 แกลลอน 400  /   
2 น้ ายาล้างจาน 950 1 ถัง 950  /   
3 น้ ายาเช็ดเก็บฝุ่น 300 2 แกลลอน 600  /   
4 น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน 150 2 แกลลอน 300  /   
5 น้ ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น 350 1 แกลลอน 350  /   
6 ลูกเหม็น 170 2 ก.ก. 340  /   
7 ผงซักฟอก 850 1 หีบ 850  /   
8 สก็อตไปร์ท 15 10 อัน 150  /   
9 ฟองน้ าล้างแก้วน้ า 20 10 อัน 200  /   
10 กระดาษช าระ 270 2 กล่อง 540  /   
16 ถุงด า 1,650 1 กระสอบ 1,650  /   
17 ค่าขนขยะ(อบต.) 100 5 ครั้ง 500  /   

รวมเงินทั งหมด  6830  
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11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

   ร้อยละ 95 ของครู นักเรียน  และบุคลากร
ในโรงเรียนทั้งหมด มีสุขภาพอนามัยดีและมี
ความปลอดภัย 

การใช้บริการ 
สอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

   ครู นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน 
มีสุขภาพอนามัยดีและมีความปลอดภัยในระดับ
ดีมาก 

การใช้บริการ 
สอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1. ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนมีอนามัยที่ดี  สะอาด  ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย 
 12.2. ครู นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน มีสุขภาพอนามัยดี  และมีความปลอดภัย 
 
    
 
                                      ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นายณรงค์  ดารารัตน์) 
                  ต าแหน่ง  คร ู
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                (นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์) 
                 หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างความปลอดภัย 
 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ      โครงการใหม่      โครงการพิเศษ     
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายมณเฑียร  มามาตร์ 

ฝ่าย งานอนามัย    กลุ่มสาระ / งาน   สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่   

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 5 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

สนองมาตรฐานการศึกษา  
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   

 มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
1.3  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ  
       ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  
1.4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
1.5  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ 
11.2  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  

 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ด้านวัฒนธรรม ส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว ท าให้นักเรียนหันไปเข้ากลุ่มเสี่ยง และประพฤติตนไปในทาง
ที่ไม่พึงประสงค์  อีกทั้งยาเสพติดได้ขยายไปยังกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา มอมเมาโน้มน้าวให้เยาวชนมั่วสุม
และประพฤติตนไปในทางที่ผิด  รวมทั้งการขับขี่ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงท าให้โรงเรียนได้จัด
โครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้นักเรียนหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สนใจในการเล่นกีฬา  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัย และความสามัคคี โดยการแข่งขันกีฬาเป็นทีม  เสริมสร้างให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  รู้จักเคารพกฎ
กติกาการแข่งขัน และกฎจราจร อันจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  หลุดพ้นจากมหันตภัยสารเสพติดและเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติสืบไป  
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2.   วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1. เพ่ือให้นักเรียนปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 
                 ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 2.2. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 2.3. เพ่ือให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
 2.4. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและสามารถส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนได้ 

  
3.   เป้าหมายโครงการ 

3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 95 มีความปลอดภัยจากปัญหา ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท และสิ่งมอมเมา
ต่างๆ  
3.1.2 นักเรียนร้อยละ 95 มีความปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ  

  3.1.3 นักเรียนร้อยละ 90 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก 
 
3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียบมีความรู้ มีความปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ 
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศได้ ในระดับ
ดีมาก 
3.2.2 สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมผู้ที่เก่ียวข้องมีความสนใจได้รับความรู้สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน 

 
 3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
1 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง

จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ  

ร้อยละ 95 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม  

ร้อยละ 90 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  ร้อยละ 90 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

11 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

ระดับดีมาก 
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4.   ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.59) ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
การดูแลป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิและเสริมสร้างความ
ปลอดภัย 

ตลอดป ี 3,055 ตลอดป ี - มณเฑียร 

2 การสุ่มตรวจสารเสพติด ตลอดป ี - ตลอดป ี - มณเฑียร 
3 การอบรมวินัยจราจร ตลอดป ี - ตลอดป ี -  

4 
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต 

ตลอดป ี - ตลอดป ี 29,000 พรรณ ี

5 กิจกรรม To be number one ตลอดป ี - ตลอดป ี 2,680 พรรณ ี
6 กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา ตลอดป ี 1,645 ตลอดป ี - ปริศนา 

 
5.  งบประมาณทั งหมด(รวมทุกกิจกรรม) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 
เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 

1 การดูแลป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และเสรมิสร้างความ
ปลอดภัย 

- 3,055 - - 3,055 - - - - - 

2 การสุ่มตรวจสารเสพติด - - - - - - - - - - 
3 การอบรมวินัยจราจร - - - - - - - - - - 
4 การจัดกิจกรรม

เสรมิสร้างทักษะชีวิต 
- - - - - - - - 29,000 

(อบต.) 
29,000 
(อบต.) 

5 กิจกรรม To be 
number one 

- - - - - - - - 2,680 
(อบต.) 

2,680 
(อบต.) 

6 กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา - 1,645 - - 1,645 - - - - - 

 รวม 0 4,700 0 0 4,700 0 0 0 31,680 31,680 
 
รวมงบประมาณ 
5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  .......................   บาท 
5.2 เงินอุดหนุนรายหัว        4,700    บาท 

 5.3 เงินรายได้สถานศึกษา 
-  เงินระดมทรัพยากร       .......................   บาท 
-  เงินอ่ืนๆ   (อบต.โป่งงาม)                  31,680   บาท         
รวมทั งสิ น             36,380  บาท  
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    6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
6.1 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
6.2 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม 

  
 7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

นักเรียน ร้อยละ 95สามารถ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญัหาทางเพศเป็นไปตามเกณฑ์ ได้
ระดับด ี

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยการ
สังเกต      การทดสอบ 

แบบสังเกต  แบบทดสอบ 

นักเรียน ร้อยละ 90 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ ได้ระดับด ี

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยการ
สังเกต      การทดสอบ 

แบบสังเกต  แบบทดสอบ 

นักเรียน ร้อยละ 90มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและให้เกยีรตผิู้อื่น 
เป็นไปตามเกณฑ์ ได้ระดับด ี

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยการ
สังเกต      การทดสอบ 

แบบสังเกต  แบบทดสอบ 

นักเรียน และผูเ้กี่ยวข้อง พอใจในการจัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน เป็นไป
ตามเกณฑ์ ได้ระดับดมีาก 

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยการ
สังเกต      แบบส ารวจ 

แบบสังเกต  แบบส ารวจ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1นักเรียนปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 

         ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
8.2นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
8.3.นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
8.4 สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรม ที่สามารถส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ผู้ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีความพอใจ 

 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (มณเฑียร  มามาตร์)                (นางพรรณี มามาตร์)                                            
               ต าแหน่ง  คร.ู                         หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชือ่.................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสุพรรณ์ จันทาพูน)                                           (นายศุภวิศว์ ตาหล้า) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม การดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างความปลอดภัย 
2. ผู้รับผิดชอบ นายมณเฑียร  มามาตร์    

   ฝ่าย กิจการนักเรียน    กลุ่มสาระ / งาน   กลุ่มสาระการรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา. 
     หัวหน้ากิจกรรม       นายมณเฑียร  มามาตร์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางปริศนา  แสนป้อ 

    2. นายณรงค์ ดารารัตน์ 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ  
       ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม 
                   ศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือให้นักเรียนปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 

              ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

6.2. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 

 6.4. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและสามารถส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนได้ 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
7.1.1 นักเรียนร้อยละ 95 มีความปลอดภัยจากปัญหา ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท และสิ่งมอมเมา
ต่างๆ มีความปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ 

  7.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก 
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

7.2.1 นักเรียบมีความรู้ มีความปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ 
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศได้ ในระดับ
ดีมาก 
7.2.2 สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมผู้ที่เก่ียวข้องมีความสนใจได้รับความรู้สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน 
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8. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

1 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ  

ร้อยละ 95 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

11 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

ระดับดีมาก 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
  เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ 

จ าเป็นต้องใช้ 
พ.ค. 59 

 
3,055 ต.ค. 59 -  

2 ส ารวจกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ มิ.ย. 59 - พ.ย. 59 -  
3 ดูแลป้องกัน ตลอดภาคเรียนที่ 1 - ตลอดภาคเรียนที่ 2 -  

4 
ด าเนินการจัดเก็บข้อมลู

ข้อมูล และจัดเก็บ 
ต.ค.59 

 
- มี.ค.60 -  

 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
- เขียนและเสนอกิจกรรมประชุมวางแผนของครูกลุ่มสาระ 
- เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องใช้ 

 
พ.ค. 59 
พ.ค. 59 

 
กลุ่มสาระสุข พละ 

2. ข้ันด าเนินการ  (Do) 
- ส ารวจกลุม่เสี่ยงต่าง ๆ 
- ด าเนินการจดัเก็บข้อมูล และจดัเก็บ 
- ดูแลป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและเสรมิสร้างความปลอดภัย 

 
มิ.ย. 59 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
กลุ่มสาระสุข พละ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
1. รายงานครั้งท่ี 1  
2. รายงานครั้งท่ี 2  
3. ประเมินโครงการ  

 
 1-10 ต.ค.59 
 1-10 มี.ค.60 
 10-20 มี.ค.60 

กลุ่มสาระสุข พละ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      จัดท ารายงานการประเมินโครงการ น าผลจากการดูแลป้องกันมาใช้ใน
การพัฒนาวิธีการและกิจกรรมของกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
ม.ค.-ก.พ. 60 

 
กลุ่มสาระสุข พละ 
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11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 

ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อื่นๆ 

2 แฟ้มสันหนา 2 น้ิว 55 6 เล่ม 330     
3 แฟ้มหนีบ 1 น้ิว 50 6 เล่ม 300     
4  เทปผ้ากาว 2 น้ิว 45 5 ม้วน 225     
5 น้ ายาลบค าผิดลิควิดเปเปอร ์ 70 1 ขวด 70     
6 กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง 180 2 ใบ 360     
7 แผ่นพลาสติกลูกฟูก 

 ขนาด 120x240 ซม. หนา 
240 3 แผ่น 720     

8 กระดาษการ์ดสี A4 150 แกรม  100 
แผ่น 

150 2 รีม 300     

9 คลิปหนีบด า #108  51 มม. 50 3 กล่อง 150     
10 ช้ันใส่เอกสารตั้งโต๊ะพลาสติก7ช้ัน 600 1 อัน 600     

รวมเงินทั งหมด  3055  

 
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. นักเรียน ร้อยละ 95 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิ
ให้โทษและหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญัหาทางเพศ เป็นไป
ตามเกณฑ์ ได้ระดับด ี

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยการ
สังเกต      การทดสอบ 

แบบสังเกต  แบบทดสอบ 

2. นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง พอใจในการจัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน เป็นไปตามเกณฑ์ ได้ระดับดีมาก 

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยการ
สังเกต      แบบส ารวจ 

แบบสังเกต  แบบส ารวจ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

13.1นักเรียนปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 

         ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
13.2นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
13.3 สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรม ที่สามารถส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ผู้ที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีความพอใจ 
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                                          ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                (มณเฑียร  มามาตร์) 
                    ต าแหน่ง ครู 

 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                   (มณเฑียร  มามาตร์) 
                 หัวหน้าโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



204 
 

 

กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม การสุ่มตรวจสารเสพติด 

2. ผู้รับผิดชอบ นายมณเฑียร  มามาตร์    

   ฝ่าย กิจการนักเรียน    กลุ่มสาระ / งาน   กลุ่มสาระการรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา. 
     หัวหน้ากิจกรรม       นายมณเฑียร  มามาตร์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางปริศนา  แสนป้อ 

    2. นายณรงค์   ดารารัตน์ 
 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ  
       ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  

6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือให้นักเรียนปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 

              ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

 6.2. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 95 มีความปลอดภัยจากปัญหา ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท และสิ่งมอมเมา
ต่างๆ  
3.1.2 นักเรียนร้อยละ 95 มีความปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ  

  3.1.3 นักเรียนร้อยละ 90 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก 
 
3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียบมีความรู้ มีความปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ 
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศได้ ในระดับ
ดีมาก 
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8. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

1 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ  

ร้อยละ 95 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม  

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 

และอ่ืน ๆ 
พ.ค. 59 - ต.ค. 59 - อ.มณเฑียร 

2 ส ารวจกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ   มิ.ย. 59 - พ.ย. 59 - อ.มณเฑียร 

3 
ด าเนินการแยกกลุ่ม 
สุ่มตรวจสารเสพติด 
จัดเก็บข้อมูล สรุปผล 

ตลอดภาคเรียนท่ี 1 
 - 

ตลอดภาคเรียนท่ี 2 
 - อ.มณเฑียร 

 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
- เขียนและเสนอกิจกรรมประชุมวางแผนของครูกลุ่มสาระ 
- เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องใช้ 

 
พ.ค. 59 
พ.ค. 59 

 
กลุ่มสาระสุข พละ 

2. ข้ันด าเนินการ  (Do) 
- ส ารวจกลุม่เสี่ยงต่าง ๆ 
- ด าเนินการแยกกลุ่ม สุม่ตรวจสารเสพติด จัดเก็บข้อมูล สรุปผล ครัง้ที่ 1 
- ดูแลป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและเสรมิสร้างความปลอดภัย 
- ด าเนินการแยกกลุ่ม สุม่ตรวจสารเสพติด จัดเก็บข้อมูล สรุปผล ครัง้ที่ 2 
- ดูแลป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและเสรมิสร้างความปลอดภัย 

 
มิ.ย. 59 
มิ.ย. 59 

ตลอดภาคเรียนท่ี 1 
พ.ย. 59 

ตลอดภาคเรียนท่ี 2 

 
กลุ่มสาระสุข พละ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
1. รายงานครั้งท่ี 1  
2. รายงานครั้งท่ี 2  
3. ประเมินโครงการ  

 
 1-10 ต.ค.59 
 1-10 มี.ค.60 
 10-20 มี.ค.60 

กลุ่มสาระสุข พละ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      จัดท ารายงานการประเมินโครงการ น าผลจากการดูแลป้องกันมาใช้ใน
การพัฒนาวิธีการและกิจกรรมของกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
ม.ค.-ก.พ. 60 

 
กลุ่มสาระสุข พละ 
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11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

         
รวมเงินทั งหมด    

 
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. นักเรียน ร้อยละ 95 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิ
ให้โทษและหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญัหาทางเพศ เป็นไป
ตามเกณฑ์ ได้ระดับด ี

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยการ
สังเกต      การทดสอบ 

แบบสังเกต  แบบทดสอบ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

13.1 นักเรียนปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 
         ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

13.2 นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 

 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                (มณเฑียร  มามาตร์) 
                    ต าแหน่ง ครู 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                   (มณเฑียร  มามาตร์) 
                 หัวหน้าโครงการ 
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แบบเสนอกิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม การอบรมวินัยจราจร 

2. ผู้รับผิดชอบ    นายณรงค์  ดารารัตน์ 

   ฝ่าย งานกิจการนักเรียน  งาน ป้องกันอบายมุข  ยาเสพติด  การทะเลาะวิวาท  และสร้างความปลอดภัยใน
โรงเรียน 

     หัวหน้ากิจกรรม       นายมณเทียร  มามาตร์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นายณรงค์  ดารารัตน์ 

    2. นายครรชิต  ครูบา 
 3. นายพิษณุ  ปิงสมปาน 
 4. นางปริศนา  แสนป้อ 
 5. นางสาวพิลาวัลย์  จันทร์กอง 
 6. นางกนกวรรณ  มโนสร้อย 

3. ลักษณะกิจกรรม           กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 4  พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา 
   มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่   1.3 
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ข้อที่ 11  ตัวบ่งชี้ที่   11.2 
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีวินัยจราจร  หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ  และสามารถ 

ใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างปลอดภัย 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 นักเรียนที่น ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมการอบรมวินัยจราจร 
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  7.2.1 นักเรียนที่เข้ารับการอบรมวินัยจราจรทุกคน มีสุขภาพอนามัยดีและมีความปลอดภัยในระดับ 
ดีมาก 

7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่1 1.3  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ  และหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหา
ทางเพศ 

ร้อยละ 95  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่11 11.2  จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพดีมาก 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
การอบรมวินัยจราจร
ภายในสถานศึกษา 

มิ.ย.59 - - - 
ณรงค์ 
และคณะ 

2 
การอบรมวินัยจราจร
จากหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานอื่นๆ 

ตามท่ีได้รับการ
ติดต่อ

ประสานงาน 
- 

ตามท่ีได้รับการ
ติดต่อ

ประสานงาน 
- 

ณรงค์ 
และคณะ 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     เขียนเสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

มี.ค.59 ณรงค์ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
      2.1  จัดอบรมวินัยจราจรภายในสถานศึกษา 
      2.2  จัดอบรมวินัยจราจรจากหน่วยงานต้นสังกัดและ   
      หนว่ยงานอื่นๆ(ตามที่ได้รับการติดต่อประสานงาน) 

 
มิ.ย.59 

ตามท่ีได้รับการติดต่อ-
ประสานงาน 

ณรงค์และคณะ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
     3.1 ประเมินความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมาย  กฎ  และวินัย
จราจร 
     3.2 ประเมินทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ 

 
มิ.ย.59/ตามที่ได้รับการ
ติดต่อประสานงาน 

ณรงค์และคณะ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      จัดท ารายงานผลการประเมินกิจกรรม  ส่งงานแผนงานฯ มี.ค.60 ณรงค์ 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

         
         

รวมเงินทั งหมด    
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11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

   นักเรียนที่น ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมวินัยจราจร 

การเข้าร่วมกิจกรรม แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

   นักเรียนที่เข้ารับการอบรมวินัยจราจรทุกคน มี
ความรู้และทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์  มีสุขภาพ
อนามัยดี  และมีความปลอดภัยในระดับดีมาก 

ทดสอบความรู้ 
สังเกตการขับข่ี 
 

แบบทดสอบ 
แบบสังเกต 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1. นักเรียนที่ผ่านการอบรมวินัยจราจรทุกคนมีความรู้และทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์    มีสุขภาพ 

อนามัยดี  หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ  และสามารถใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง 
ปลอดภัย 

  
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                  (นายณรงค์  ดารารัตน์) 
                        ต าแหน่ง  ครู 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                   (มณเฑียร  มามาตร์) 
                 หัวหน้าโครงการ 
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แบบเสนอกิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต  

2. ผู้รับผิดชอบ    นางพรรณี    มามาตร์ / ฝ่าย กิจการนักเรียน          
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่   1  ตัวบ่งชี้ที่   3 - 5 
                ข้อที่   2  ตัวบ่งชี้ที่   1 – 4 
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1 เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
 6.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 
 6.3 เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 95 มีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคม  
  7.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 95 ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง    
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  ผู้เรียนมีทักษะชีวิต เห็นคุณค่าในตนเอง และยอมรับผู้อื่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครูที่ได้
ระดับดีขึ นไป หรือระดับ

คุณภาพ 
1 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง

ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดี ขึ้นไป 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

2 2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรมหลักสูตร ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

2.3 ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   
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ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ค่ายวัยใส วัยอันตราย ก.ค. 9,500   พรรณี 
2 ค่ายวัยใคร วัยมันส์ มิ.ย. 9,500   พรรณี 
3 ค่ายรักแรก แรกรัก   พ.ย. 10,000 พรรณี 
 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
-ติดต่อประสานงานวิทยากรแต่ละค่าย ก่อนการด าเนินกิจกรรม
ล่วงหน้า 1 เดือน 

  
พรรณี  มามาตร์ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
- อบรม ค่ายวัยใส  วัยอันตราย 
- อบรม ค่ายวัยใคร  วัยมันส์ 
- อบรม ค่ายรักแรก  แรกรัก 

 
กรกฎาคม 
มิถุนายน 

พฤศจิกายน 

 
พรรณี  มามาตร์ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
-เก็บข้อมูลก่อน-หลังด าเนินกิจกรรม 

  
พรรณี  มามาตร์ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
-น าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมต่อไป 

  
พรรณี  มามาตร์ 

10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 เหมาจ่ายวิทยากรทีม สสส  5-9 คน 6,000     
2 เหมาจ่ายวิทยากรอบรม จราจร  5-7 คน 6,000     
3 หมวกกันน็อค  100 50 5,000     
4 กระดาษ A4 110 5 รีม 550     
5 ปากกาเคมี 15 40 600     
6 กระดาษบรู๊ฟ 3 200 600     
7 กรรไกร 9 นิ้ว ตราช้าง 60 5 300     
8 กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว 15 5 75     

รวมเงินทั งหมด  19,025  
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ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 ค่าจ้างวิทยากร สสจ  5-9 คน 6,000     
2 กระดาษปก 180 1 รีม 180     
3 กระดาษกาว ½ นิ้ว 15 4 ม้วน 60     
4 กระดาษชาร์ท ขาว-เทา 15 20 แผ่น 300     
5 เทปกาวท าปก 60 2 120     
         
         
         

รวมเงินทั งหมด 6,660  
 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.การมีทักษะชีวิต เห็นคุณค่าในตนเอง อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ยอมรับความแตกต่าง 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2.มีทักษะในการขับขี่ท่ีปลอดภัย สวมหมวก
กันน็อคทุกครั้งที่ขับมอเตอร์ไซค์ 

สังเกต/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

3.มีทักษะปฏิเสธ ไม่พ่ึงพายาเสพติด  สังเกต/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสอบถาม 
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพในการใช้ชีวิต 
 12.2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางพรรณี    มามาตร์) 
                  ต าแหน่ง คร ู
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                   (มณเฑียร  มามาตร์) 
                 หัวหน้าโครงการ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรม  TO  BE   NUMBER  ONE  
2. ผู้รับผิดชอบ    นางพรรณี    มามาตร์/ กิจการนักเรียน 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่   1  ตัวบ่งชี้ที่   3 - 5 
        ข้อที่   2  ตัวบ่งชี้ที่   1 – 4 
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1 เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
 6.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 
 6.3 เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 95 มีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคม  
  7.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 95 ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง    
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  ผู้เรียนมีทักษะชีวิต เห็นคุณค่าในตนเอง และยอมรับผู้อื่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม  
 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
1 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง

จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

 1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

2 2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรมหลักสูตร ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

 2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

 2.3 ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

 2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที ่ 2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ค่ายเรียนดี กิจกรรมเด่น ก.ค. 1,000   พรรณี 

2 
ค่ายใครติดเกมส์  
ยกมือขึ้น 

มิ.ย. 1,000   พรรณี 

3 
ค่ายเป็นหนึ่ง โดยไม่พ่ึงยา
เสพติด 

  พ.ย. 680 พรรณี 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
-ติดต่อประสานงานวิทยากรแต่ละค่าย ก่อนการด าเนินกิจกรรม
ล่วงหน้า 1 เดือน 

  
พรรณี  มามาตร์ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
- อบรม ค่ายเรียนดี กิจกรรมเด่น 
- อบรม ค่ายใครติดเกมส์ ยกมือขึ้น 
- อบรม ค่ายเป็นหนึ่ง โดยไม่พ่ึงยาเสพติด 

 
กรกฎาคม 
มิถุนายน 

พฤศจิกายน 

 
พรรณี  มามาตร์ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
-เก็บข้อมูลก่อน-หลังด าเนินกิจกรรม 

  
พรรณี  มามาตร์ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
-น าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมต่อไป 

  
พรรณี  มามาตร์ 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 กระดาษ A4 110 5 รีม 550     
2 ปากกาเคมี 15 40 600     
3 กระดาษบรู๊ฟ 3 200 600     
4 กรรไกร 9 นิ้ว ตราช้าง 60 5 300     
5 กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว 15 5 75     

รวมเงินทั งหมด  2,120  
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ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 กระดาษปก 180 1 รีม 180     
2 กระดาษกาว ½ นิ้ว 15 4 ม้วน 60     
3 กระดาษชาร์ท ขาว-เทา 15 20 แผ่น 300     
4 เทปกาวท าปก 60 2 120     
         

รวมเงินทั งหมด 560  
 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.การมีทักษะชีวิต เห็นคุณค่าในตนเอง อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ยอมรับความแตกต่าง 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2.มีทักษะในการขับขี่ท่ีปลอดภัย สวมหมวก
กันน็อคทุกครั้งที่ขับมอเตอร์ไซค์ 

สังเกต/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

3.มีทักษะปฏิเสธ ไม่พ่ึงพายาเสพติด  สังเกต/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสอบถาม 
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพในการใช้ชีวิต 
 12.2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
 
                                        ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางพรรณี    มามาตร์) 
                  ต าแหน่ง คร ู
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                   (มณเฑียร  มามาตร์) 
                 หัวหน้าโครงการ 
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แบบเสนอกิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมเพ่ือนท่ีปรึกษา (Youth Counselor) 
2. ผู้รับผิดชอบ    นางปรศินา  แสนป้อ 
   ฝ่าย กิจการนักเรียน       กลุ่มสาระ / งาน   กิจการนักเรียน 

     หัวหน้ากิจกรรม       นางปริศนา   แสนป้อ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางสาวพิมพ์ชนก   คะลา 

                                   2. นางสาววราภรณ์    ตาค าปัญญา 
                                   3. คณะครูทุกคน 

     
3. ลักษณะกิจกรรม     √      กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  4  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

          6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน       ข้อที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 3, 4 ,5,  
  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  ข้อที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่   2  
   

7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 1. เพ่ือให้นักเรียนปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 

              ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

 2. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

 3. เพ่ือให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

 4. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่สามารถส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

 
8. เป้าหมายกิจกรรม 
         8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                   8.1.1 นักเรียนร้อยละ 95 ปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ 
                            หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
  8.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก 
  8.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น 
 8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  8.2.1 สถานศึกษาจัดโครงการ  กิจกรรมที่สามารถส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ 
                             ผู้เรียน 
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 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

     1 1. นักเรียนปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง   ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก 
5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น 

นักเรียนร้อยละ 95 
 
 
นักเรียนร้อยละ 90
นักเรียนร้อยละ 90 

    11 2. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่สามารถส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

 

ระดับดีมาก 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม  

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กิจกรรมเพ่ือนที่
ปรึกษา YC 
- จิตอาสา 
- ประกวดร้องเพลง 
- จัดท าแผ่นพับ 
-ให้ค าปรึกษา 

ตลอดปี 1,645 ตลอดปี -  

 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
     แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติโครงการ  

       พ.ค.59  

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
กิจกรรมเพ่ือนทีป่รึกษา YC   
 -  จิตอาสา 
 - ประกวดร้องเพลง 
 - จัดท าแผ่นพับ 
 - ให้ค าปรึกษา 

ตลอดปี  

3. ขั นประเมินผล (Check) 
1. รายงานครั้งที่ 1  
2. รายงานครั้งที่ 2  
3. ประเมินโครงการ  

 
 1-10 ต.ค.59 
 1-10 มี.ค.60 
 10-20 มี.ค.60 
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ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ  

 
 

1-15 เม.ย.60 

 

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 กระดาษการ์ดสี A4 180 แกรม  
100 แผ่น ( ท าแผ่นพับ) 

210 1 ห่อ 210     

2  กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน A4  
180 แกรม 50 แผ่น 

125 1 ห่อ 125     

3 เทปตกแต่ง 15      2 อัน 30     
4 ดอกส าเร็จรูปตกแต่งมุมป้ายนิเทศ 20 4 ชุด 80     
5 ไส้แม็คเบอร์ 3 5 2 กล่อง 10     
6  แฟ้มสอด A4 40     1 โหล 40     
7 เงินรางวัลประกวดร้องเพลง

(500,300,200) 
      1000     

8 กล่องเอกสาร 3 ช่อง 12 นิ้ว 150 1 150     
รวมเงินทั งหมด  1645  

 
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.นักเรียนปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 

ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค 
ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

สังเกต แบบสังเกต 

2  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออก 

สังเกต แบบสังเกต 

3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น สังเกต แบบสังเกต 
4.  สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่สามารถ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

 

สังเกต แบบสังเกต 
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 
              ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 2. นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 3. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
 4. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่สามารถส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
 
     
 
                                        ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (  นางปริศนา   แสนป้อ ) 
              ต าแหน่ง   คร ู
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                   (มณเฑียร  มามาตร์) 
                 หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อโครงการ  ส่งเสริมความสามารถและสุนทรียภาพนักเรียน 
 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ      โครงการใหม่      โครงการพิเศษ     
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   นายปริญญา  จันทะคุณ 

ฝ่าย ดนตรี.   กลุ่มสาระ / งาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1. 4 
        ข้อที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 
 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาเป็นการพัฒนาให้มนุษย์มีความเจริญทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ดังนั้น

นอกจากโรงเรียนจะจัดการเรียนรู้เ พ่ือให้ความรู้ ทักษะด้านต่างๆ แล้ว ยังต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มี
สุนทรียภาพและได้แสดงความสามารถออกมาให้เป็นที่ประจักษ์  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือให้
ผู้เรียนที่มีความสามารถ ความถนัดและความชื่นชอบได้พัฒนาตนเอง และแสดงออกให้เต็มตามศักยภาพ  

 
2.   วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1  เพือ่ให้นักเรียนมีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
2.2. เพ่ือให้นักเรียนมีความซาบซึ้งเห็นคุณค่าและเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี – นาฏศิลป์ 
  

3.   เป้าหมายโครงการ 
3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในระดับดีขึ้นไป 
  3.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีความซาบซึ้งเห็นคุณค่าและเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี – นาฏศิลป์ ในระดับ
ดีขึ้นไป 
   
3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  8.2.1 นักเรียนมีความสามารถทางด้านดนตรี – นาฏศิลป์ แสดงออกซ่ึงสุนทรียภาพตามจินตนาการ 
  8.2.2 นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงในทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
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 3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน1
ผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม  
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี – นาฏศิลป์ 
ตามจินตนาการ  
 

รอ้ยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 

 
4.   ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.59) ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ตลอดภาคเรียน 5,000 ตลอดภาคเรียน 5,920 ครูวิภานันท์ 
2 กิจกรรมการแสดงดนตรี ตลอดภาคเรียน 8,250 ตลอดภาคเรียน 11,750 ครูปริญญา 

 
5.  งบประมาณทั งหมด(รวมทุกกิจกรรม) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 
เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 

1 
กิจกรรมการแสดง
นาฏศิลป์ 

 10,920   10,920      

2 
กิจกรรมการแสดง
ดนตรี 

 8,250   8,250  11,750   11,750 

            
            

 รวม  19,170   19,170  11,750   11,750 

 
รวมงบประมาณ 

5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     บาท 
5.2 เงินอุดหนุนรายหัว               30,920   บาท 

 5.3 เงินรายได้สถานศึกษา       
-  เงินระดมทรัพยากร           บาท 
-  เงินอ่ืนๆ   (ระบุ..........................)                             บาท         
รวมทั งสิ น                   30,920   บาท  
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6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
6.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.  ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

สังเกต แบบสังเกต 

2.  ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่ซาบซึ้งเห็นคุณค่า
และเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี  

ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1  นักเรียนมีความสามารถทางด้านดนตรีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม        
มีความซาบซึ้ง มีสุนทรียภาพ 

 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายปริญญา  จันทะคุณ)                (นางพรรณี มามาตร์)                                            
 ต าแหน่ง            คร ู                                         หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชือ่.................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสุพรรณ์ จันทาพูน)                                           (นายศุภวิศว์ ตาหล้า) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม นาฏศิลป์และการแสดง 

2. ผู้รับผิดชอบ นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์    

   ฝ่ายส่งเสริมความสามารถและสุนทรียภาพนักเรียน    กลุ่มสาระ / งาน  กลุ่มสาระศิลปศึกษา 
     หัวหน้ากิจกรรม       นายปริญญา  จันทะคุณ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์ 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี ...................................................................................................................  
 
5. สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี ......................................................................... .......................................... 
 
6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่  1.6 
        ข้อที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่  1.4 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 7.1 เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ การแสดง และแสดงออกซ่ึงสุนทรียภาพ 
 7.2.เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 

8. เป้าหมายกิจกรรม 
8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  8.1.1.นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ การแสดง และแสดงออกซ่ึงสุนทรียภาพ 
  8.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  8.2.1 นักเรียนมีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์และการแสดง แสดงออกซ่ึงสุนทรียภาพตาม
จินตนาการ 
   8.2.2 นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงในทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
  

 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

1 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

ร้อยละ 90 

1.6 สร้างผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ 

ร้อยละ 90 
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9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ พ.ค.     
2 ฝึกซ้อม ตลอดปี  ตลอดปี   
3 จัดการแสดง ตลอดปี  ตลอดปี   
 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     เขียนโครงการ เสนองบประมาณ 

มีนาคม นางวิภานันท์ 
โพธิ์ทิพย์ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
    ฝึกซ้อม แสดง 

พ.ค. 
 

ตลอดปี 

นางวิภานันท์ 
โพธิ์ทิพย์ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
   ประเมินจากการฝึกซ้อมและการแสดง 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 

นางวิภานันท์ 
โพธิ์ทิพย์ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      ปรับปรังพัฒนา ส่งเสริม แก้ไข หลังการประเมินจากการแสดง 
และสรุปผลเม่ือปิดภาคเรียน 

กันยายน 
 

มีนาคม 2560 

นางวิภานันท์ 
โพธิ์ทิพย์ 

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 แผ่นซีดี 10 12 กล่อง 120     
2 เครื่องส าอาง 2300 1 ชุด 2300     
3 ชุดการแสดงฟ้อนสาวไหม 

พร้อมเครื่องประดับ 
1000 6 ชุด 6000     

         
รวมเงินทั งหมด  10,920  
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12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวดัและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนร้อยละ 90 เห็นคุณค่าในตนเอง   
มีความม่ันใจกลาแสดงออกอย่างเหมาะสม 

การสอบถาม 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

นักเรียนร้อยละ 90 สร้างผลงานการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านนาฏศิลป์ตามจินตนาการ 

การสอบถาม 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1 นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 13.2.  
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์) 
                    ต าแหน่ง คร ู
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นายปริญญา จันทะคุณ)                 
            หวัหน้าโครงการ    
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการแสดงดนตรี  

2. ผู้รับผิดชอบ  นายปริญญา   จันทะคุณ 

   ฝ่าย ดนตรี    .    กลุ่มสาระ / งาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     หัวหน้ากิจกรรม       นายปริญญา   จันทะคุณ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นายปริญญา   จันทะคุณ 

     
 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
5. สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี ............................................................................................................... .... 
6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่   1.4 
        ข้อที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่   1.6 
 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

7.1  เพื่อให้นักเรียนมีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
7.2. เพ่ือให้นักเรียนมีความซาบซึ้งเห็นคุณค่าและเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี 

8. เป้าหมายกิจกรรม 
8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  7.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในระดับดีขึ้นไป 
  7.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีความซาบซึ้งเห็นคุณค่าและเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีในระดับดีขึ้นไป 
8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  7.2.1 นักเรียนมีความสามารถทางด้านดนตรี – นาฏศิลป์ แสดงออกซ่ึงสุนทรียภาพตามจินตนาการ 
  7.2.2 นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงในทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

     8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐาน1
ผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดีและ
มีสุนทรียภาพ 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม  
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี – นาฏศิลป์
ตามจินตนาการ  

รอ้ยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กิจกรรมการแสดงดนตรี ตลอดภาคเรียน 8,250 ตลอดภาคเรียน 11,750 ครูปริญญา 
 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
    -  ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
    -  แต่งตั้งคณะท างาน 
    -  เสนอขออนุมัติโครงการ / พ.ค.59 

พ.ค.59 ครูปริญญา 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    กิจกรรม ได้แก่  
                     1. กิจกรรมการแสดงดนตรี 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ครูปริญญา 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
    -  จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
    -  งานแผนงานฯ / 1-15 เม.ย.60 

 
1-15 เม.ย.60 

 
ครูปริญญา 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
    1. รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.59 
    2. รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.60 
    3. ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.60 

 
10-20 มี.ค.60 

 
ครูปริญญา 

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 สายกีต้าร์โป่งไฟฟ้า 250 3  ชุด 750     
2 สายกีต้าร์เบส 1,000 1  ชุด 1,000     
3 สายสะพายกีตา้ร ์ 350 5  ชุด 1,750     
4 หนังกลอง 2,000 1  ชุด 2,000     
5 สายแจ็ค 150 10  ตัว 1,500     
6 สายกีต้าร์ไฟฟ้า 250 5 ชุด 1,250     

รวมเงินทั งหมด  8,250  
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ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 ซ่อมวัสดุ-อุปกรณ์ดนตรี 10,000 1 10,000     
2 สายกีต้าร์ไฟฟ้า 250 4 ชุด 1,000     
3 สายกีต้าร์โป่งไฟฟ้า 250 3  ชุด 750     
         

รวมเงินทั งหมด 11,750  
 
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.  ร้อยละของนักเรียนมีความม่ันใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

สังเกต แบบสังเกต 

2.  ร้อยละของนักเรียนที่ซาบซึ้งเห็นคุณค่าและ
เข้าร่วมกิจกรรมดนตรี  

ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีความสามารถทางด้านดนตรีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม       มีความ
ซาบซึ้งในสุนทรียภาพและตอบสนองความต้องการความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
     

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

              (นายปริญญา  จันทะคุณ.) 
                    ต าแหน่ง คร ู
 

   
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นายปริญญา จันทะคุณ)                 
            หวัหน้าโครงการ                  
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ชื่อโครงการ คนดีศรี ถ.ป.ว. 
ลักษณะโครงการ   √   โครงการปกติ      โครงการใหม่      โครงการพิเศษ     
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางปริศนา  แสนป้อ 

ฝ่าย กิจการนักเรียน     กลุ่มสาระ / งาน    
 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  4  พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา สนองมาตรฐานสถานศึกษา   
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 1           ตัวบ่งชี้ที่   1,3,4,5 

      ข้อที่ 2            ตัวบ่งชี้ที่   1,2,3,4 
  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ข้อที่ 14  ตัวบ่งชี้ที่   1,2 
      

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
          จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ด้าน คนดี มีน้ าใจ ให้แก่นักเรียน และนอกจากนี้
หลักสูตรยังได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ ที่เน้นการเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ  
ซึ่งในการส่งเสริมคุณลักษณะดังกล่าว  จ าเป็นต้องมีโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุมในการ
พัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
2.   วัตถุประสงค์โครงการ 

              1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
              2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ 
                  ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
              3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก 
              4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน 
              5.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
              6. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดี นักเรียนที่ดีและเป็นคนดีของสังคม 
              7. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

    8. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
              9. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

  
3.   เป้าหมายโครงการ 

3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       3.1.1. นักเรียนร้อยละ 95 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
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                 3.1.2 นักเรียนร้อยละ 95 มีการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงตนเองจาก 
                        สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
                3.1.3  นักเรียนร้อยละ 90 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก 
                3.1.4  นักเรียนร้อยละ 90 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน 
                3.1.5  นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
                3.1.6  นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดี นักเรียนที่ดีและเป็นคนดีของสังคม 
                 3.1.7 นักเรียนร้อยละ 80 มีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

      3.1.8  นักเรียนร้อยละ 80 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       3.2.1 นักเรียนมีการด าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และอัตลักษณ์ของโรงเรียน ในระดับดีมาก 

 
 3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครูที่ได้
ระดับดีขึ นไป หรือระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐาน 
1 

1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.มีการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงตนเองจาก 
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ  

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3. เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก ร้อยละ 90ได้ระดับดีขึ้นไป 

4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น 
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐาน 
2 

1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 80ได้ระดับดีขึ้นไป 

2. มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดี นักเรียนที่ดีและเป็นคนดีของสังคม ร้อยละ 80ได้ระดับดีขึ้นไป 

3. มีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ 80ได้ระดับดีขึ้นไป 
4. ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
มาตรฐาน 

14 
1.นักเรียนมีการด าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  

ระดับดีมาก 
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4.   ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ตลอดปี 1,460 ตลอดปี 22,140 นางสิริวัชญา 

2 นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดปี 2,760 ตลอดปี - มณเฑียร 
3 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 
ตลอดปี 

- 
ตลอดปี 

- นายน าชัย 

4 กิจกรรมมารยาทไทย ตลอดปี - ตลอดปี - พัชราภรณ์ 
5 กิจกรรมเยาวชนจิต

สาธารณะ 
ตลอดปี 

- 
ตลอดปี 

- อรอนงค์ 

6 กิจกรรมยกย่องคนดี มีน้ าใจ ตลอดปี 750 ตลอดปี - ปริศนา 

7 กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม พ.ค. 6,000 - - กนกวรรณ 
8 กิจกรรมปฐมนิเทศ พ.ค. - - - ปริศนา 
9 กิจกรรมเยาวชนจิตอาสา ตลอดปี - ตลอดปี - กนกวรรณ 
10 กิจกรรมเยาวชนร่วมพัฒนา

ท้องถิ่น 
ตลอดปี 

- 
ตลอดปี 

- ณรงค์ 

11 กิจกรรมองค์การบริหารงาน
นักเรียน 

ตลอดปี 59  
 

8,920 ตลอดปี 10,751 
ปริศนา 

12 กิจกรรมวันสถาปนา
โรงเรียน 

18 ก.พ. 
- - - กนกวรรณ 

13 กิจกรรม อบรมพัฒนาภาวะ
ผู้น า 

พ.ค. 59 
940 12 พ.ค. - ปริศนา 

14 กิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 2 - - 45,000 ลลนา 
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5.  งบประมาณทั งหมด(รวมทุกกิจกรรม) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
รวม พัฒนา

คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว 
เงิน

ระดม 
เงินอื่น ๆ 

1 กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี  

1,460  
  

1,460 22,140 
   

22,140 

2 นักศึกษาวิชาทหาร 2,760    2,760 -    - 
3 กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 
 

- 
  

- - 
   

- 

4 กิจกรรมมารยาท
ไทย 

 
- 

  
- - 

   
- 

5 กิจกรรมเยาวชนจิต
สาธารณะ 

 
- 

  
- - 

   
- 

6 กิจกรรมยกย่องคนดี 
มีน้ าใจ 

 750   750 -    - 

7 กิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม 

6,000 
 

  
6,000 - 

   
- 

8 กิจกรรมปฐมนิเทศ  -   - -    - 
9 กิจกรรมเยาวชนจิต

อาสา 
 

- 
  

- - 
   

- 

10 กิจกรรมเยาวชนร่วม
พัฒนาท้องถิ่น 

 
- 

  
- - 

   
- 

11 กิจกรรมองค์การ
บริหารงานนักเรียน 

 8,920   8,920  10,751   10,751 

12 กิจกรรมวันสถาปนา
โรงเรียน 

 
- 

  
- - 

   
- 

13 กิจกรรม อบรม
พัฒนาภาวะผู้น า 

 
940 

  
940 - 

   
- 

14 กิจกรรมทัศนศึกษา  -   - 45,000    45,000 
 
รวมงบประมาณ 
5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  77,360   บาท 
5.2 เงินอุดหนุนรายหัว        21,361   บาท 

 5.3 เงินรายได้สถานศึกษา 
-  เงินระดมทรัพยากร       .......................   บาท 
-  เงินอ่ืนๆ   (ระบุ..........................)                 .......................   บาท         
รวมทั งสิ น             98,716   บาท  
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6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
6.1 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม 

 
7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 

           

2. มีการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

  

3. เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออก 

  

4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น   
5. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร   
6. มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดี นักเรียนที่ดีและเป็น
คนดีของสังคม 

  

7. มีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

  

8. ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

  

9. มีการด าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และอัตลักษณ์ของโรงเรียน  

  

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     1. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
              2. นักเรียนมีการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  
                  โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
              3. นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก 
              4. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน 
              5. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
              6. นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดี นักเรียนที่ดีและเป็นคนดีของสังคม 
              7. นักเรียนมีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

    8. นักเรียน ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
              9. นักเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
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ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (  นางปริศนา   แสนป้อ )                (นางพรรณี มามาตร์)                                            
            ต าแหน่ง  คร ู                หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชือ่.................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสุพรรณ์ จันทาพูน)                                           (นายศุภวิศว์ ตาหล้า) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
 

1.  ช่ือกิจกรรม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
2.   ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่าย วิชาการ กลุ่มสาระ / งาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางสิริวัชญา จันทคุณ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางสาวพิลาวัลย์  จันทร์กอง 

 2. นางสาวบัวผัด  เสียเหวย 
3. ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมปกติ   กิจกรรมใหม่  กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี ...................................................................................................................  
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน       ข้อที่ ......1....... ตัวบ่งชี้ที่   ………5… 
        ข้อที่ ......2....... ตัวบ่งชี้ที่   ……1-4….. 
6. วัตถุประสงค์(Objectives) 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและค่านิยมที่ดีงาม 
2. เพ่ือนักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต

ประจ าวัน   
4. เพ่ือให้สนองนโยบายของส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

7. เป้าหมายและผลผลิต (Goals& Outputs) 
 7.1  เชิงปริมาณ (Quantity) 

- นักเรียนโรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม จ านวน   153 คน 
- คณะครู บุคลากร โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 25 คน 

7.2    ด้านคุณภาพ 
นักเรียนมีการพัฒนาด้านระเบียบวินัยและค่านิยมที่ดีงามสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
 

8. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครูที่ได้

ระดับดีขึ นไป หรือระดับ
คุณภาพ 

       1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

       2  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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9. ระยะเวลาด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.

59) 
ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.

60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ลูกเสือ  - เนตรนารี 

พฤษภาคม 
2559 – 
กันยายน 
2559 

 

พฤศจิกายน 
2559- 

กุมภาพันธ์ 
2560 

 ครูทุกคน 

2 
วันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ  

1 กรกฎาคม 
2559 

   
ครูสิริวัชญา 
 

3 
พิธีถวายราชสดุดี วัน
สมเด็จพระมหาธีรราช

เจ้า  

25 
พฤศจิกายน 

2559 
   

ครูสิริวัชญา 
 

4 
กิจกรรมเข้าค่ายพัก

แรมลูกเสือ - เนตรนารี 
  

มกราคม 
2560 

 ครูทุกคน 

 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
  1.1 ส ารวจนักเรียนระดับชั น ม.1-3 
  1.2 ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 
  1.3 จัดท าและเสนอขออนุมัติโครงการ 

 
พฤษภาคม 2559 
พฤษภาคม 2559 
พฤษภาคม 2559 

 

 
 

ครูทุกคน 
 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
 2.1  ประสานและจัดท าก าหนดการ 

2.2  จัดเตรียมเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
2.3 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

 
พฤษภาคม 2559 
พฤษภาคม 2559 
พฤษภาคม 2559 
–กุมภาพันธ์ 2560 

 

 
 

ครูสิริวัชญา 
 

ครูทุกคน 
 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
3.1  รายงานความก้าวหน้าในการท าโครงงาน 
    3.2  ประเมินผล  สรุปผลรายงานโครงงาน 
 

 
 

มีนาคม 2560 
มีนาคม 2560 

 
 

ครูสิริวัชญา 
 

4.ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
    4.1   ติดตามการเรียนรู้ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

 
มีนาคม 2560 

 
 

ครูสิริวัชญา 
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11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 
กระดาษโรเนียวปกสี A4 (ฟ้า 
ชมพู เหลือง) 

160 3 รีม 480     

2 เทปผ้า 1.5 นิ้ว 35 2 ม้วน 70     
3 กระดาษกาวย่น 2นิ้ว 32 5 ม้วน 160     
4 ปากกาเคมี 200 1 กล่อง 200     
5 ทัมบูรินพลาสติก 225 2 อัน 550     

รวมเงินทั งหมด 1460  
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 เชือกฟาง ใหญ่ 35 2 ม้วน 70     
2 ค่าจ้างเหมาท าอาหาร 35 270 กล่อง 9,450     
3 ค่าจ้างเหมาท าอาหาร (ผู้ช่วย) 210 10 2100     
4 ค่าจ้างเหมาท าอาหาร (ครู) 210 27 5670     
5 ค่าจ้างวิทยากร (เข้าค่ายพักแรม) 1,500 1 คน 1500     
6 ค่าจ้างเหมาระบบไฟ 1500 1 1500     
7 มาลัยคล้องมือ (พิธีถวายราชสดุดี) 200 1 พวง 200     
8 น้ าแข็ง (เข้าค่ายพักแรม) 2.50 100 กก. 250     
9 ถังน้ าพลาสติกขนาด 200 ลิตร 700 2 ใบ 1400     

รวมเงินทั งหมด 22140  

 
12. การประเมินผลโครงการ ((Evaluation) 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนมีการพัฒนาระเบียบวินัยและ
ค่านิยมท่ีดี 

 
-แบบสอบถามแต่ละกิจกรรม 
-แบบส ารวจแต่ละกิจกรรม 

-บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
-แบบสอบถาม 
-แบบส ารวจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-นักเรียนมีการพัฒนาระเบียบวินัยและ
ค่านิยมท่ีดีขึ้น 
-นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 

 
-บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
-แบบสอบถาม 
 

 
-บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
-แบบสอบถาม 
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1.  บุคลากรในสถานศึกษามีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
     2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
     3.  หลักสูตรสถานศึกษามีความเป็นปัจจุบันและสามารถใช้ในการพัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 

 
     
 
                                       ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
             (นางสิริวัชญา  จันทคุณ) 
                   ต าแหน่ง คร ู

 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

              (นางปริศนา แสนป้อ)    
       หวัหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร 
2. ผู้รับผิดชอบ นายมณเฑียร  มามาตร์ 

   ฝ่าย กิจการนักเรียน    กลุ่มสาระ / งาน   โครงการคนดีศรี ถ.ป.ว. 
     หัวหน้ากิจกรรม       นายมณเฑียร  มามาตร์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. ......................................................................... 

3. ลกัษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   

 มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ      

 ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  

6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือให้นักเรียนได้สิทธิในการผ่อนผันในการเกณฑ์ทหารตามกฎหมาย 
 6.2. เพ่ือสร้างและส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยอย่างชายชาติทหาร 
 6.3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเกิดความภาคภูมิในในความเป็นไทย 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 ผู้เรียนเห็นคุณค่า มีวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นประชิปไตย อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  7.2.1 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าร่วมกิจกรรม ตามจ านวนที่สมัครทุกคน 
  7.2.2 นักเรียนสอบคัดเลือกได้เป็นนักศึกษาวิชาทหาร 100 %  

8. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที ่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนกัเรียน/ครูที่ได้ระดับดีขึ นไป 

หรือระดับคุณภาพ 
1 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง

จากสภาวะที่เสี่ยงต่อ   ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 

นักเรียนร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1 1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน นักเรียนร้อยละ 80 ได้ระดับดีมาก 
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9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
สมัคร ทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย 

พ.ค.-มิ.ย. 59 760 - - 
 
ผกก. 
มณเฑียร 

2 เรียน ฝึก พ.ค.-ก.ย. 59 2,000 
พ.ย. 59 – ก.พ.

60 
220 ” 

3 ฝึกภาคสนาม - - ธ.ค. 59 – ม.ค.60  ” 
 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
เขียนและเสนอกิจกรรมประชุมวางแผน 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรยีนอุปกรณส์นาม สมัครเข้ารับการฝึก 

 
พ.ค.-มิ.ย. 59 
พ.ค.-มิ.ย. 59 

 
ผกก. มณเฑียร มามาตร ์

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
ทดสอบ สมรรถภาพ ร่างกาย 
เรียน ฝึก วิชาทหาร 
ฝึกภาคสนาม ปี  2 และ ปี 3 

 
พ.ค.-มิ.ย. 59 
พ.ค.-พ.ย. 59 

ธ.ค. 59 – ม.ค.60 

 
ผกก. มณเฑียร มามาตร ์

3. ขั นประเมินผล (Check) 
      นิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผลการเรียน ของ นศท. 
ทดสอบภาคทฤษฏี และการฝึกภาคสนาม 

 
ก.ย. –ต.ค. 59 

 
ผกก. มณเฑียร มามาตร ์

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      โดยการน าผลจากการนเิทศมาใช้ในการพัฒนาวิธีการและกิจกรรม
ของโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
ม.ค.-ก.พ. 60 

 
ผกก. มณเฑียร มามาตร ์

 
11. บญัชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 

ประเภทเงิน () 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 กระดาษการ์ดคละสี A4 130 แก
รม  100 แผ่น 

130 2 รีม 260     

2 ค่าบ ารุงศูนย์ ศูนย์เหนือ 2,000 1 หน่วย 2,000     
3 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แก

รม 
110 2 รีม 220     

4 กรรไกร 8 นิ้ว ตราช้าง 50 2 อัน 100     
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ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 

ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

5 คัตเตอร์ใหญ่ สแตนเลส 45 2 อัน 90     
6 ใบมีดคัดเตอร์ใหญ่ 20 2 แพ็ค 40     
7 แผ่นยางรองตัด A3 220 1 แผ่น 220     
8  เทปกาว 2 หน้า บาง 1" x20yds 30 3 ม้วน 90     
         

รวมเงินทั งหมด  2,760  
 
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.นักเรียนร้อยละ 80 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อ   ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ เป็นไปตามเกณฑ์ได้ระดับดี 

ประเมินผลการเรียนรู้ โดย
การสังเกต      การทดสอบ 

แบบสังเกต  แบบทดสอบ 

2. นักเรียนร้อยละ 80 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
ให้เกียรติผู้อื่น เป็นไปตามเกณฑ์ได้ระดับดีมาก 

ประเมินผลการเรียนรู้ โดย
การสังเกต      การทดสอบ 

แบบสังเกต  แบบทดสอบ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. นักเรียนได้สิทธิในการผ่อนผันในการเกณฑ์ทหารตามกฎหมาย 
 13.2. นักเรียนมีระเบียบวินัยอย่างชายชาติทหารเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเกิดความภาคภูมิในใน
ความเป็นไทย 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                (มณเฑียร  มามาตร์) 
      ต าแหน่ง ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
              (นางปริศนา แสนป้อ)    

       หวัหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
2. ผู้รับผิดชอบ นายน าชัย หอมแก่นจัน 

   ฝ่าย กิจการนักเรียน    กลุ่มสาระ / งาน   โครงการคนดีศรี ถ.ป.ว. 
     หัวหน้ากิจกรรม       นายน าชัย หอมแก่นจัน 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. ................................................................ ......... 

3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ ...2... ตัวบ่งชี้ที่   …1 - 3… 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 7.1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 

7.2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี คุณลักษณะเป็นลูกท่ีดี นักเรียนที่ดีและคนดีของสังคม 
7.3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

 
8. เป้าหมายกิจกรรม 

8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  8.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรมจริยธรรม 

8.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดี นักเรียนที่ดีและคนดีของสังคม 
8.1.3. นักเรียนร้อยละ 80 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

   
8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  8.2.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรมจริยธรรม  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
8.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดี นักเรียนที่ดีและคนดีของสังคม อยู่ในระดับดีขึ้น

ไป 
8.1.3. นักเรียนร้อยละ 80 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง อยู่ใน

ระดับดีข้ึนไป 
 

 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

2 ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

2.1  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
2.2  เอ้ืออาทรผู้อืน่และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
2.3  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
 

 
ระดับดีขึ นไป 
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9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. 
กิขกรรมคุณธรรม
จริยธรรมในทุกวันศุกร์ 

ตลอดปี - ตลอดปี - น าชัย 

 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ประชุมวางแผนด าเนินงาน 

 
มี.ค.59 

 
น าชัย 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    - กิจกรรมสวดมนต์/กิจกรรมทางศานา 
 
    - 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
น าชัย 

 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
      -สรุป ประเมินผลกิจกรรม 
 

 
18 – 20 มี.ค. 60 

 

 
น าชัย 

 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      - รายงานผลกิจกรรม 

 
มี.ค 60 

 
นายน าชัย 

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 

ประเภทเงิน () 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 
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12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เอ้ืออาทร
ผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง บรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

 
การประเมิน 
การสังเกตุ 

 
แบบประเมิน 
แบบสังเกตุ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม,มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดี เป็นคนดีของสังคม,มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง อยู่ในระดับดีขึ นไป 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
             (นายน าชัย หอมแก่นจัน) 
                  ต าแหน่ง คร ู

 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
              (นางปริศนา แสนป้อ)    

       หวัหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม มารยาทไทย 

2. ผู้รับผิดชอบ  นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์   

   ฝ่าย    กิจการนักเรียน    กลุ่มสาระ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นายน าชัย   หอมแก่นจัน 

    2. นายพิษณุ   ปิงสมปาน 
 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
 
6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่    2 ตัวบ่งชี้ที่   2.1 
 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 7.1. ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแก่ผู้เรียน 
 7.2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทยอย่างถูกต้อง  เหมาะสม 
 

8. เป้าหมายกิจกรรม 
8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  8.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลักมารยาทไทย 
8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  8.2.1 นักเรียนสามารถแสดงออกตามหลักมารยาทไทยอย่างสวยงาม  สม่ าเสมอ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียน
มีคุณธรรม  จริยธรรม
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

2.1 มีคุณลักษณ์ตามหลักสูตร นักเรียนร้อยละ 90 ได้
ระดับดีข้ึนไป 
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9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
สร้างความรู้และ
ส่งเสริมการปฏิบัติ 

มิถุนายน -   
พัชราภรณ์ 

น าชัย 
พิษณุ 

2 สรุปผลและมอบรางวัล   กุมภาพันธ์ - พัชราภรณ์ 
 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ออกแบบ  ก าหนดกิจกรรมและพฤติกรรมด้านมารยาทไทยที่
ต้องการส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกอย่างถูกต้อง 

 
พฤษภาคม 2559 

 
พัชราภรณ์ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
      1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานมารยาทไทยและ
วิธีการแสดงออกท่ีถูกต้อง 
      2. ให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักมารยาทไทยตามที่ได้ศึกษามา
อย่างสม่ าเสมอ  และปฏิบัติกับบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
 

 
มิถุนายน 2559 

 
มิถุนายน 2559 

- 
มกราคม 2560 

 
 

พัชราภรณ์ 
น าชัย 
พิษณุ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
      ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประชุมร่วมกันเพ่ือสรุปถึง
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก  รวมทั้งคัดเลือกนักเรียนที่สามารถ
แสดงออกด้านมารยาทไทยที่เหมาะสม ช่วงชั้นละ 1 คนเพ่ือรับ
รางวัล 

 
 

กุมภาพันธ์ 2560 

 
พัชราภรณ์ 

น าชัย 
พิษณุ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ สรุปผลระดับคุณภาพนักเรียน 
จ านวนร้อยละ  และน าผลมาใช้ในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

 
มีนาคม 2560 

 
พัชราภรณ์ 

น าชัย 
พิษณุ 

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

         
         

รวมเงินทั งหมด    
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12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนร้อยละ 90 สามารถแสดงออกด้าน
มารยาทไทยได้ในระดับดีขึ้นไป 

ประเมินโดยครูกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ฯ 

แบบประเมินพฤติกรรม 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลักมารยาทไทย 
 13.2. นักเรียนสามารถแสดงออกตามหลักมารยาทไทยอย่างสวยงาม สม่ าเสมอ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 13.3. นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกตามหลักมารยาทไทยในชีวิตประจ าวัน  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสมและเป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็น 
 
     
 
                                        ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์) 
   ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางปริศนา  แสนป้อ)                 
ต าแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมยกย่องคนดี มีน้ าใจ  
2. ผู้รับผิดชอบ    นางปริศนา  แสนป้อ 
   ฝ่าย กิจการนักเรียน       กลุ่มสาระ / งาน   องค์การบริหารงานนักเรียน 

     หัวหน้ากิจกรรม       นางปริศนา   แสนป้อ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางสาวพิมพ์ชนก   คะลา 

                                   2. นางสาววราภรณ์    ตาค าปัญญา 
                                   3. คณะครูทุกคน 

     
3. ลักษณะกิจกรรม     √      กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  4  พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 

          6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน       ข้อที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่  4 ,5,  
  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  ข้อที่ 14 ตัวบ่งชี้ที่   1,2  
   

7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 7.1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม         
 7.2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน 
          7.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 
8. เป้าหมายกิจกรรม 
         8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  8.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก 
  8.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น 
 8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  8.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และอัตลักษณ์ของโรงเรียน ในระดับดีมาก 

 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

     1 4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก 
5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น 

นักเรียนร้อยละ 90
นักเรียนร้อยละ 90 

    14 2  ผลการด าเนินงานให้นักเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และอัตลักษณ์ของโรงเรียน ในระดับดีมาก 

ระดับดีมาก 
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9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
กิจกรรมยกย่องคนดี 
มีน้ าใจ 

ตลอดปี 745 ตลอดปี - ปริศนา 

 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
     แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติโครงการ  

       พ.ค.59  

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
  กิจกรรมยกย่องคนดีมีน้ าใจ 

ตลอดปี  

3. ขั นประเมินผล (Check) 
  1. รายงานครั้งที่ 1  
  2. รายงานครั้งที่ 2  
  3. ประเมินโครงการ  

 
 1-10 ต.ค.59 
 1-10 มี.ค.60 
 10-20 มี.ค.60 

 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ  

 
 

1-15 เม.ย.60 

 

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 กระดาษการ์ดสี A4 180 แกรม  
100 แผ่น 

210 1 ห่อ 210     

3  กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน A4  
180 แกรม 50 แผ่น 

125 1 ห่อ 125     

4 เทปตกแต่ง 15      2 อัน 30     
5 ดอกส าเร็จรูปตกแต่งมุมป้ายนิเทศ 20 4 ชุด 80     
6 ไส้แม็คเบอร์ 3 5 2 กล่อง 10     
7 พลาสติกเคลือบบัตร ขนาด A 4 290     1 ห่อ 290     
             

รวมเงินทั งหมด  745  
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12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออก 

สังเกต แบบสังเกต 

2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น สังเกต แบบสังเกต 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 2. ปัญหาในชุมชนสังคมลดลง 
 3.  นักเรียนประพฤติตนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง และเป็นคนดีของสังคม 
 4.  นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู เพ่ือนนักเรียน บุคคลทั่วไป 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (  นางปริศนา   แสนป้อ ) 
                  ต าแหน่ง คร ู

 
 

                                          ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
              (นางปริศนา แสนป้อ)    
                                                 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม   

2. ผู้รับผิดชอบ     

   ฝ่าย  กิจการนักเรียน      กลุ่มสาระ / งาน   กิจการนักเรียน 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางกนกวรรณ  มโนสร้อย 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นายน าชัย  หอมแก่นจัน 

    2. นายพิษณุ  ปิงสมปาน 
    3. นางสาวบัวผัด  เสียเหวย 
    4. นางสาวพิมพ์ชนก  คะลา 
 5. นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า 
  

3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกต ิ    กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 4  พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
 
5. สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี ..................................................................................................... .............. 
 
6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ ...2... ตัวบ่งชี้ที่   …1 - 3… 
        ข้อที่ ............. ตัวบ่งชี้ที่   ……………… 
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ข้อที่ ............. ตัวบ่งชี้ที่   ……………… 
        ข้อที่ ............. ตัวบ่งชี้ที่   ……………… 
        ข้อที่ ............. ตัวบ่งชี้ที่   ……………… 
  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ข้อที่ ............. ตัวบ่งชี้ที่   ……………… 
  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ข้อที่ ....14.... ตัวบ่งชี้ที่   …1 - 2…… 
  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ข้อที่ ............. ตัวบ่งชี้ที่   ……………… 
 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 7.1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 

7.2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี คุณลักษณะเป็นลูกท่ีดี นักเรียนที่ดีและคนดีของสังคม 
7.3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

 
8. เป้าหมายกิจกรรม 

8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  8.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรมจริยธรรม 

8.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดี นักเรียนที่ดีและคนดีของสังคม 
8.1.3. นักเรียนร้อยละ 80 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
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8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  8.2.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรมจริยธรรม  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

8.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดี นักเรียนที่ดีและคนดีของสังคม อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

8.1.3. นักเรียนร้อยละ 80 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

 
 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
2 ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

2.1  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
2.2  เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
2.3  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
 

ระดับดีขึ นไป 

14 การพัฒนา
สถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และ
จุดเน้นที่
ก าหนดขึ น 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  
14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  
 

ระดับดีมาก 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. 

นักเรียนชั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
และ 4 เข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

เม.ย – พ.ค.59 6,000    
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10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ประชุมวางแผนด าเนินงาน 

 
มี.ค.59 

 
นางกนกวรรณ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    - ติดต่อประสานงานวัดมงคลธรรมกายาราม(วิทยากร+สถานที่) 
    - น านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าค่ายอบรมฯ 
 
    - 

 
มี.ค.59 

18 – 20 พ.ค.59 

 
นางกนกวรรณ 
นางกนกวรรณและ
คณะ 
 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
      -สรุป ประเมินผลกิจกรรม 
 

 
18 – 20 พ.ค.59 

 

 
นายพิษณุและคณะ 
 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      - รายงานผลกิจกรรม 

 
พ.ค 59 

 
นายน าชัยและคณะ 

 
 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1. ค่าวิทยากรและค่าบ ารุงสถานที่   4,000 บ.     
2. ค่าวัสดุ – อุปกรณ์        
      - ไม้กวาดอ่อน 50 10 500     
      - ไมก้วาดทางมะพร้าว 50 10 500     
      -กระดาษขาว-เทา 10 5 50     
      - แปรงขัดห้องน้ า  20 10 200     
      - น้ ายาล้างห้องน้ า 40 6 240     
      - ถุงขยะด า 70 5 350     
      - น้ ายาล้างจาน 25 4 100     
      - ใยขัดเอนกประสงค์ 10 6 60     

รวมเงินทั งหมด  6,000  
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12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เอ้ืออาทร
ผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง บรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

 
การประเมิน 
การสังเกตุ 

 
แบบประเมิน 
แบบสังเกตุ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม,มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดี เป็นคนดีของสังคม,มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง อยู่ในระดับดีขึ นไป 
 
  
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางกนกวรรณ มโนสร้อย) 
                    ต าแหน่ง คร ู
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

              (นางปริศนา แสนป้อ)    
       หวัหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม เยาวชนจิตอาสา   

2. ผู้รับผิดชอบ    นางกนกวรรณ  มโนสร้อย 

   ฝ่าย กิจการนักเรียน 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางกนกวรรณ  มโนสร้อย 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า 

    2. นางสาวลลนา  บุญญาอารักษ์ 
    3. นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์ 
    4. นายน าชัย  หอมแก่นจัน 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
5. สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี ...................................................................................................................  
6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ ....2.... ตัวบ่งชี้ที่   …1 - 4… 
        ข้อที่ ............. ตัวบ่งชี้ที่   ……………… 
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ข้อที่ ............. ตัวบ่งชี้ที่   ……………… 
        ข้อที่ ............. ตัวบ่งชี้ที่   ……………… 
        ข้อที่ ............. ตัวบ่งชี้ที่   ……………… 
  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ข้อที่ ............. ตัวบ่งชี้ที่   ……………… 
  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ข้อที่ ....14..... ตัวบ่งชี้ที่   …1 - 2…… 
  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ข้อที่ ............. ตัวบ่งชี้ที่   ……………… 
 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

7.1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีน้ าใจ รู้จักรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
7.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
7.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 
8. เป้าหมายกิจกรรม 

8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  8.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 เป็นคนดี มีน้ าใจ รู้จักรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
  8.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  8.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 บรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
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8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  8.2.1 นักเรียนร้อยละ 80 เป็นคนดี มีน้ าใจ รู้จักรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือส่วนรวมอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 
  8.2.2 นักเรียนร้อยละ 80 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
  8.2.3 นักเรียนร้อยละ 80 บรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และอัตลักษณ์ของโรงเรียนอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 
 

 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

2 ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
2.2 เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
 

ระดับดีขึ นไป 

14 การพัฒนา
สถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และ
จุดเน้นที่
ก าหนดขึ น  
 

14.1  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  
14.2  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  
 

ระดับดีขึ นไป 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. 

น านักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมจิตอาสา ณ 
วัดมงคลธรรมกายา
ราม  

พ.ค.59 - ก.ย.
59 

- 
ต.ค.59 – ก.พ. 

60 
- 

นาง
กนกวรรณ
และคณะ 
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10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
          ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
      

 
มี.ค.59 

 
นางกนกวรรณ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    - ติดต่อประสานงานกับวัดมงคลธรรมกายารามและสถานที่อ่ืนๆ 
    - น านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาฯ 
 

 
พ.ค.59 – ก.พ.60 
พ.ค.59 – ก.พ.60 

 

 
นางกนกวรรณ 
นางกนกวรรณ
และคณะ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
-สรุปและประเมินผลกจิกรรม 
       

 
ก.พ.60 

 
นายน าชัยและ
คณะ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- รายงานผลกิจกรรม 

 
มี.ค.60 

 
นายน าชัยและ
คณะ 

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

         
รวมเงินทั งหมด    

 
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม* 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เอ้ืออาทร
ผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง บรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

การประเมิน 
การสังเกตุ 

แบบประเมิน 
แบบสังเกตุ 
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม,มีคุณลักษณะเป็นคนดี มีน้ าใจ รู้จักรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือส่วนรวม เป็นคน

ดีของสังคม,มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง บรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และอัตลักษณ์ของโรงเรียนอยู่ในระดับดีขึ นไป 

 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางกนกวรรณ มโนสร้อย) 
                    ต าแหน่ง คร ู
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

              (นางปริศนา แสนป้อ)    
       หวัหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมปฐมนิเทศ 
2. ผู้รับผิดชอบ    นางปริศนา  แสนป้อ 
   ฝ่าย กิจการนักเรียน       กลุ่มสาระ / งาน   กิจการนักเรียน 

     หัวหน้ากิจกรรม       นางปริศนา   แสนป้อ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางสาวพิมพ์ชนก   คะลา 

                                   2. นางสาววราภรณ์    ตาค าปัญญา 
                                   3. คณะครูทุกคน 

     
3. ลักษณะกิจกรรม     √      กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  4  พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 

          6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน       ข้อที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่  4 ,5,  
   
 7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

 7.1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม         
 7.2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน 
           
8. เป้าหมายกิจกรรม 
         8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  8.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก 
  8.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น 
  

 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

1 4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก 
 

นักเรียนร้อยละ 90 

1 5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น นักเรียนร้อยละ 90 
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9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   
 

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กิจกรรม ปฐมนิเทศ พ.ค. -    
 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
     แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติโครงการ  

       พ.ค.59  

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
  กิจกรรม ปฐมนิเทศ 

พ.ค.59  

3. ขั นประเมินผล (Check) 
1. รายงานครั้งที่ 1  

 
 มิ.ย.59 

 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ  

 
 

1-15 มิ.ย.59 

 

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

         
         
         

รวมเงินทั งหมด    
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12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออก 

สังเกต/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น สังเกต/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม         
 2.  นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (  นางปริศนา   แสนป้อ ) 
                   ต าแหน่ง  คร ู
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

              (นางปริศนา แสนป้อ)    
       หวัหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมองค์การบริหารงานนักเรียน  
2. ผู้รับผิดชอบ    นางปริศนา  แสนป้อ 
   ฝ่าย กิจการนักเรียน       กลุ่มสาระ / งาน   องค์การบริหารงานนักเรียน 

     หัวหน้ากิจกรรม       นางปริศนา   แสนป้อ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางสาวพิมพ์ชนก   คะลา 

                                   2. นางสาววราภรณ์    ตาค าปัญญา 
                                   3. คณะครูทุกคน 

     
3. ลักษณะกิจกรรม     √      กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  4  พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 

          6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน       ข้อที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่  4 ,5,  

       ข้อที่  2  ตัวบ่งชี้  1,2,3,4 
  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  ข้อที่ 14  ตัวบ่งชี้ที่   1,2  
   

7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 7.1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม         
 7.2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน 
          7.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 
8. เป้าหมายกิจกรรม 
         8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  8.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก 
  8.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น 
                     8.1.3  นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
                     8.1.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดี นักเรียนที่ดีและเป็นคนดีของสังคม 
                     8.1.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
                     8.1.6 นักเรียนร้อยละ 80 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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 8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  8.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และอัตลักษณ์ของโรงเรียน ในระดับดีมาก 
  8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
       1 4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก 

5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น 
นักเรียนร้อยละ 90
นักเรียนร้อยละ 90 

2 1  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร นักเรียนร้อยละ 80 

2 2 มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดี นักเรียนที่ดีและเป็นคนดีของสังคม นักเรียนร้อยละ 80 

2 3 มีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง นักเรียนร้อยละ 80 

2 4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม นักเรียนร้อยละ 80 

     14 2  ผลการด าเนินงานให้นักเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และอัตลักษณ์ของโรงเรียน ในระดับดีมาก 

ระดับดีมาก 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม  ( 

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 วัสดุส านักงาน อบน. ตลอดปี     
2 กิจกรรมหน้าเสาธง ตลอดปี  ตลอดปี   
3 กิจกรรมไหว้ครู มิ.ย     

4 
กิจกรรมวันระลึก
สมเด็จย่า 

ก.ค.     

5 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ก.ค.     
6 กิจกรรมวันแม่ ส.ค     
7 กิจกรรมวันเยาวชน ก.ย.     
8 กิจกรรมวันลอยกระทง พย  พ.ย.   
9 กิจกรรมวันพ่อ ธค  ธ.ค.   

10 
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 

ธค  ม.ค   

11 กิจกรรมเลือกตั้ง อบน. กพ  ก.พ.   
12 กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ มีค  มี.ค.   

13 
กิจกรรมค่านิยม12 
ประการ 

ตลอดปี  ตลอดปี   

14 กิจกรรมของหายได้คืน ตลอดปี  ตลอดปี   
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10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
     แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติโครงการ  

       พ.ค.59  

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
 กิจกรรมหน้าเสาธง 
 กิจกรรมไหว้ครู 
 กิจกรรมวันระลึกสมเด็จย่า 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
กิจกรรมวันแม่ 
กิจกรรมวันเยาวชน 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพ่อ 
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
กิจกรรมเลือกตั้ง อบน. 
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 
กิจกรรมค่านิยม12 ประการ 

 
ตลอดปี 

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

ตลอดปี 

 
  ปริศนาและคณะ 
     
 
 
 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
1. รายงานครั้งที่ 1  
2. รายงานครั้งที่ 2  
3. ประเมินโครงการ  

 
 1-10 ต.ค.59 
 1-10 มี.ค.60 
 10-20 มี.ค.60 

 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ  

 
 

1-15 เม.ย.60 
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11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

ส านักงาน กิจกรรม อบน. 

1 กรรไกร 9 นิ้ว 60 2 เล่ม 120     
2 คัตเตอร์ใหญ่ สแตนเลส 45 1 อัน 45     
3 ใบมีดคัตเตอร์ 20 1 แพ็ค 20     
4 คัดเตอร์เล็ก 30 1  อัน 30     
5 ใบมีดคัตเตอร์ 20 1 แพ็ค 20     
6 ไส้แม็คยิง 80 1 กล่อง 80     
7 ไส้แม็คเบอร์ 3 10 5 กล่อง 50     
8 ไส้แม็คเบอร์ 10 5 5 กล่อง 25     
14 เครื่องปริ้นเตอร์ 2,700 1 เครื่อง 2700     
16 กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ 50 1  ขวด 50     
17 กระดาษถ่ายเอกสาร A 4ขนาด 

80 แกรม 
110 1   รีม 110     

19  เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 35 225 1   อัน 225     
20 แผ่นซีดี 350 1 กล่อง 350     
21 ซองใส่ ซีดี 2 50 ซอง 100     
22 พลาสติกเคลือบ A 4 8 30 แผ่น 240     
23 กระดาษถ่ายเอกสารA4 110 3 รีม 330     

รวมเงินทั งหมด 4,495     

กิจกรรมหน้าเสาธง 

1 ธงชาติ ผ้าร่ม 200 x 300 ซม. 250 4 1,000     
2 ธงโรงเรียน ผ้าร่ม 150 x 225 ซม.     100 8 800     
3 ธงโรงเรียน  80 x 120 ซม. 50 8 400     

รวม 2,200     

กิจกรรมวันไหว้ครู 

1 พวงมาลัย  2 พวง 50 2 พวง 100     
2 กระดาษการ์ดสีขาว A4 180  

แกรม  50 แผ่น 
110 1 ห่อ 110     

3 โฟมขนาด 1 นิ้ว 30 2 แผ่น 60     
4 ด้ายสายสิญจน์ยาว 500 ม. 30 2 ลูก 60     

รวม 330     
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กิจกรรมวันระลึกสมเด็จย่า 

1 ธงสมเด็จย่า 80 x 120 ซม. 50 2 100     
2 กระดาษสาญี่ปุ่น พิมพ์ลาย 10 1 โหล 120     
3  กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน A4  

180 แกรม 50 แผ่น 
125 1ห่อ 125     

รวม 325     

วันเข้าพรรษา 

         
         
         
         
         

      

กิจกรรมวันแม่ 

2 กระดาษการ์ดสี A4 180 แกรม  
50 แผ่น 

110 1ห่อ 110     

3 กรอบรูป A 4 100 9 900     
4 ดอกมะลิวันแม่ 10 10 ดอก 100     
5 กระดาษสาญี่ปุ่น พิมพ์ลาย 10 12 แผ่น 120     
6 ดอกไม้ตกแต่งมุม 20 4 ชุด 80     
7  เทปเดินเส้นเลเซอร์หยัก 5 มิล 15 5 ม้วน 75     

รวม 1,385     

วันเยาวชนแห่งชาติ 

1 กระดาษโปสเตอร์สี หน้าเดียว 
หนา 

10 10 แผ่น 100     

2 เทปเดินเส้นเลเซอร์หยัก 5 มิล 25 5 ม้วน 125     
3 โฟมขนาด 1 นิ้ว 30 2 แผ่น 60     

รวม 285     
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ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

กิจกรรมวันลอยกระทง 

1 ดอกไม้สด 100 10 ก า 1000     
2 ใบตอง 30 5 พับ 150     
3 เทียนไขขนาดกลาง 100 1 เล่ม 100     
4 ลวด ขนาดเล็ก 5 5 ขด 25     
5 ลวดขนาดกลาง 10 5 ขด 50     
         

รวม 1,325     

กิจกรรมวันพ่อ 

2  กระดาษโปสเตอร์สี หน้าเดียว 
หนา 

10 10 100     

รวม 100     
 

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
 

1 ลูกโป่งคละสี 80 3 ถุง 240     
2 ขนมลูกอม 45 12 ถุง 540     
3 ผ้าห่มของขวัญปีใหม่ 90 20 ผืน 1800     
4 ริบบิ้น     30 1 ม้วน 30     
5 กระดาษห่อของขวัญลายเลื่อม 10 6 แผ่น 60     
7 โฟม หนา ขนาด1 นิ้ว 60 2 แผ่น 120     
8 ปากกาลูกลื่น 200  1  กล่อง 200     

รวม 2,990     
กิจกรรมเลือกตั ง อบน. 

1 ตะกร้าพลาสติก 20 3 ใบ 60     
2 เชือกฟาง 5 5 ม้วน 25     
3 ปากกาเคมี 15  2 ด้าม 30     
4 กระดาษการ์ดสี A4 180 แกรม  

50 แผ่น 
110 1 ห่อ 110     

5 ของที่ระลึกคณะกรรมการ นร. 20 27 ชิ้น 540     
6 ช่อดอกไม้ 2 ช่อ 150 2 ช่อ 300     

รวม 1,056     
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กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 

1 ดอกไม้กลัดเสื้อ 15 105 1575     
2 ไอศกรีม 1000 2 ถัง 2000     
3  กระดาษโปสเตอร์สี หน้าเดียว 

บาง 
5 24 แผ่น 120     

4 เข็มหมุด 20 5 กล่อง 100     
5 โฟมขนาด 1 นิ้ว 30 5 แผ่น 150     
6 ลวดเส้นเล็ก 5 4 ขด 20     
7 ลวดเส้นขนาดกลาง 10 4 ขด 40     

รวม 4005     

กิจกรรมค่านิยม12 ประการ 

1  แฟ้มโชว์เอกสาร A4 20 ไส้ สอด
ปกได้ 

40 12 แฟ้ม 480     

2 สก็อตเทปใส 3/4 นิ้ว 20 3 ม้วน 60     
3 โฟมขนาด ½ นิ้ว 25 1 แผ่น 25     
4 ดอกไม้ตกแต่งมุม 20 4 ชุด 80     
5  กระดาษการ์ดสี A4 150 แกรม  

100 แผ่น 
150 1 ห่อ 150     

รวม 795  
รวมเงินทั งหมด 19,671  

 
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออก 

สังเกต แบบสังเกต 

2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น สังเกต แบบสังเกต 

3  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร สังเกต แบบสังเกต 

4 มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดี นักเรียนที่ดีและเป็น
คนดีของสังคม 

สังเกต แบบสังเกต 

5 มีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

สังเกต แบบสังเกต 

6 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

สังเกต แบบสังเกต 

7  ผลการด าเนินงานให้นักเรียนบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
ในระดับดีมาก 

สังเกต แบบสังเกต 
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 2. ปัญหาในชุมชนสังคมลดลง 
 3.  นักเรียนประพฤติตนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง และเป็นคนดีของสังคม 
 4.  นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู เพ่ือนนักเรียน บุคคลทั่วไป 
  
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (  นางปริศนา   แสนป้อ ) 
                    ต าแหน่ง  คร ู
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

              (นางปริศนา แสนป้อ)    
       หวัหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม วันสถาปนาโรงเรียน  

2. ผู้รับผิดชอบ   นางกนกวรรณ  มโนสร้อย 

   ฝ่าย อ านวยการ    กลุ่มสาระ / งาน   กลุ่มงานอ านวยการ     
     หัวหน้ากิจกรรม       นางกนกวรรณ  มโนสร้อย 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางสุรางรัตน์  ล าธารทอง 

    2. นายพิษณุ  ปิงสมปาน 
    3. นางสาวบัวผัด  เสียเหวย 
    4. นางสาวดรรชนีย์  เสาร์ด ี
 5. นางสาวพิมพ์ชนก   คะลา 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่      กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี ...................................................................................................................  
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ ............. ตัวบ่งชี้ที่   ……………… 
        ข้อที่ ............. ตัวบ่งชี้ที่   ……………… 
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ข้อที่ ............. ตัวบ่งชี้ที่   ……………… 
        ข้อที่ ............. ตัวบ่งชี้ที่   ……………… 
        ข้อที่ ............. ตัวบ่งชี้ที่   ……………… 
  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ข้อที่ ......13....... ตัวบ่งชี้ที่   ………2……… 
  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ข้อที่ ............. ตัวบ่งชี้ที่   ……………… 
  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ข้อที่ ............. ตัวบ่งชี้ที่   ……………… 
 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
 7.1. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายระหว่างนักเรียน ศิษย์เก่า คณะครูและชุมชน 
 7.2. เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสืบไป 
 

8. เป้าหมายกิจกรรม 
8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

8.1.1  นักเรียนโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม จ านวน   320 คน 
  8.1.2 คณะครู บุคลากร โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม     25 คน 
  8.1.3 ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  และชุมชน  30 คน 
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8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  8.2.1 นักเรียน ศิษย์เก่า คณะครูและชุมชนร่วมกันท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพและ
สืบสานประเพณีและรักษาเครือข่ายให้มีความมั่นคง 
 

 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐาน 
ที่ 13 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

ระดับดีมาก 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 จัดเตรียมซองผ้าป่า - - มกราคม 60 - อ านวยการ 

2 
หนังสือเชิญผู้น าชุมชน 
และคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

- - กุมภาพันธ์ 60 - ธุรการ 

3 กิจกรรมทอดผ้าป่า - - กุมภาพันธ์ 60 - คณะครูทุกคน 
       
 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
       1.1 ประชุมปรึกษา 
       1.2 เสนอโครงการ 

 
มิถุนายน 2559 
มิถุนายน 2559 

 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
       2.1  ประสานและจัดท าก าหนดการ 
       2.2  จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง 
       2.3  กิจกรรมท าบุญตักบาตรและทอดผ้าป่า 
 

 
   มกราคม  2560 
   มกราคม  2560 
  กุมภาพันธ์ 2560 
  

  

3. ขั นประเมินผล (Check) 
          3.1  รายงานความก้าวหน้าในการท าโครงงาน 
          3.2  ประเมินผล  สรุปผลรายงานโครงงาน 

 
มีนาคม 2560 
มีนาคม 2560 
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ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
          4.1   ติดตามการเรียนรู้ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

 
มีนาคม 2560 

 

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

- - - - - - - - - 
         
         

รวมเงินทั งหมด    
 
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียน ศิษย์เก่า คณะครูและชุมชน  ที่เข้า

ร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   
 

 
ประเมินผลงานที่เกิดขึ นจาก
การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
แบบประเมินกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ผู้ร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรม 

 
สอบถามความคิดเห็น 

 
แบบสอบถามความคิดเห็น

ต่อการจัดกิจกรรม 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. นักเรียนและคณะครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
 13.2. ศิษย์เก่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลักดันและเข้าร่วมกิจกรรม 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
              (กนกวรรณ มโนสร้อย) 
                    ต าแหน่ง คร ู
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

              (นางปริศนา แสนป้อ)    
        หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมอบรมภาวะผู้น า 
2. ผู้รับผิดชอบ    นางปริศนา  แสนป้อ 
   ฝ่าย กิจการนักเรียน       กลุ่มสาระ / งาน   กิจการนักเรียน 

     หัวหน้ากิจกรรม       นางปริศนา   แสนป้อ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางสาวพิมพ์ชนก   คะลา 

                                   2. นางสาววราภรณ์    ตาค าปัญญา 
                                   3. คณะครูทุกคน 

     
3. ลักษณะกิจกรรม     √      กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  4  พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 

          6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน       ข้อที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่  4 ,5,  
   
 7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

 7.1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม         
 7.2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน 
           
8. เป้าหมายกิจกรรม 
         8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  8.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก 
  8.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น 
  

 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

1 4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก 
 

นักเรียนร้อยละ 90 

1 5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น นักเรียนร้อยละ 90 
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9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
กิจกรรมอบรมภาวะ
ผู้น า 

พ.ค. 940    

 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
     แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติโครงการ  

       พ.ค.59  

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
  กิจกรรมยกย่องคนดีมีน้ าใจ 

ตลอดปี  

3. ขั นประเมินผล (Check) 
1. รายงานครั้งที่ 1  
2. รายงานครั้งที่ 2  
3. ประเมินโครงการ  

 
 1-10 ต.ค.59 
 1-10 มี.ค.60 
 10-20 มี.ค.60 

 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ  

 
 

1-15 เม.ย.60 

 

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 กระดาษการ์ดสี A4 180 แกรม  
50 แผ่น 

110 1 ห่อ 110     

2 กระดาษบรุ้ฟ 2 10 แผ่น 20     
3 ปากกาเคมี(คละสี) 15 6 ด้าม 240     
4  กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว สี 30      2 อัน 60     
5 อาหารว่าง 34 คน(นร.27,ครู 7) 15 34 คน     510     

รวมเงินทั งหมด  940  
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12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออก 

สังเกต/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น สังเกต/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม         
 2.  นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน 
 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (  นางปริศนา   แสนป้อ ) 
                   ต าแหน่ง  คร ู
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

              (นางปริศนา แสนป้อ)    
        หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
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แบบเสนอกิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 

ปีการศึกษา 2559 
 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมทัศนศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบ    นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์ 
   ฝ่าย กิจการนักเรียน       กลุ่มสาระ / งาน   กิจการนักเรียน 

     หัวหน้ากิจกรรม       นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์ 

                                   2. นางสาววราภรณ์    ตาค าปัญญา 
                                   3. คณะครูทุกคน 

     
3. ลักษณะกิจกรรม     √      กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  4  พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 

          6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน       ข้อที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่  1  
   
 7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

 7.1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร          
          
8. เป้าหมายกิจกรรม 
         8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  8.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร         
   

 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

     2 1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม 
 

นักเรียนร้อยละ 80 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กิจกรรมทัศนศึกษา 
 

            ภาคเรียนที่ 2 45,000 
ลลนา/พัชรา

ภรณ์ 
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10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
     แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติโครงการ  

       พ.ค.59  

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
  กิจกรรมทัศนศึกษา 

มี.ค.  

3. ขั นประเมินผล (Check) 
1. รายงานครั้งที่ 1  
3. ประเมินโครงการ  

 
1-10 มี.ค.60 

 10-20 มี.ค.60 

 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ  

 
 

1-15 เม.ย.60 

 

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 ค่าทัศนศึกษา รายหัวๆละ 90 
บาท 
 

150 300 คน 45,000     

รวมเงินทั งหมด  45,000  
 
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร         

สังเกต/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร         
 
 
 
 
 
 



278 
 

 

 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์) 
                    ต าแหน่ง ครู 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

              (นางปริศนา แสนป้อ)    
        หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



279 
 

 

 
 

 
 
ชื่อโครงการ  โครงการมุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ          โครงการใหม่         โครงการพิเศษ     
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
ฝ่าย   วิชาการ.    กลุ่มสาระ / งาน  8 กลุ่มสาระ. 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  2 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
                                       3  ส่งเสริมการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่   3   ตัวบ่งชี้ที่   3.1 
                                            ข้อที่   4  ตัวบ่งชี้ที่   4.2 - 4.4 
        ข้อที่   6  ตัวบ่งชี้ที่   6.1 - 6.3 
      

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณมาตรฐานการศึกษา 

โดยการยกระดับโรงเรียนที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล เพ่ือให้เป็นโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนาผู้เรียน 
สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
คุณธรรมน าความรู้ รักความเป็นไทย และมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือ 
เป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน เข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลในปี 2558 ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ 
 2.  เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 3.  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
     3. เป้าหมายโครงการ 

3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1.  นักเรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบระดับดีขึ้นไป 
3.1.2.  นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ

ภาคภูมิใจระดับดีข้ึนไป 
3.1.3   นักเรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ระดับดี

ขึ้นไป 
3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  - 
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 3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
3 ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  
รักเรียนรู้  
และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

3.1 มีนิสัยรักมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ
การเรียนรู้ระหว่างกัน 
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดี 
ขึ้นไป 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดี 
ขึ้นไป 
 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดี 
ขึ้นไป 
 

มาตรฐานที่ 4 
ผู้เรียนมีความ 
สามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัด 
สินใจแก้ปัญหา 
ได้อย่างมีสติ 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 
4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

รอ้ยละ 70 ได้ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 70 ได้ระดับดี 
ขึ้นไป 
 

ร้อยละ 70 ได้ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 70 ได้ระดับดี 
ขึ้นไป 

 

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค. 60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้ 
ICT 

ตลอดปี - ตลอดปี - ครูภัทรานิชฐ์ 

2 กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

- - ต.ค. 59 12,000 
ครูวันเพ็ญ  
มูลเมืองค า 

3 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้โดยเจ้าของภาษา 

- - พ.ย.59 - ก.พ.60 12,340 ครูวรรณา 
สมัครไทย 

 
 
 
 
 
 
 



281 
 

 

5.  งบประมาณทั งหมด 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 
เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 

1 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้โดย
ใช้ ICT 

          

2 กิจกรรมศึกษาดูงาน
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

 

 
  

 
 12,000   12,000 

3 กิจกรรมส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้
โดยเจ้าของภาษา 

      12,340   12,340 

 รวม       24,340   24,340 

 
รวมงบประมาณ 
5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  -   บาท 
5.2 เงินอุดหนุนรายหัว        24,340   บาท 

 5.3 เงินรายได้สถานศึกษา 
-  เงินระดมทรัพยากร         บาท 
-  เงินอ่ืนๆ   (ระบุ..........................)                  -   บาท         
รวมทั งสิ น             24,340  บาท  

 
    6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    

6.1 โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ขอศึกษาดูงาน 
    7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัวระดับดีขึ้นไป 

-การสังเกต 
-การสัมภาษณ์ 

-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 

2.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติมระดับดีขึ้นไป 

-การสังเกต 
-การทดสอบ 

 

-แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

 
3.ผู้เรียนร้อยละ 80 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
กันระดับดีขึ้นไป 

-การสังเกต 
-การสัมภาษณ์ 

-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 

4.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจกับการ
เรียนรู้โดยเจ้าของภาษา 

-การสอบถาม 
 

-แบบสอบถาม 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        8.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
               และสื่อต่างๆรอบตัวระดับดีข้ึนไป      
       8.2  นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ 
               เพ่ิมเติมระดับดีขึ้นไป 
       8.3  นักเรียนร้อยละ 80 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
               ระดับดีข้ึนไป 
       8.4  นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจกับการเรียนรู้โดยเจ้าของภาษา 
 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่................................................ .ผู้เห็นชอบโครงการ 
       ( นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า)                (นางพรรณี มามาตร์)                                            
           ต าแหน่ง  ครู                                       หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชือ่........................... .......................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสุพรรณ์ จันทาพูน)                                           (นายศุภวิศว์ ตาหล้า) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้ ICT  

2. ผู้รับผิดชอบ    นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี 

   ฝ่าย วิชาการ  กลุ่มสาระ / งาน  การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. .......................................................................... 

    2. .......................................................................... 
    3. .......................................................................... 
    4. .......................................................................... 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 

ข้อที่ 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
 
5. สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี - 
 
6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่   1,4 
        ข้อที่ 4  ตัวบ่งชี้ที่   2-4 
        ข้อที่ 6  ตัวบ่งชี้ที่   1-3 
  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ข้อที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่   1,4 
  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ข้อที่ -  ตัวบ่งชี้ที่   - 
  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ข้อที่ -  ตัวบ่งชี้ที่   - 
  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ข้อที่ -  ตัวบ่งชี้ที่   - 
 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

7.1  เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ 
 7.2  เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 7.3  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

8. เปา้หมายกิจกรรม 
8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 8.1.1.  นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบได้ 
         8.1.2.  นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ

ภาคภูมิใจ 
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           8.1.3.  นักเรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 8.2.1.  นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบระดับดีขึ้นไป 
         8.2.2.  นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ

ภาคภูมิใจระดับดีข้ึนไป 
           8.2.3.  นักเรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ระดับดี

ขึ้นไป 
 

 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

3 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว  
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  

ดี 
 
ดี 

4 4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี 
เหตุผลประกอบ  
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

ดี 
ดี 
 
ดี 

6 6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน 
ของตนเอง  
6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

ดี 
ดี 
 
ดี 

7 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

ดี 
 
ดี 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 DLIT พ.ค.-ก.ย.59 - พ.ย.-ก.พ.60 - ภัทรานิชฐ์ 
2 EIS พ.ค.-ก.ย.59 - พ.ย.-ก.พ.60 - ภัทรานิชฐ์ 
 
 
 
 
 



285 
 

 

10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ประชุมวางแผนงาน 
 

พ.ค. 59 ภัทรานิชฐ ์

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    1. ด าเนินการตามกิจกรรม DLIT และ EIS 

พ.ค. 59-ก.พ. 60 ภัทรานิชฐ ์

3. ขั นประเมินผล (Check) 
     สรุปและประเมินผล 

ก.พ. 60 ภัทรานิชฐ ์

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      รายงานผล 

ก.พ. 60 ภัทรานิชฐ ์

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 

ประเภทเงิน () 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

- - - - - - - - - 
         
         
         

   
 
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. นักเรียน ร้อยล่ะ 75 มีความสามารถในการ
คิดอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบระดับดี 

สังเกต สังเกต 

2. นักเรียน ร้อยล่ะ 75 มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจระดับดี 

สังเกต สังเกต 

3. นักเรียน ร้อยล่ะ 75 มีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ระดับดี 

สังเกต สังเกต 
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

13.1. นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมในการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  

 
     

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางภัทรานิชฐ์   ตาวงศ์ศรี) 
                       ต าแหน่ง  ครู 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า)                 
           หวัหน้าฝ่ายวิชาการ      
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 

ปีการศึกษา 2559 
 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. ผู้รับผิดชอบ  นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 

         ฝ่าย วิชาการ              กลุ่มสาระ / งาน   วิชาการ 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์ 

    2. นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์ 
    3. นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์ 
    4. นายปริญญา จันทะคุณ 
 5. นายมณเฑียร มามาตร์ 
          6. นางวรรณา สมัครไทย 
          7. นางกนกวรรณ  มโนสร้อย 
          8. นายครรชิต  ครูบา 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ          กิจกรรมใหม่          กิจกรรมพิเศษ   
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 3 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ข้อที่ 13   ตัวบ่งชี้ที่  13.1 
   
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 6.2. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
7 เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 25 คน ได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ 
ร้อยละ 100 
   
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  7.2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาระดับดีมาก 
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 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 13 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู ้

มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับดีมาก 

 
8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ศึกษาดูงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

  
ต.ค. 59 12,000 นางวันเพ็ญ  

มูลเมืองค า 
 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan)  
ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขอ  
อนุมัติกิจกรรม  

 
มี.ค. 59 

 

 
นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 

2. ขั นดาเนินการ (Do)  
การศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากลจ านวน  2  โรงเรียน  

ต.ค. 59 
นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า 

3. ขั นประเมินผล (Check)  
ประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  

พ.ย. 59 
นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action)  
จัดท ารายงานการประเมินกิจกรรม ส่งงานแผนงานฯ  

 
ธ.ค. 59 

นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า 

10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 ค่าจ้างเหมารถตู้ 2,500 3 7,500     
2 ค่าอาหาร วันละ  2 มื้อ  

มื้อละ 70 บาทจ านวน  25  คน 
 

140 
 

25 
 

3,500 
  

 
  

3 ค่าของที่ระลึก 500 2 1,000     
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รวมเงินทั งหมด หนึ่งหม่ืนสองพันบาท 12,000  
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 25 คน ได้รับการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ร้อยละ 100 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาระดับดีมาก 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม จ านวน 25  คน  
      ได้รับความรู้ ประสบการณ์จริง และมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ที่ประมาณค่าไม่ได้และเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศชาติต่อไป   
  
                                              

             ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                  (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า) 
                         ต าแหน่ง ครู 
 

 
   ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                    (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า)                 
               หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 

ปีการศึกษา 2559 
 

1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยเจ้าของภาษา  
2. ผู้รับผิดชอบ  นางวรรณา  สมัครไทย 

ฝ่าย งานวิชาการ               กลุ่มสาระ/งาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       
3. ลักษณะกิจกรรม                   กิจกรรมปกติ                กิจกรรมใหม่            กิจกรรมพิเศษ 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 6   ส่งเสริมการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5.   สนองมาตรฐานการศึกษา  

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   ข้อที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.2, 3.3 
     6.   วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงทางด้านเนื้อหา ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาต่างประเทศ 

7 เป้าหมายของกิจกรรม 
7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 
7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความสนใจและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ดีขึ้น  
2. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
7.3  เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดี

ขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

1  มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆรอบตัว 

ร้อยละ  80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม 

ร้อยละ  80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

ร้อยละ  80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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  8  ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559-2560  
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1(เม.ย.59-ก.ย.59) ภาคเรียนที่ 2(9ต.ค.58-มี.ค.

60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การจัดการเรียนการ
สอนโดยเจ้าของ
ภาษา 

- - พ.ย.59-ก.พ.60 12,340 ครูวรรณา 
สมัครไทย 

 
9.  ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- จัดท ากิจกรรมน าเสนอต่อผู้บริหาร 

มีนาคม 2559 ครูวรรณา  สมัครไทย 

2  ขั้นด าเนินการ (Do) 
-จัดหาครูชาวต่างชาติเข้าสอน 
-ด าเนินกิจกรรม 

เมษายน- พฤษภาคม 2559, 
พฤษภาคม 2559 – 
กุมภาพันธ์ 2560 

ครูวรรณา  สมัครไทย 

3  ขั้นประเมินผล (Check) 
-สรุปกิจกรรมและผลการด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์ 2560 ครูวรรณา  สมัครไทย 

5ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- สรุป/รายงานผล 
-น าปัญหาอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไข 
 

มีนาคม 2560 ครูวรรณา  สมัครไทย 

 
10  บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
 

ภาคเรียนที่ 2/2559 (ต.ค.59 –มี.ค.60) 
ที ่ รายการ ราคา/

หน่วย 
จ านวน 
หน่วย 

ราคารวม ประเภทเงิน (√) 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดม อื่นๆ 

1. ค่ายภาษาต่างประเทศ - - 12,340     
                               รวมเงินทั้งหมด 12,340  
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11.  การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆรอบตัวระดับดีขึ้นไป 

-การสังเกต 
-การสัมภาษณ์ 

-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมระดับดี
ขึ้นไป 

-การสังเกต 
-การทดสอบ 

 

-แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

 
ผู้เรียนร้อยละ 80 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกันระดับดีขึ้นไป 

-การสังเกต 
-การสัมภาษณ์ 

-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจกับการเรียนรู้โดย
เจ้าของภาษา 

-การสอบถาม 
 

-แบบสอบถาม 
 

 
12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       12.1  นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
               และสื่อต่างๆรอบตัวระดับดีข้ึนไป      
       12.2  นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ 
               เพ่ิมเติมระดับดีขึ้นไป 
       12.3  นักเรียนร้อยละ 80 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
               ระดับดีข้ึนไป 
       12.4  นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจกับการเรียนรู้โดยเจ้าของภาษา 
         
 
 
                                          ลงชื่อ                             ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                  (นางวรรณา  สมัครไทย) 
                                                       ต าแหน่ง  คร ู
 

               
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                    (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า)                 
               หัวหน้าฝ่ายวิชาการ                   
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ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ     โครงการปกติ      โครงการใหม่      โครงการพิเศษ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางปริศนา  แสนป้อ 
ฝ่าย กิจการนักเรียน    กลุ่มสาระ / งาน  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  กลยุทธที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ม.10 ตบช.6 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  ข้อที่  10 ตัวบ่งชี้ที่   6    

     
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

      เพ่ือด าเนินการตาม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้ก าหนดให้ปีการศึกษา 2555 และ
ปีการศึกษา 2556 และปีต่อๆไปอย่างต่อเนื่อง เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน  และเพ่ือ
จัดงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
2.   วัตถุประสงค์โครงการ 

เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 
3.   เป้าหมายโครงการ 

3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปได้รับการแก้ไขและพัฒนา 
 
 3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
 10 1.มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
ระดับดีมาก 
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4.   ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 การเยี่ยมบ้านนักเรียน 27- 28 ต.ค. 1,960 13-15 พ.ค.59 1,010 ครูที่ปรึกษา 
2 การคัดกรองนักเรียน พ.ย.-ธ.ค.  พ.ค.-มิ.ย.  ครูที่ปรึกษา 
3 การป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดปี    ครูที่ปรึกษา 

4 
การประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

4 พ.ย.  20 พ.ค.  ครูที่ปรึกษา 

5 
การพัฒนาและส่งเสริม
นักเรียน 

ตลอดปี    ครูที่ปรึกษา 

6  การส่งต่อ ตลอดปี    ครูที่ปรึกษา 
7  การสรุปข้อมูล มี.ค.  ต.ค.   วรรณา 
8 รายงานผล มี.ค  ต.ค  ปริศนา 

 
5.  งบประมาณทั งหมด(รวมทุกกิจกรรม) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 
เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 

1 การเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

 1,960     10,10    

2 การคัดกรอง
นักเรียน 

          

3 การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 

          

4 การประชุม
เครือข่ายผู้ปกครอง 

 
    

     

5 การพัฒนาและ
ส่งเสริมนักเรียน 

          

6  การส่งต่อ           

7  การสรุปข้อมูล           

8 รายงานผล           
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รวมงบประมาณ 
5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  .......................   บาท 
5.2 เงินอุดหนุนรายหัว        2,970    บาท 

 5.3 เงินรายได้สถานศึกษา 
-  เงินระดมทรัพยากร       .......................   บาท 
-  เงินอ่ืนๆ   (ระบุ..........................)                 .......................   บาท         
รวมทั งสิ น             2,970   บาท  

 
    6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    

6.1 ........................................................................................... 
6.2 ...........................................................................................  
6.3 ........................................................................... ................ 

 
    7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

-รายงานผลการ 
 ด าเนินงานระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 

- แบบประเมินมาตรฐาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน   

2.  ร้อยละของนักเรียนได้รับการแก้ไขและพัฒนา ร้อยละ  80 - สังเกต 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

              โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  น าไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (  นางปริศนา  แสนป้อ )                (นางพรรณี มามาตร์)                                            
 ต าแหน่ง  ครู                                                หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสุพรรณ์ จันทาพูน)                                           (นายศุภวิศว์ ตาหล้า) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. ผู้รับผิดชอบ    นางปริศนา  แสนป้อ 
   ฝ่าย กิจการนักเรียน       กลุ่มสาระ / งาน   กิจการนักเรียน 

     หัวหน้ากิจกรรม       นางปริศนา   แสนป้อ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางวรรณา  สมัครไทย 

                                   2. คณะครูทุกคน 
     

3. ลักษณะกิจกรรม     √      กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  4  พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 

          6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน       ข้อที ่10   ตัวบ่งชี้ที่  6  
   
 7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

 เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
  
8. เป้าหมายกิจกรรม 
         8.1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  8.1.1 มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
    

 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

     10 6  มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

ระดับดีมาก 
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9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   
 

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
การเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

พ.ค. 1,960 พ.ย. 1,010  

2 การคัดกรองนักเรียน พ.ค.-มิ.ย  พ.ย.-ธ.ค.   

3 
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 

ตลอดปี  ตลอดปี   

4 
การประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

พ.ค.  พ.ย.   

5 
การพัฒนาและ
ส่งเสริมนักเรียน 

ตลอดปี  ตลอดปี   

6  การส่งต่อ ตลอดปี  ตลอดปี   
7  การสรุปข้อมูล ก.ย.  มี.ค.   
8 รายงานผล ก.ย.-ต.ค.  มี.ค.-เม.ย.   

 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
     แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติโครงการ  

       พ.ค.59  

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
 การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 การคัดกรองนักเรียน 
 การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
 การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน 
 การส่งต่อ 
 การสรุปข้อมูล 
 รายงานผล 

ตลอดปี 
พ.ค./พ.ย. 
มิ.ย./ธ.ค. 
ตลอดปี 

พ.ค./พ.ย. 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

ต.ค./มี.ค. 
มี.ค 

 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
1. รายงานครั้งที่ 1  
2. รายงานครั้งที่ 2  
3. ประเมินโครงการ  

 
 1-10 ต.ค.59 
 1-10 มี.ค.60 
 10-20 มี.ค.60 
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ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ  

 
 

1-15 เม.ย.60 

 

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

 สันรูดขนาดเล็ก   ( 84 x5 ) 2 10 แผ่น 20     
 เทปกาว 2 หน้า บาง 1/2"  x 

20yds 
20 3 ม้วน 60     

  เทปผ้ากาว 1.5 นิ้ว 30 3 ม้วน 90     
 พลาสติกใสสอด ขนาด A4  

(125x24 ) 
15 10 แพ็ค 150     

 ไส้แม็ค เบอร์ 10    5X5 5  5 กล่อง 25     
 กระดาษการ์ดสี A4 100 แกรม  

100 แผ่น(สีฟ้า สีเหลือง สีชมพู สี
ขาว) 

100 4 รีม 400     

 กระดาษสติกเกอร์ขาวด้าน 125 1 ห่อ 125     
  สก๊อตเทปใส 1 นิ้ว แกนเล็ก 70 1 ม้วน 70     
 เชือกฟาง 5 2 ม้วน 10     
 ปากกาเขียนไวท์บอร์ด 20 2 ด้าม 40     
 แผ่นกระดานขนาด  A4 เซ็นชื่อ 100 2 แผ่น 200     
 คลิปหนีบด า #110  32 มม. 30 1 กล่อง 30     
 ดอกไม้จัดมุม 20 2 ชุด 40     
 ลวดเสียบกระดาษ  หัวเหลี่ยม 80 1 กล่อง 80     
 ดอกไม้กระดาษสา จัดบอร์ด 15 12 แผ่น 180     
 น้ ายาลบค าผิด Pentel 18 ml. 80 2 ขวด 160     
  แฟ้มสอด A4 40 4 แพ็ค 160     
  เทปกาวสองหน้าบาง NUVO 24 

mm.*10Yds 
20 1 ม้วน 20     

รวมเงินทั งหมด  1,960  
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ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

  เทปกาว 2 หน้า บาง 1/2"  x 
20yds 

20 3 ม้วน 60     

  เทปผ้ากาว 1.5 นิ้ว 30 3 ม้วน 90     
 พลาสติกใสสอด ขนาด A4  

(125x24 ) 
15 10 แพ็ค 150     

 ไส้แม็ค เบอร์ 10    5X5 5  5 กล่อง 25     
 กระดาษการ์ดสี A4 100 แกรม  

100 แผ่น(สีฟ้า สีเหลือง สีชมพู สี
ขาว) 

100 4 รีม 400     

 กระดาษสติกเกอร์ขาวด้าน 125 1 ห่อ 125     
  สก๊อตเทปใส 1 นิ้ว แกนเล็ก 70 1 ม้วน 70     
 เชือกฟาง 5 2 ม้วน 10     
 ปากกาเขียนไวท์บอร์ด 20 2 ด้าม 40     
 ดอกไม้จัดมุม 20 2 ชุด 40     

รวมเงินทั งหมด 1,010  
 
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

6. มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

สังเกต/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1.  โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 
     
                                          ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (  นางปริศนา   แสนป้อ ) 
                   ต าแหน่ง คร ู

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางปริศนา แสนป้อ)                 
      หวัหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน   
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมประชุมและเครือข่ายผู้ปกครอง 
2. ผู้รับผิดชอบ    นางปริศนา  แสนป้อ 
   ฝ่าย บริหารงานทั่วไป            กลุ่มสาระ / งาน   บริหารงานทั่วไป 

     หัวหน้ากิจกรรม       นางปริศนา  แสนป้อ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. คณะครูทุกคน 
     

3. ลักษณะกิจกรรม     √      กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  1   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

          6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านสถานศึกษา ข้อที่  8 ตัวบ่งชี้ 5 

                                          ข้อที่ 9  ตัวบ่งชี้ 3 
   
 7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

1.  เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามโครงสร้างการบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
          2.  เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหาร 
8. เป้าหมายกิจกรรม              
        8.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  8.1.1 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
                     8.1.2 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
    

 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 8  5.นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 

ระดับดีมาก 
 

มาตรฐานที่ 9  3.ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

ระดับดีมาก 
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9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   
 

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองและ
เครือข่าย 

พ.ค. - พ.ย. - นางปริศนา 

 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
     แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติโครงการ  

       พ.ค.59 นางปริศนา 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

พ.ค./ พ.ย.  

3. ขั นประเมินผล (Check) 
1. รายงานครั้งที่ 1  
2. รายงานครั้งที่ 2  
3. ประเมินโครงการ  

 
 1-10 ต.ค.59 
 1-10 มี.ค.60 
 10-20 มี.ค.60 

 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ  

 
 

1-15 เม.ย.60 

 

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

         

         

         

รวมเงินทั งหมด    
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12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษา 

สังเกต/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

2 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

สังเกต/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (  นางปริศนา   แสนป้อ ) 
                    ต าแหน่ง คร ู
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                   (นางปริศนา แสนป้อ)                 
         หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาสัมฤทธิผลทางการเรียน 
 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ          โครงการใหม่         โครงการพิเศษ     
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
ฝ่าย   วิชาการ.    กลุ่มสาระ / งาน  8 กลุ่มสาระ. 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่  3   ตัวบ่งชี้ที่   3.1-3.4 
        ข้อที่  4  ตัวบ่งชี้ที่   4.1-4.4 
                                                                         ข้อที่  5  ตัวบ่งชี้ที่   5.1-5.4 
 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากการทดสอบความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา  2556  พบว่า นักเรียน 
ยังมีผลคะแนนจากการทดสอบอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ และจากการวิเคราะห์ สาเหตุ พบว่า นักเรียนเกิดความสับสน 
และไม่เข้าใจในบทเรียนอย่างถ่องแท้ ท าให้ไม่สามารถใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาไปตอบค าถามหรือท าแบบทดสอบได้ หาก
ปล่อยทิ้งไว้ไม่เร่งแก้ไขอาจจะท าให้นักเรียนขาดความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรอันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนลดต่ าลง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนในโรงเรียนโดยร่วมกันในการวางแผนจัดกิจกรรม
อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนที่ส าคัญตามหลักสูตร 
3. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนนักเรียน 
 

3. เป้าหมายโครงการ 
3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  3.1.2 นักเรียนร้อยละ 50 ขึ้นไปมีผลการทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
          3.1.3 นักเรียนร้อยละ 65  มีสมรรถนะท่ีส าคัญตามหลักสูตรตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
          3.1.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนตามเกณฑ์ 
                  ที่สถานศึกษาก าหนด 
3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  - 
 3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
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มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครูที่
ได้ระดับดีขึ นไป หรือระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียน
มีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

5.1ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
5.2ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
5.3ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
5.4ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 65 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 
ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 
ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 
ร้อยละ 60 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 10 
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรกระบวนการ
เรียนและกิจกรรม                         
พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน 

10.1หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 
10.2จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของ
ผู้เรียน 
10.3จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน 
10.4สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
10.5นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนิย่างสม่ าเสมอ 

ระดับดีมาก 

 
4.   ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่  1 (ต.ค.58 – มี.ค.59) ภาคเรียนที่ 2(เม.ย.59 – ก.ย.59) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ซ่อมเสริม 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลัก 

ตลอดปี - ตลอดปี - วันเพ็ญ 

2 ติวเข้ม 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลัก 

ตลอดปี - ตลอดปี 5,000 วันเพ็ญ 

3 ชุมนุม ตลอดปี 4,595 ตลอดปี 9,500 สิริวัชญา 
4 ส่งเสริมพัฒนาการอ่าน คิด 

วิเคราะห์ และการเขียน 
ตลอดปี 605 ตลอดปี 605 วิภานันท์ 

5 แข่งขันทักษะทางวิชาการ ตลอดปี 3,000 ตลอดปี 2,500 วันเพ็ญ 
6 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

เรียนร่วม 
ตลอดปี 10,000 ตลอดปี 15,000 พิมพ์ชนก 
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5.  งบประมาณทั งหมด(รวมทุกกิจกรรม) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
รวม 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
รวม พัฒนา

คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว 
เงิน

ระดม 
เงินอื่น 

ๆ 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว 
เงิน

ระดม 
เงินอื่น 
ๆ 

1 ซ่อมเสริม 5 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลัก 

 

- 
  

- 
 

- 
  

- 

2 ติวเข้ม 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
หลัก 

 

- 
  

- 
 

5,000 
  

5,000 

3 ชุมนุม 4,595    4,595 9,500    9,500 
4 ส่งเสริม

พัฒนาการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ 
และการเขียน 

 

605 

  

605 

 

605 

  

605 

5 แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 

 
3,000 

  
3,000 

 
2,500 

  
2,500 

6 ส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน
เรียนร่วม 

 

10,000 
  

10,000 
 

15,000 
  

15,000 

 รวม 4,595 13,605 0 0 18,200 9,500 23,105 0 0 32,605 
 
รวมงบประมาณ 
5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  14,095   บาท 
5.2 เงินอุดหนุนรายหัว        11,710   บาท 

 5.3 เงินรายได้สถานศึกษา 
-  เงินระดมทรัพยากร       .......................   บาท 
-  เงินอ่ืนๆ   (เงินเรียนร่วม)                      25,000   บาท         
รวมทั งสิ น             50,805   บาท  

 
    6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    

6.1 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม 
6.2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
6.3 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
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    7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น 

สังเกต แบบสังเกต 

2. ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับท้องถิ่นใน
ระดับดีข้ึนไป 

การส ารวจ แบบส ารวจ 

3. ร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 3 รายการขึ้นไป 

การส ารวจ แบบส ารวจ 

4. ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

การส ารวจ แบบส ารวจ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 โรงเรียนมีหลักสูตรที่มีความทันสมัยเหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น  ท าให้
สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่................................................ .ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า)                (นางพรรณี มามาตร์)                                            
         หัวหน้างานวิชาการ                         หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้ เห็นชอบโครงการ     ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสุพรรณ์ จันทาพูน)                                           (นายศุภวิศว์ ตาหล้า) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



307 
 

 

แบบเสนอกิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 5 กลุ่มสาระหลัก 

2. ผู้รับผิดชอบ    นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 

   ฝ่าย วิชาการ              กลุ่มสาระ / งาน   วิชาการ 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์ 

    2. นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์ 
    3. นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์ 
    4. นางวรรณา สมัครไทย 

        
3. ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ   
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่   5.1-5.4 
      
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1.   เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  

 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผล   
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  7.2.1 นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับการพัฒนาในระดับดีมาก  
 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครูที่ได้
ระดับดีขึ นไป หรือระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 5 
ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่
จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 65 ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 60 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 สอนเสริมในคาบเรียน มี.ค.- ต.ค. 59 - พ.ย. 59- มี.ค. 60 - 
นางวันเพ็ญ  
มูลเมืองค า 

2 สอนเสริมในคาบว่าง มี.ค.- ต.ค. 59  พ.ย. 59- มี.ค. 60 - 
นางวันเพ็ญ  
มูลเมืองค า 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
    ประชุมวางแผน 

มี.ค. 59 นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    ด าเนินการตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้

มี.ค.- ต.ค. 59 
พ.ย. 59- มี.ค. 60 

นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
    มีการตรวจสอบและประเมินผลการสอนซ่อมเสริม 5 กลุ่มสาระ
หลัก 

ครั้งท่ี 1    ต.ค. 59 
ครั้งท่ี 2.   มี.ค  60 

นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action)      
   จัดท ารายงานการประเมินกิจกรรม ส่งงานแผนงานฯ   

มี.ค  60 นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

- - - - - - - - - 
         

รวมเงินทั งหมด    
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12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

 

สังเกต 
สอบ 

แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 

2.  นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับการพัฒนา 
ในระดับดีมาก  

ตรวจจากการเข้าเรียน 
ซ่อมเสริม 

แบบบันทึกการเข้าเรียน 

3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

สังเกต 
สอบ 

แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีจ านวนน้อยลง 
          13.2. ครูมีกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนไม่ผ่านเกณฑ์. 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า) 
          ต าแหน่งหัวหน้างานวิชาการ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                 (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า) 
          ต าแหน่งหัวหน้างานวิชาการ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมติวเข้ม 5 กลุ่มสาระหลัก 

2. ผู้รับผิดชอบ    นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 

   ฝ่าย วิชาการ              กลุ่มสาระ / งาน   วิชาการ 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์ 

    2. นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์ 
    3. นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์ 
    4. นางวรรณา สมัครไทย 

        
3. ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ   
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่   5.1-5.4 
      
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1.   เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
          6.2    เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ(O-net) ของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผล 

                     7.1.2 ผลการทดสอบระดับชาติ(O-net) ของนักเรียน 5  สาระหลักสูงขึ้น 
    

 7.2. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครูที่ได้

ระดับดีขึ นไป หรือระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 5 
ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่
จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 65 ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 60 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 สอนเสริมในคาบเรียน มี.ค.- ต.ค. 59 - พ.ย. 59- มี.ค. 60 - 
นางวันเพ็ญ  
มูลเมอืงค า 

2 
สอนเสริม 
ในคาบท่ีก าหนด 

 - พ.ย. 59- มี.ค. 60 - 
นางวันเพ็ญ  
มูลเมืองค า 

3 ส่งเข้าร่วมติวเข้ม  - พ.ย. 59- มี.ค. 60 5,000 
นางวันเพ็ญ  
มูลเมืองค า 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
    ประชุมวางแผน 

มี.ค. 59 นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    ด าเนินการตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้

มี.ค.- ต.ค. 59 
พ.ย. 59- มี.ค. 60 

นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
    มีการตรวจสอบและประเมินผลการสอนติวเข้ม 5 กลุ่มสาระหลกั 

มี.ค  60 นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action)      
   จัดท ารายงานการประเมินกิจกรรม ส่งงานแผนงานฯ   

มี.ค  60 นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 ค่าพาหนะ 2,500 1 2,500     
2 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 50 50 2,500     

รวมเงินทั งหมด(ห้าพันบาทถ้วน) 5,000  
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12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

 

สังเกต 
สอบ 

แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 

2. ผลการทดสอบระดับชาติ(O-net) ของ
นักเรียน 5  สาระหลัก 

สอบ แบบทดสอบ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีจ านวนน้อยลง 
          13.2.  ผลการทดสอบระดับชาติ(O-net) ของนักเรียน 5  สาระหลักดีข้ึน 
 
             
                                     ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า) 
          ต าแหน่งหัวหน้างานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                 (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า) 
          ต าแหน่งหัวหน้างานวิชาการ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวทิยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมชุมนุม  

2. ผู้รับผิดชอบ   นางสิริวัชญา  จันทะคุณ  

   ฝ่าย วิชาการ     
     หัวหน้ากิจกรรม      นางสิริวัชญา  จันทะคุณ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางสาวพิลาวัลย์  จันทร์กอง 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        มาตรฐานที่ 1   ตัวบ่งชี้ที่   4 
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่   3 
 
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ

ความสนใจของผู้เรียน 
 6.2. เพ่ือได้ให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมที่ส่งเสริมความสามารถและความสนใจของตนเอง 

 7.2 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1   1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม  
 

ร้อยละ90ของนักเรียน
ได้ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 10 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน  

 

ร้อยละ100ของนักเรียน
ได้ระดับดีมาก 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กิจกรรมชุมนุม ทุกวันพุธ 4,595 ทุกวันพุธ  
สิริวัชญา, 
พิลาวัลย์ 

2 
เด็กคิด เด็กท า เด็ก
น าเสนอ 

- - ก.พ. 60 9,500 สิริวัชญา 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอ
ขออนุมัติกิจกรรม 

 
มี.ค. 59 

 
สิริวัชญา 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
นักเรียนเลือกชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง

และด าเนินกิจกรรมชุมนุม 

 
พ.ค.59 – ก.พ.60 

 
สิริวัชญา, 
พิลาวัลย์ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
นักเรียนจัดกิจกรรมเด็กคิด เด็กท า เด็กน าเสนอเพ่ือแสดง

ผลงาน และครูทีป่รึกษาชุมนุมประเมินผล 

 
ก.พ. 60 

 
สิริวัชญา, 
พิลาวัลย์ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      จัดท ารายงานการประเมินกิจกรรมส่งงานแผนงานฯ 

 
ก.พ. 60 

 
สิริวัชญา 

 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1         
รวมเงินทั งหมด  4,595  
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ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 จัดแสดงผลงานของแต่ละชุมนุม 
(เด็กคิด เด็กท า เด็กน าเสนอ) 

    
 

   

รวมเงินทั งหมด 9,500  
 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน 

การเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ใบลงทะเบียนและแบบ
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมนุม 

นักเรียนร้อยละ 90 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 

การจัดกิจกรรมเด็กคิด เด็ก
ท า เด็กน าเสนอ 

แบบประเมินกิจกรรม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
 12.2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 
     

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางสิริวัชญา  จันทะคุณ) 
                    ต าแหน่ง  คร ู
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                 (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า) 
          ต าแหน่งหัวหน้างานวิชาการ 
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แบบเสนอกิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนา การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

2. ผู้รับผิดชอบนางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์ 

   ฝ่าย วิชาการ   กลุ่มสาระ / งาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางปริศนา  แสนป้อ 

 2.น.ส.พิมพ์ชนก  คะลา 
 3. .......................................................................... 
 4. .......................................................................... 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ   กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
 
5. สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี  
 
6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน       ข้อที่ ...3.......... ตัวบ่งชี้ที่   3.1 – 3.2 
        ข้อที่ ...4.......... ตัวบ่งชี้ที่   4.1 - 4.4 
  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ข้อที่ ....7......... ตัวบ่งชี้ที่   7.5 
 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 7.1.ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

7.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล 
7.3  เพ่ือตัดสินผลการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 

8. เป้าหมายกิจกรรม 
8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  8.1.1นักเรียนทุกคนและทุกระดับชั้นได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
  8.1.2นักเรียนทุกคนได้รับให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
และคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
  8.1.3 นักเรียนทุกคนได้รับการประเมินความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  8.2.1 นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้  
8.2.2   นักเรียนทุกคนคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร่งสรรค์ และเขียนถ่ายทอดเรื่องราวได้ 

  8.2.3   นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
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 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/

ครูที่ได้ระดับดีขึ นไป 
หรือระดับคุณภาพ 

3 นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้  ร้อยละ 80 

4 นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความ 

ร้อยละ 100 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม  ( *ระบุช่วงเวลาที่ด าเนินงานให้ชัดเจนเป็นวัน เดือน ปี หรือช่วงสัปดาห์ *) 

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 สร้างแบบฝึกฝึกฝน มิถุนายน 605 พฤศจิกายน  ครูผู้สอน 
1 สร้างแบบประเมิน กันยายน  มกราคม 605 ครูผู้สอน 
       

 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
วางแผนด าเนินการเสนอโครงการพิจารณา 

18 มิ.ย59 นางวิภานันท์ 
    โพธิ์ทิพย์ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
เสนอโครงการขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
จัดท าแบบฝึก 
ใช้แบบฝึก 

 
23-27 พ.ค. 59 

   9-26 มิ.ย. 59 

นางวิภานันท์ 
    โพธิ์ทิพย์ 
ครูกลุ่มสาระภาษาไทยทุก
คน 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
ประเมินผลครั งท่ี 1 เพื่อดูพัฒนาการผู้เรียน 

 
  1 ส.ค. 59 

 
ครูกลุ่มสาระภาษาไทยทุก
คน 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
ชี้แนะสอนเสริมนักเรียนที่มีปัญหาและท าแบบทดสอบประเมินผล 
เพื่อตัดสิน 

20 ก.ย.59 ครูกลุ่มสาระภาษาไทยทุก
คน 
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11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

 แลคซีนติดสันขนาด 2 นิ้ว 45 9 405     
 กระดาษปกสี 100 2 200     

รวมเงินทั งหมด  605  
 
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

 แลคซีนติดสันขนาด 2 นิ้ว 45 9 405     
 กระดาษปกสี 100 2 200     

รวมเงินทั งหมด 605  
 
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม* 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียนสื่อความ 

แบบทดสอบ แบบทดสอบ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1.นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง. 
 13.2. นักเรียนได้รับการฝึกฝนการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความจนผ่านเกณฑ์ประเมิน 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
              (นางวิภานันท์  โพธิ์ทพิย์) 
                     ต าแหน่ง คร ู
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
               (นางวันเพ็ญ  เมืองมูล)    

  หัวหน้างานวิชาการ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

2. ผู้รับผิดชอบ    นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 

         ฝ่าย วิชาการ              กลุ่มสาระ / งาน   วิชาการ 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์ 

    2. นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์ 
    3. นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์ 
    4. นายปริญญา จันทะคุณ 
    5. นายมณเฑียร มามาตร์ 
          6. นางวรรณา สมัครไทย 

                               7. นางกนกวรรณ  มโนสร้อย    
        

3. ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ   
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่  3.1-3.4 
        ข้อที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่   4.1-4.4 
        ข้อที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่   5.1-5.4 
      
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางด้านวิชาการและความสามารถทางด้านทักษะต่างๆของนักเรียน 
  
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 ร้อยละ 80  ของนักเรียนที่เข้าแข่งความสามารถทางด้านวิชาการและความสามารถทางด้าน
ทักษะต่างๆของนักเรียน ได้ระดับผ่านเกณฑ์การแข่งขัน 
   
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  7.2.1 ........................................................................................ ....................................................... 
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 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 
ผู้เรียนมี
ทักษะในการ
แสวงหา
ความรู้ด้วย
ตนเอง รัก
เรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

3.1 มีนิสัยรักกรอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดี
ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 4 
ผู้เรียนมี
ความสามารถ
ในการคิด
อย่างเป็น
ระบบ คิด
สร้างสรรค์  
ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ 

4.1สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
4.2น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 
4.3ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 
4.4มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 

ร้อยละ 70 ได้ระดับดี
ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 5 
ผู้เรียนมี
ความรู้และ
ทักษะที่
จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

ร้อยละ 65 ได้ระดับดี 
ขึน้ไป 

ร้อยละ 75 ได้ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 75 ได้ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 ได้ระดับดี 
ขึ้นไป 

8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
แข่งขันทักษะระดับกลุ่ม
ย่อย3 

ก.ค.-ส.ค. 59 1,500    

2 แข่งขันทักษะระดับสพม. ส.ค. 59 1,500    
3 แข่งขันทักษะระดับภาค   ส.ค. 59 2,500  



321 
 

 

9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
    ประชุมวางแผน 

มี.ค. 59 นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    ด าเนินการตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้

มี.ค.- ธ.ค. 59 นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
    มีการตรวจสอบและประเมินผลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ 
    ทางวิชาการ 

มี.ค  60 นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action)      
   จัดท ารายงานการประเมินกิจกรรม ส่งงานแผนงานฯ   

มี.ค  60 นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
และคณะ 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

2 ค่าพาหนะในการเดินทางไป
แข่งขันระดับจังหวัด 

1,000 3 3,000     

รวมเงินทั้งหมด  ( สามพันบาทถ้วน) 3,000  
 
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 ค่าพาหนะในการเดินทางไป
แข่งขันระดับภาค 

1 2,500 2,500     

รวมเงินทั งหมด (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 2,500  
 
 
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม* 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าแข่งความสามารถ
ทางด้านวิชาการและความสามารถทางด้าน
ทักษะต่างๆของนักเรียน ได้ระดับผ่านเกณฑ์
การแข่งขัน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

*น ามาจากเป้าหมายของกิจกรรมทั ง 3 ด้าน 
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. มีนักเรียนที่เข้าแข่งความสามารถทางด้านวิชาการและความสามารถทางด้านทักษะต่างๆของนักเรียน 
ในทุกระดับการแข่งขัน 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า) 
                   ต าแหน่ง คร ู
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

               (นางวันเพ็ญ  เมืองมูล)    
  หัวหน้างานวิชาการ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1.ชื่อกจิกรรม ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเรียนร่วม 

2. ผู้รับผิดชอบนางสาวพิมพ์ชนก  คะลา 

ฝ่ายวิชาการ   กลุ่มสาระ / งาน  - 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางสาวพิมพ์ชนก  คะลา 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางสาวพิลาวัลย์    จันทรก์อง 

 2. นางสาววราภรณ์  ตาค าปัญญา 
 3. ครูที่ปรึกษาทุกคน 

 
3. ลักษณะกิจกรรม  กิจกรรมปกติ   กิจกรรมใหม่  กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  4 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 
 
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1.เพ่ือพัฒนานักเรยีนในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
 
7.เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1นักเรียนร้อยละ 80 เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
7.2.เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครูที่ได้ระดับดีขึ น

ไป หรือระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ส ารวจ คัดกรอง 
พ.ค.– มิ.ย. 

2559 
- - - 

พิมพ์ชนก 
ครูที่ปรึกษา 

2 
พัฒนาทักษะการอ่าน
และเขียนภาษาไทย 

ตลอดภาคเรียน - ตลอดภาคเรียน - พิมพ์ชนก 

3 
พัฒนาทักษะการคิด
ค านวณ 

ตลอดภาคเรียน - ตลอดภาคเรียน - พิมพ์ชนก 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงานแต่งตั้งคณะท างานและเสนอขอ
อนุมัติกิจกรรม 

มี.ค. 2559 พิมพ์ชนก 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
2.1 ส ารวจและคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง การเรียนรู้ 
(การอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ) 

พ.ค. – มิ.ย. 2559 
พิมพ์ชนก 
ครูที่ปรึกษา 

2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย 
      2.3 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดค านวณ ตลอดภาคเรียน พิมพ์ชนก 

3.ขั นประเมินผล (Check) 
ประเมินระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 1 ธ.ค. 2559 

 
พิมพ์ชนก 

4.ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
จัดท ารายงานการประเมินกิจกรรมส่งงานแผนงานฯ 7 ธ.ค. 2559 พิมพ์ชนก 
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10.บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 วัสดุอุปกรณ์ - - 25,000 - - - √ 
รวมเงินทั งหมด 25,000  

 
 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนร้อยละ 80 เรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 
ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบ 

ตรวจแบบฝึกหัด/ชิ นงาน แบบฝึกหัด/ชิ นงาน 
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1.นักเรียนเกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกันได้ 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางสาวพิมพ์ชนก  คะลา) 
                 ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

               (นางวันเพ็ญ  เมืองมูล)    
  หัวหน้างานวิชาการ 
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ชื่อโครงการ.....โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ      โครงการใหม่      โครงการพิเศษ     
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางกนกวรรณ  มโนสร้อย 

ฝ่าย .......................................................    กลุ่มสาระ / งาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  กลยุทธที่ 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ ...2... ตัวบ่งชี้ที่   …1 - 4… 
        ข้อที่ ...6.... ตัวบ่งชี้ที่   …1 - 4… 
 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยทรงเน้นย้ าแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนบนแนวคิดพ่ึงตนเอง เพ่ือให้เกิดความ
พอมีพอกิน พอใช้ และมีความสุข โดยใช้หลักพอประมาณ ค านึงถึงความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
ตระหนักถึงการพัฒนาที่สมดุลเพ่ือความเจริญก้าวหน้าที่มั่นคงและยั่งยืน  โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมได้อัญเชิญหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาคนให้ดี มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเองได้ มีคุณธรรมก ากับ
ความรู้เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินชีวิต 

 
2.   วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

 
3.   เป้าหมายโครงการ 

3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   

 3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับดีขึ้นไป 

3.2.2 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ระดับดีข้ึนไป   
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 3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
2 ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์  
 

2.1  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
2.2  เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
2.3  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
2.4  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
 

 
 

ร้อยละ 80 

6 ผู้ เรียนมีทักษะ
ในการท างาน 
รั ก ก า ร ท า ง า น 
สามารถท างาน
ร่ วมกั บผู้ อ่ื น ไ ด้  
และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต  
 

6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  
6.2  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง  
6.3  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
6.  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ  

 
 

 
 

ร้อยละ 80 

 

4.   ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่  1 (เม.ย.59 – ก.ย.

59) ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 สหกรณ์โรงเรียน พ.ค. – ก.ย.59 - ต.ค.59– มี.ค.60 - นางกนกวรรณและคณะ 
2 โรงเรียนท ามาหากิน พ.ค. – ก.ย.59 14,400 ต.ค.59– มี.ค.60 - นางกนกวรรณและคณะ 
3 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ พ.ค. – ก.ย.59 3,500 ต.ค.59– มี.ค.60 3,500 นางกนกวรรณและคณะ 
4 ธนาคารโรงเรียน พ.ค. – ก.ย.59 1,620 ต.ค.59– มี.ค.60 - นางกนกวรรณและคณะ 
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5.  งบประมาณทั งหมด(รวมทุกกิจกรรม) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 
เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 

1 สหกรณ์โรงเรียน  -   -  -   - 
2 โรงเรียนท ามาหากิน  14,400   14,400  -   - 
3 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  3,500   3,500  3,500   3,500 
4 ธนาคารโรงเรียน  1,620   1,620  -   - 
 รวม  19,520 0 0 19,520 0 3,500 0 0 3,500 

 
รวมงบประมาณ 
5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  .......................   บาท 
5.2 เงินอุดหนุนรายหัว        ......25,805....   บาท 

 5.3 เงินรายได้สถานศึกษา 
-  เงินระดมทรัพยากร       .......................   บาท 
-  เงินอ่ืนๆ   (ระบุ..........................)                 .......................   บาท         
รวมทั งสิ น             ......25,805....   บาท  
 

    6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
6.1 ...........................................................................................  
6.2 ...........................................................................................  
6.3 ........................................................................................... 

 
    7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับดี 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

2.  ร้อยละของนักเรียนที่สามารถน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ระดับดี 

- สังเกต 
- ส ารวจ 

- แบบสังเกต 
- แบบส ารวจ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท 
       8.2 นักเรียนได้รับการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางกนกวรรณ  มโนสร้อย)                  (นางพรรณี มามาตร์)                                            
 ต าแหน่ง  ......ครู.......................          หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสุพรรณ์ จันทาพูน)                                           (นายศุภวิศว์ ตาหล้า) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม สหกรณ์โรงเรียน   

2. ผู้รับผิดชอบ     

   ฝ่าย วิชาการ    กลุ่มสาระ / งาน   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางกนกวรรณ  มโนสร้อย 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นายณรงค์  ดารารัตน์ 

    2. นางภัทรานิชฐ์  ตาวงค์ศรี 
    3. .......................................................................... 
    4. ........................................................................ .. 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 5 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ 
 
5. สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี .................................................................................. ................................. 
 
6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ ....6.... ตัวบ่งชี้ที่   …1 - 4… 
 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 7.1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานสหกรณ์ 
 7.2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
  
8. เป้าหมายกิจกรรม 

8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  8.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานสหกรณ์ 
  8.1.2 นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  8.2.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานสหกรณ์อยู่ในระดับดี 
  8.2.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อยู่ใน
ระดับดี 
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 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

6 ผู้เรียนมีทักษะ
ในการท างาน รัก
ก า ร ท า ง า น 
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนได้  
และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต  
 

6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  
6.2  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง  
6.3  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
6.4  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ  
 

 
 
 

ระดับดีข้ึนไป 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ เม.ย.-ก.ย.59 - 
ต.ค.59 – ก.พ.

60 
- 

นาง
กนกวรรณ
และคณะ 

 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
  - ประชุมวางแผนด าเนินงาน 

 
มี.ค.59 

 
นางกนกวรรณ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
      - เปิดรับสมาชิก 
      - จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์เพ่ือจ าหน่าย 
      - จ าหน่ายสินค้า 

 
พ.ค.59 
พ.ค.59 

พ.ค.59 – ก.พ.60 

นางกนกวรรณ
และคณะ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
      - สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
       ……………………………………………………………………………………… 

 
มี.ค.60 

นางกนกวรรณ
และคณะ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      - รายงานผลการด าเนินงาน 
      ……………………………………………………………………………………… 

มี.ค.60 นางกนกวรรณ
และคณะ 

 
 
 



332 
 

 

11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

         
         
         
         
         
         

รวมเงินทั งหมด    
 
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม* 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.นักเรียนวางแผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ  
2.  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง  
3.  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้  
4.  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  
 

ส ารวจ 
สังเกตุ 

แบบส ารวจ 
แบบสังเกตุ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานสหกรณ์ 
 13.2. นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  
 
     

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางกนกวรรณ มโนสร้อย) 
                    ต าแหน่ง คร ู

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางกนกวรรณ มโนสร้อย)                 
               หัวหน้าโครงการ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม โรงเรียนท ามาหากิน   

2. ผู้รับผิดชอบ     

   ฝ่าย วิชาการ    กลุ่มสาระ / งาน   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางกนกวรรณ  มโนสร้อย 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นายณรงค์  ดารารัตน์ 

    2. นางภัทรานิชฐ์  ตาวงค์ศรี 
    3. นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า 
    4. .......................................................................... 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 5 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ 
 
5. สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี ...................................................................................................................  
 
6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ ...6.... ตัวบ่งชี้ที่   …1 - 4… 
 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 7.1. นักเรียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  

7.2. นักเรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
7.3. มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  

 
8. เป้าหมายกิจกรรม 

8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  8.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
  8.1.2 นักเรียนร้อยละ 80ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้  
  8.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  

8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  8.2.1 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จอยู่ในระดับด ี
  8.1.2 นักเรียนร้อยละ 80ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนไดอ้ยู่ในระดับดี  
  8.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจอยู่
ในระดับด ี 
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 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

6 ผู้เรียนมีทักษะ
ในการท างาน รัก
การท างาน 
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  
6.2  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง  
6.3  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
6.4  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ  
 

ระดับดีขึ นไป 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. 
ปฏิบัติการท ากิจกรรม
โรงเรียนท ามาหากิน 

พ.ค.59 - ก.ย.
59 

10,400 
ต.ค.59 – ก.พ. 

60 
- 

นาง
กนกวรรณ
และคณะ 

 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
     ……………………………………………………………………………………… 

มี.ค.59 นางกนกวรรณ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    -  ด าเนินการให้ความรู้และท าความเข้าใจกับครูที่ปรึกษา 
    -  ให้ความรู้และท าความเข้าใจกับนักเรียนเรื่องการท ากิจกรรม
โรงเรียนท ามาหากิน    
    -  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโรงเรียนท ามาหากิน    
 

 
เม.ย. – พ.ค. 59 

พ.ค.59 
 

พ.ค.59 – ก.พ.60 

 
นางกนกวรรณ
และคณะ 
 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
    - สรุปและประเมนิผลกิจกรรม 
       ……………………………………………………………………………………… 

 
ก.พ.60 

 
นางวันเพ็ญ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      - รายงานผลกิจกรรม 
      ……………………………………………………………………………………… 

 
ก.พ.60 

 
นางวันเพ็ญ 
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11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1. จอบ        
2. บัวรดน้ า        
3. เมล็ดพันธุ์ผัก        
4. คราด        
5. ต้นพันธุ์มะนาว        
6. ท่อขนาด 80”(นอก)        

รวมเงินทั งหมด  10,400  
 
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  
2.  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง  
3. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
4.  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  
 

ส ารวจ 
สังเกตุ 

แบบส ารวจ 
แบบสังเกตุ 

   
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. นักเรียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  

13.2.  นักเรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
13.3  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  

 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางกนกวรรณ มโนสร้อย)                 
                                                          ต าแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางกนกวรรณ มโนสร้อย)                 
               หัวหน้าโครงการ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม ผลิตปุ่ยอินทรีย์  

2. ผู้รับผิดชอบ     

   ฝ่าย วิชาการ    กลุ่มสาระ / งาน   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางกนกวรรณ  มโนสร้อย 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นายณรงค์  ดารารัตน์ 

    2. นายมณเฑียร  มามาตร์ 
    3. .......................................................................... 
    4. .......................................................................... 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ กลยุทธ์ที่ 5 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ 
 
5. สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี ...................................................................................................................  
 
6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ .....6..... ตัวบ่งชี้ที่   …1 - 4… 
 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 7.1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

7.2. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวางแผนการท างานมุ่งมั่นพัฒนางานด าเนินการจนส าเร็จ และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง  
 
8. เป้าหมายกิจกรรม 

8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  8.1.1 นักเรียนร้อยละ  80 มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 8.1.2 นักเรียนร้อยละ  80 รู้จักวางแผนการท างานมุ่งมั่นพัฒนางานด าเนินการจนส าเร็จ และภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง  
 8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  8.2.1 นักเรียนร้อยละ  80 มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 8.2.2 นักเรียนร้อยละ  80 รู้จักวางแผนการท างานมุ่งมั่นพัฒนางานด าเนินการจนส าเร็จ และภูมิใจใน

ผลงานของตนเองอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
  8.2.3 นักเรียนร้อยละ  80 สามารถน าความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไปเผยแพร่ต่อชุมชนและสังคมได้ 

อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

6 6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง  
6.3  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
6.4  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

ระดับดีขึ นไป 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
ปฏิบัติการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ 

พ.ค.59 - ก.ย.
59 

3,500 
ต.ค.59 – ก.พ. 

60 
3,500 

นายณรงค์
และคณะ 

 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ประชุมวางแผนด าเนินงาน      

มี.ค.59 นางกนกวรรณ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    -  จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
     
    -  ด าเนินการให้ความรู้และท าความเข้าใจกับครูที่ปรึกษา 
 
    -  ให้ความรู้และท าความเข้าใจกับนักเรียนเรื่องการท าปุ๋ย
อินทรีย์ 
    -  นักเรียนปฏิบัติงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 

 
เม.ย. – พ.ค. 59 

 
พ.ค.59 

 
พ.ค.59 

 
พ.ค.59 – ก.พ.60 

 
นายณรงค์และ
คณะ 
นางกนกวรรณ
และคณะ 
นางกนกวรรณ
และคณะ 
นายณรงค์และ
คณะ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
   - สรุปและประเมินผลกจิกรรม 

 
ก.พ.60 

 
นายณรงค์ 
 

ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- รายงานผลกิจกรรม 

 
มี.ค.60 

 
นายณรงค์ 
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11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1. ปุ๋ยคอก   35 100  
กระสอบ 

3,500     

รวมเงินทั งหมด  3500  
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1. ปุ๋ยคอก   35 100  
กระสอบ 

3,500     

รวมเงินทั งหมด 3500  
 
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
และประเมินผล 

นักเรียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ท างานอย่าง
มีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ส ารวจ 
สังเกตุ 

แบบส ารวจ 
แบบสังเกตุ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 13.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
13.2 นักเรียนรู้จักวางแผนการท างานมุ่งมั่นพัฒนางานด าเนินการจนส าเร็จ และภูมิใจในผลงานของตนเองอยู่

ในระดับดีขึ้นไป  
 13.3 นักเรียนสามารถน าความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไปเผยแพร่ต่อชุมชนและสังคมได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
                                       
                                    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางกนกวรรณ มโนสร้อย)                 
                                                          ต าแหน่ง ครู 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางกนกวรรณ มโนสร้อย)                 
               หัวหน้าโครงการ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม ธนาคารโรงเรียน   

2. ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพิลาวัลย์  จันทร์กอง 

   ฝ่าย ..........................................................    กลุ่มสาระ / งาน   ............................................................. 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางสาวพิลาวัลย์  จันทร์กอง 
     ผู้ร่วมท ากิจกรรม  นักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่   1 
        มาตรฐานที ่6    ตัวบ่งชี้ที่   3 
 
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักประหยัด อดออม และด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
 6.2. เพ่ือฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียน 
7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  7.2.1 นักเรียนรู้จักประหยัด อดออม และด าเนินชีวิตเพียง 
  7.2.2 นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ส าเร็จลุล่วง 

 7.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร (ข้อ5 อยู่อย่าง
พอเพียง) 
 

นักเรียนร้อยละ 90 ได้
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 6     6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ นักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่
ธนาคารโรงเรียนร้อยละ 
90 ได้ระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ธนาคารโรงเรียน 
ทุกวันจันทร์-

พฤหัส 
1,620 

ทุกวันจันทร์-
พฤหัส 

- พิลาวัลย์ 

2 หนูน้อยนักออม ก.ย. 59  มี.ค.60  พิลาวัลย์ 
 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอ
ขออนมุัติกิจกรรม 

 
มี.ค.59 

 
พิลาวัลย์ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
      ธนาคารเปิดท าการรับฝาก-ถอน 

 
พ.ค.59 

 
พิลาวัลย์และ

เจ้าหน้าที่ธนาคาร
โรงเรียน 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
      ประเมินระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรยีน 
 

 
ก.พ.60 

 
พิลาวัลย์ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      จัดท ารายงานการประเมินกิจกรรม ส่งงานแผนงานฯ 

 
มี.ค.60 

 
พิลาวัลย์ 

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 กระดาษการ์ดสี (ฟ้า, ชมพู) 105 4 420     
2 แฟรชไดฟ์ 128 GB 1,200 1 1,200     

รวมเงินทั งหมด  1620  
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12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนร้อยละ 90 เป็นสมาชิกธนาคาร
โรงเรียน 

นักเรียนสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

ใบสมัครเปิดบัญชีธนาคาร
โรงเรียน 

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร (ข้อ5 
อยู่อย่างพอเพียง) 

ประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ประเมินทักษะการท างาน แบบประเมินทักษะการท างาน 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 13.1 นักเรียนรู้จักประหยัด อดออม และด าเนินชีวิตเพียง 
 13.2. นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ส าเร็จลุล่วง 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (นางสาวพิลาวัลย์  จันทร์กอง) 
                      ต าแหน่ง ครู 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางกนกวรรณ มโนสร้อย)                 
               หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อโครงการ โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ      โครงการใหม่      โครงการพิเศษ     
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวลลนา  บุญญาอารักษ์ 

ฝ่าย วิชาการ    กลุ่มสาระ / งาน   งานวิชาการ 
 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
    4  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ข้อที่  7  ตัวบ่งชี้ที่   7.2, 7.3, 7.4, 7.6 
        ข้อที่  11  ตัวบ่งชี้ที่   11.1, 11.2 
 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศและจุดมุ่งหมายที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี  มีปัญญา 
มีความสุขและมีจิตส านึกที่ดีต่อความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และเ พ่ือให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลส าเร็จตามหลักสูตรนั้น  ครูผู้สอนต้องใช้เทคนิคและ
กลวิธีการสอนโดยการน าสื่อเข้ามาช่วยในการสอน ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ และเอาใจใส่ต่อ
บทเรียน อีกทั้งช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนยิ่งขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลในสังคมไทย และให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน และมีส่วนร่วมมือกัน
อย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก 

 
2.   วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2.2  เพ่ือส่งเสริมให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

2.3  เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.4  เพื่อส่งเสริมให้มีสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.5  เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
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3.   เป้าหมายโครงการ 
3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูร้อยละ 80  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ระดับดีข้ึนไป 

3.1.2 ครูร้อยละ 80 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา ระดับดีขึ้นไป 

3.1.3 ครูทุกคนมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการ
ผลิตสื่อการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น 

3.1.4 ร้อยละ 90 ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มีความม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

3.1.5  ครูร้อยละ 80 ให้คะแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิต ระดับดีขึ้นไป 

3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
3.2.2 ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ

ทางสติปัญญาของผู้เรียน 
3.2.3 ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการผลิตสื่อ

การสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น 
3.2.4 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก

พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
3.2.5  ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต  

ระดับดีข้ึนไป 
 3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 7  
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

80 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

80 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ 

100 

7.6 ครูมีการให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

80 
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มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 11 
สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ม
รื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

90 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

90 

 
4.   ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนด้าน
การเรียน 

16 พ.ค.59 
- 

10 ต.ค.59 

2,060 24 ต.ค.59  
– 

17 มี.ค.60 

220 ลลนา 

2 กิจกรรมพัฒนาสื่อและ ICT 16 พ.ค.59  
– 

30 ก.ย.59 

11,500 24 ต.ค.59  
– 

28 ก.พ.60 

11,500 ลลนา 

3 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ตลอดปี 950 ตลอดปี 1,800 ปริศนา 

4 
กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน
(ระบบดูแลฯ) 

ตลอดปี - ตลอดปี - ปริศนา 

 
5.  งบประมาณทั งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 
เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 

1 กิจกรรมวิเคราะห์
ผู้เรียนด้านการเรียน 

 2,060   2,060  220   220 

2 กิจกรรมพัฒนาสื่อ
และ ICT 

 11,500   11,500  11,500   11,500 

3 
กิจกรรมห้องเรียนสี
ขาว 

 
950 

  
950 

 1,800   1,800 

4 
กิจกรรมวิจัยในชั้น
เรียน(ระบบดูแลฯ) 

 -   -  -   - 

 รวม  14,510 0 0 14,510 0 13,520 0 0 13,520 
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         รวมงบประมาณ 
5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  .......................   บาท 
5.2 เงินอุดหนุนรายหัว        28,030   บาท 

 5.3 เงินรายได้สถานศึกษา 
-  เงินระดมทรัพยากร       .......................   บาท 
-  เงินอ่ืนๆ   (ระบุ..........................)                 .......................   บาท         
รวมทั งสิ น             28,030          บาท  

 
    6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    

6.1 คณะครูทุกคน 
 
    7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ครูร้อยละ 80 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่
สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ระดับดีขึ้น
ไป 

-  ตรวจสรุปผลการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

-  แบบสรุปผลการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ครูร้อยละ 80 มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา ระดับดีขึ้นไป 

-  ประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
-  ตรวจบันทึกหลังสอน 

- แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบบันทึกหลังสอน 

ร้อยละของครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และมีการผลิตสื่อการสอนอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ชิ้น 

  

ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียน มีความมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

  

ร้อยละของครูให้คะแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิต ระดับดีขึ้นไป 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ครูร้อยละ 80  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ระดับดีข้ึนไป 
 8.2  ครูร้อยละ 80 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง

สติปัญญา ระดับดีขึ้นไป 
 8.3 ครูร้อยละ 80  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการผลิต

สื่อการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น 
 8.4 ร้อยละ 90 ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มีความม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย

ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
 8.5  ครูร้อยละ 80 ให้คะแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต  

ระดับดีข้ึนไป 
 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่...................... ...........................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์)                (นางพรรณี มามาตร์)                                            
               ต าแหน่ง  คร ู       หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
        (นายสุพรรณ์ จันทาพูน)                                           (นายศุภวิศว์ ตาหล้า) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 

ปีการศึกษา 2559 
 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนด้านการเรียน 
2. ผู้รับผิดชอบ    นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์ 
   ฝ่าย วิชาการ         กลุ่มสาระ / งาน   วิชาการ 

     หัวหน้ากิจกรรม       นางสาวลลนา  บุญญาอารักษ์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. คณะครูทุกคน 
     

3. ลักษณะกิจกรรม     √      กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  4   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

          5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา     ข้อที่  7 ตัวบ่งชี้  7.2, 7.3 
   
 6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

 6.1  เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 6.2  เพื่อส่งเสริมให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 
 
7. เป้าหมายกิจกรรม 
         7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 ครูร้อยละ 80  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ระดับดีข้ึนไป 
  7.1.2  ครูร้อยละ 80 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา ระดับดีขึ้นไป 
 
         7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  7.2.1 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  7.2.2  ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของผู้เรียน 
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 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 7  
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

80 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

80 

 
 
8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   
 

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและส่งสรุปผล 

16 พ.ค.59 
- 

27 พ.ค.59 

- 24 ต.ค.59 
 – 

4 พ.ย.59 

- คณะครู 

2 น าผลการวิเคราะห์มาใช้
วางแผนการจัดการ
เรียนรู้  
-  โครงสร้างการจัดการ
เรียนรู้ฯ 
-  แผนการจัดการเรียนรู้ 

16 พ.ค.59 
- 

31 พ.ค.59 

4,360 24 ต.ค.59  
– 

7 พ.ย.59 

2,520 คณะครู 

3 บันทึกหลังสอน 16 พ.ค.59 
- 

7 ต.ค.59 

- 24 ต.ค.59  
- 

10 มี.ค.60 

- คณะครู 
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9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
     ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจง 

        
พ.ค.59 

 
ลลนา 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    1)  วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและส่งสรุปผลครั้งที่ 1 
    2)  น าผลการวิเคราะห์มาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้ (จัดท า
โครงสร้างการจัดการเรียนรู้ฯ และแผนการจัดการเรียนรู้) ครั้งที่ 1 
    3)  บันทึกหลังสอน ครั้งที่ 1 
    4)  วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและส่งสรุปผลครั้งที่ 2 
    5)  น าผลการวิเคราะห์มาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้ (จัดท า
โครงสร้างการจัดการเรียนรู้ฯ และแผนการจัดการเรียนรู้) ครั้งที่ 2 
    6)  บันทึกหลังสอน ครั้งที่ 2 

 
16 พ.ค.59 - 27 พ.ค.59 
16 พ.ค.59 - 31 พ.ค.59 

 
16 พ.ค.59 - 7 ต.ค.59 
24 ต.ค.59 – 4 พ.ย.59 
24 ต.ค.59 – 7 พ.ย.59 

 
24 ต.ค.59 – 10 มี.ค.60 

 
คณะครู 
คณะครู 
 
คณะครู 
คณะครู 
คณะครู 
 
คณะครู 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
ภาคเรียนที่ 1 
     1)  ส่งสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครั้งที่ 1 
     2)  ส่งโครงสร้างฯ และแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้) 
     3)  ส่งบันทึกหลังสอน ครั้งที่ 1  
ภาคเรียนที่ 2 
     4)  ส่งสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครั้งที่ 2  
     5)  ส่งโครงสร้างฯ และแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้) 
     6)  ส่งบันทึกหลังสอน ครั้งที่ 2 

 
 

 27 พ.ค.59 
 31 พ.ค.59 

 
 7 ต.ค.59 

 
4 พ.ย.59 
7 พ.ย.59 
10 มี.ค.60 

(ลลนา) 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   1)  จัดท ารายงานสรุปกิจกรรมส่งงานแผนงานฯ ครั้งที่ 1 
   2)  จัดท ารายงานสรุปกิจกรรมส่งงานแผนงานฯ ครั้งที ่2 

 
10 ต.ค.59 
17 มี.ค.60 

 
ลลนา 
ลลนา 
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10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 กระดาษสี A4 120 แกรม 100 แผ่น 
(สีเหลือง) 

110 2 รีม 220     

2 แฟ้มสันหนา 3 นิ้ว เบอร์ 125 A4 80 23 แฟ้ม 1,840     
รวมเงินทั งหมด  2060  

 
ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 กระดาษสี A4 120 แกรม 100 
แผ่น  (สีเหลือง) 

110 2 รีม 220     

   
รวมเงินทั งหมด 220  

 
 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ครูร้อยละ 80  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่สนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ระดับดีข้ึนไป 

-  ตรวจสรุปผลการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

-  แบบสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

ครูร้อยละ 80 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา ระดับดีขึ้นไป 

-  ประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
-  ตรวจบันทึกหลังสอน 

- แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบบันทึกหลังสอน 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ครูร้อยละ 80  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ระดับดีข้ึนไป  

12.2 ครูร้อยละ 80 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา ระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์) 
                    ต าแหน่ง  คร ู

 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์) 
              ต าแหน่งหัวหน้าโครงการ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ 
2. ผู้รับผิดชอบ    นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์ 
   ฝ่าย วิชาการ         กลุ่มสาระ / งาน   วิชาการ 

     หัวหน้ากิจกรรม       นางสาวลลนา  บุญญาอารักษ์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. คณะครูทุกคน 
     

3. ลักษณะกิจกรรม     √      กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  4   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

          5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา     ข้อที่  7 ตัวบ่งชี้  7.4 
   
 6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

 6.1  เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
7. เป้าหมายกิจกรรม 
         7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 ครูทุกคนมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการ
ผลิตสื่อการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น 
   
         7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  7.2.1 ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการผลิตสื่อ
การสอน 
    

 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 7  
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้ 

100 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   
 

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ออกแบบและวาง
แผนการผลิตสื่อ 

16 พ.ค.59 
- 

31 พ.ค.59 

- 24 ต.ค.59 
 – 

7 พ.ย.59 

- คณะครู 

2 ผลิตสื่อฯ และน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ 

16 พ.ค.59 
- 

23 ก.ย.59 

11,500 24 ต.ค.59 
- 

20 ก.พ.60 

11,500 คณะครู 

3 รายงานและประเมินผล
การใช้สื่อฯ 

1 ก.ย.59 
- 

7 ต.ค.59 

- 1 ก.พ.60 
- 

10 มี.ค.60 

- คณะครู 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
     ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจง 

        
พ.ค.59 

 
ลลนา 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
ภาคเรียนที่ 1 
    1)  ออกแบบและวางแผนการผลิตสื่อ  (ส่งรายการวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้) ครั้งที่ 1 
    2)  ผลิตสื่อฯ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 
    ภาคเรียนที่ 2 
    3)  ออกแบบและวางแผนการผลิตสื่อ (ส่งรายการวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้) ครั้งที่ 2 
    4)  ผลิตสื่อฯ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 
    6)  รายงานและประเมินผลการใช้สื่อ ครั้งที่ 2 

 
 

16 พ.ค.59 - 31 พ.ค.59 
16 พ.ค.59 – 23 ก.ย.59 

 
24 ต.ค.59 – 7 พ.ย.59 
24 ต.ค.59 – 20 ก.พ.60 
1 ก.พ.60 – 10 มี.ค.60 

 
 
คณะครู 
คณะครู 
คณะครู 
 
คณะครู 
คณะครู 
คณะครู 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
     1)  ส่งแบบโครงร่างการออกแบบฯ ครั้งที่ 1 
     2)  ส่งรายงานและประเมินผลการใช้สื่อ ครั้งที่ 1 
     3)  ส่งแบบโครงร่างการออกแบบฯ ครั้งที่ 2 
     4)  ส่งรายงานและประเมินผลการใช้สื่อ ครั้งที่ 2 

 
31 พ.ค.59 
7 ต.ค.59 
7 พ.ย.59 

 10 มี.ค.60 

 
ลลนา 
ลลนา 
ลลนา 
ลลนา 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   1)  จัดท ารายงานสรุปกิจกรรมส่งงานแผนงานฯ ครั้งที่ 1 
   2)  จัดท ารายงานสรุปกิจกรรมส่งงานแผนงานฯ ครั้งที่ 2 

 
10 ต.ค.59 
17 มี.ค.60 

 
ลลนา 
ลลนา 
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10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 รายการวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ผลิตสื่อของคณะครู 

500 23 คน 11,500     

         
รวมเงินทั งหมด  11,500  

 
ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 รายการวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ผลิตสื่อของคณะครู 

500 23 คน 11,500     

   
รวมเงินทั งหมด 11,500  

 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ครูทุกคนมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการผลิตสื่อ
การสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น 

-  ตรวจแบบโครงร่างการ
ออกแบบสื่อ 
-  ประเมินผลการใช้สื่อ 

-  แบบโครงร่างการออกแบบสื่อฯ 
-  แบบประเมินผลการใช้สื่อ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ครูทุกคนมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการผลิตสื่อ
การสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น  
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์) 
                    ต าแหน่ง  คร ู
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                (นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์) 
              ต าแหน่งหัวหน้าโครงการ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
2. ผู้รับผิดชอบ    นางปริศนา  แสนป้อ 
   ฝ่าย วิชาการนักเรียน       กลุ่มสาระ / งาน   วิชาการ 

     หัวหน้ากิจกรรม       นางปริศนา  แสนป้อ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. คณะครูทุกคน 
     

3. ลักษณะกิจกรรม     √      กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  4   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

          5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา     ข้อที่  11 ตัวบ่งชี้  11.1, 11.2 
   
 6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

 6.1  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 6.2  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน 
 6.3  เพื่อส่งเสริมการใช้วินัย เชิงบวกในห้องเรียน  
 
7. เป้าหมายกิจกรรม 
         7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 ร้อยละ 90 ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มีความม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  
 
         7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  7.2.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก  
                            พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
    

 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
11 สถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก   พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 

ร้อยละ 90 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   
 

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
กิจกรรมห้องเรียนสี
ขาว 

ตลอดปี 950 ตลอดปี 1,800 ปริศนา 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
     แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติโครงการ  

        
พ.ค.59 

 
ปริศนา 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว  

 
ตลอดปี 

 
ครูที่ปรึกษา 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
1. รายงานครั้งที่ 1  
2. รายงานครั้งที่ 2  
3. ประเมินโครงการ  

 
 1-10 ต.ค.59 
 1-10 มี.ค.60 
 10-20 มี.ค.60 

 
ปริศนา 
ปริศนา 
ปริศนา 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
จัดท ารายงานการประเมินกิจกรรมส่งงานแผนงานฯ  

 
1-15 เม.ย.60 

 
ปริศนา 
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10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

2 เทปกาว 2 หน้า บาง 1/2"  x 
20yds 

20 3 ม้วน 60     

3  เทปผ้ากาว 1.5 นิ้ว 30 3 ม้วน 90     
4 ไส้แม็ค เบอร์ 10    5X5 5  5 กล่อง 25     
5 กระดาษการ์ดสี A4 100 แกรม  

100 แผ่น(สีขาว) 
100 1 รีม 100     

6 กระดาษสติกเกอร์ขาวด้าน 125 1 ห่อ 125     
7  สก๊อตเทปใส 1 นิ้ว แกนเล็ก 70 1 ม้วน 70     
8 ดอกไมจ้ัดมุม 20 2 ชุด 40     
9 ลวดเสียบกระดาษ  หัวเหลี่ยม 80 1 กล่อง 80     
10 ดอกไม้กระดาษสา จัดบอร์ด 15 12 แผ่น 180     
11  แฟ้มสอด A4 40 4 แพ็ค 160     
12  เทปกาวสองหน้าบาง NUVO 24 

mm.*10Yds 
20 1 ม้วน 20     

รวมเงินทั งหมด  950  
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 ของรางวัลห้องเรียนสีขาว 200 9 ห้อง 1800     
   

รวมเงินทั งหมด 1800  
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11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก   
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม
ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

สังเกต/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

2.3 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน 

สังเกต/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสอบถาม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2. ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน 
          3.  ผู้เรียนมีวินัยในตนเองส่งผลให้ทุกคนห้องเรียนมีคุณภาพ  

 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
               (นางปริศนา   แสนป้อ) 
                    ต าแหน่ง  คร ู

 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์) 
              ต าแหน่งหัวหน้าโครงการ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
2. ผู้รับผิดชอบ    นางปริศนา  แสนป้อ 
   ฝ่าย วิชาการนักเรียน       กลุ่มสาระ / งาน   วิชาการ 

     หัวหน้ากิจกรรม       นางปริศนา  แสนป้อ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. คณะครูทุกคน 
     

3. ลักษณะกิจกรรม     √      กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  4   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

          5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ข้อที่  7  ตัวบ่งชี้  7.6 
   
 6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

 6.1  เพื่อส่งเสริมให้ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค 
  
7. เป้าหมายกิจกรรม 
         7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        7.1.1 ครูร้อยละ 80 ให้คะแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิต ระดับดีขึ้นไป 
 
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        7.2.1 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต ระดับ
ดีขึ้นไป 
 

 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล 

6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค 

ร้อยละ 80 ของครู 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   
 

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
กิจกรรมวิจัยในชั้น
เรียน(ระบบดูแลฯ) 

ตลอดปี - ตลอดปี - ปริศนา 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
     แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติโครงการ  

        
พ.ค.59 

 
ปริศนา 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน ( ระบบดูแลฯ)  

ตลอดปี  
คณะครู 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
1. รายงานครั้งที่ 1  
2. รายงานครั้งที่ 2  
3. ประเมินโครงการ  

 
 1-10 ต.ค.59 
 1-10 มี.ค.60 
 10-20 มี.ค.60 

 
ปริศนา 
ปริศนา 
ปริศนา 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
จัดท ารายงานการประเมินกิจกรรมส่งงานแผนงานฯ  

 
1-15 เม.ย.60 

 
ปริศนา 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

         
รวมเงินทั งหมด  -  
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11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

7 ครู มีการให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

สังเกต แบบสังเกต 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต ระดับดีข้ึนไป 
 

 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
               (นางปริศนา   แสนป้อ) 
                      ต าแหน่ง ครู 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                (นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์) 
               ต าแหน่งหัวหน้าโครงการ 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาทักษะตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาและพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ      โครงการใหม่      โครงการพิเศษ     
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์ 

ฝ่าย     วิชาการ     กลุ่มสาระ / งาน   อาเซียน 
 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 

4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
6 ส่งเสริมการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่   1,4 
        ข้อที่ 4  ตัวบ่งชี้ที่   1-4 
        ข้อที่ 6  ตัวบ่งชี้ที่   1-3 
  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ข้อที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่   1,4 
  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ข้อที่   15   ตัวบ่งชี้ที่     15.1 
 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน  โดยประเทศในกลุ่มสมาชิกต่างมี

การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงภายหลังการเข้าร่วม  ซึ่งส่งผลทั้งด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  
สังคมและวัฒนธรรม  ในส่วนของประเทศไทย  รัฐบาลได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้
และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนเพ่ือพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมได้
เห็นถึงความส าคัญจึงได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป 

2.   วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
2.2. เสริมสร้างความเข้าใจในทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนจากการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน เพ่ือให้

เกิดการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
2.3. เสริมสร้างความตระหนักในการเป็นประชาคมอาเซียน 
2.4 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

          2.5 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
          2.6 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่ส าคัญพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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3.   เป้าหมายโครงการ 
 

3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม 
  3.1.2 นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

  3.1.3  นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
     3.1.4   นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากข้ึนไป 
  3.2.2  นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในระดับดีขึ้นไป 

3.2.3  นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีดีขึ้น 
  3.2.4 นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองระดับดีขึ้นไป 
     3.2.5  นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ระดับดีขึ้นไป 

 
 3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว  

ระดับคุณภาพดี 

3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัว 

นักเรียนร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

3.2  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  

ระดับคุณภาพดีมาก 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึน้
ไป 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



364 
 

 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์และตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างสม
เหตุผล 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  ระดับคุณภาพดี 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี 
เหตุผลประกอบ  

ระดับคณุภาพด ี

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ระดับคุณภาพดี 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมี
ทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  ระดับคุณภาพดี 

6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน 
ของตนเอง  

ระดับคณุภาพด ี

6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ระดับคุณภาพดี 

มาตรฐานที่ 7 ครู
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 

ระดับคณุภาพด ี

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพดี 

มาตรฐานที่ 15 จัด
กิจกรรมตามนโยบาย  
จุดเน้น  แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 85 อยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจในระดับดี 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ระดับคุณภาพดีมาก 

 

4.   ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.59) ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
กิจกรรมเสียงตามสาย 
English at noon 

พ.ค.- ก.ย. 59 630 พ.ย.59-ก.พ.60 60 ครูวรรณา 
สมัครไทย 

2 อาเซียนศึกษา 
พฤหัสคาบ 

aec 
660   พิษณุ 

3 กิจกรรม English for AEC 
ทุกวันจันทร์-

พุธ 
800 

ทุกวันจันทร์-
พุธ 

 พิลาวัลย์ 

4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี พ.ค.-ก.ย.59 - พ.ย.-ก.พ.60 - ภัทรานิชฐ ์
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ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.59) ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5 กิจกรรมวันอาเซียน มิ.ย. – ส.ค. 5,000   

พัชราภรณ์ 
น าชัย 
พิษณุ 

พิลาวัลย์ 
ติรวดี 

6 มัคคุเทศก์น้อย   ต.ค.-ม.ค. 3,500 ครูติรวดี 
 
 

5.  งบประมาณทั งหมด(รวมทุกกิจกรรม) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 
เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 

1 กิจกรรมเสียงตาม
สาย English at 
noon 

 630   630  60   60 

2 อาเซียนศึกษา  660   660      

3 กิจกรรม English 
for AEC 

 800   800      

4 ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี 

          

5 กิจกรรมวันอาเซียน  5,000   5,000      

6 มัคคุเทศก์น้อย  3,500   3,500      

 รวม  10,590   10,590  60   60 

 
รวมงบประมาณ 
5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  .......................   บาท 
5.2 เงินอุดหนุนรายหัว        10,650   บาท 

 5.3 เงินรายได้สถานศึกษา 
-  เงินระดมทรัพยากร       .......................   บาท 
-  เงินอ่ืนๆ   (ระบุ..........................)                 .......................   บาท         
รวมทั งสิ น             10,650    บาท  
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    6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
6.1 กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
6.2 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
6.3 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
    7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

สังเกต/ทดสอบ แบบสังเกตและแบบทดสอบ 

นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

สังเกต/ทดสอบ แบบสังเกตและแบบทดสอบ 

นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัวระดับดีขึ้นไป 

-การสังเกต 
-การสัมภาษณ์ 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 

นักเรียนร้อยละ100 เข้าร่วมกิจกรรม  
English for AEC 

การเข้าร่วมกิจกรรม บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษที่ดีข้ึน 

นักเรียนท าแบบทดสอบ
posttest 

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

การสังเกต/การตรวจสอบ - แบบสังเกต 
  - แบบประเมิน 

ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

การสังเกต/การตรวจสอบ - แบบสังเกต 
  - แบบประเมิน 

ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 

การสังเกต/การตรวจสอบ - แบบสังเกต 
  - แบบประเมิน 

นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ให้นักเรียนท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 

การบันทึกความรู้ในสมุด
กิจกรรม 

สมุดกิจกรรม 

นักเรียนมีความรู้ในทักษะชีวิตส าหรับประชาคม
อาเซียน 

การทดสอบหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม 

แบบทดสอบทักษะชีวิต
อาเซียน 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
8.2  นักเรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
8.3  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 
 
 
 



367 
 

 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่........................................ .........ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์)                (นางพรรณี มามาตร์)                                            
              ต าแหน่ง  คร ู       หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้ เห็นชอบโครงการ     ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสุพรรณ์ จันทาพูน)                                           (นายศุภวิศว์ ตาหล้า) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมทักษะชีวิตสู่ประชาคมอาเซียน  

2. ผู้รับผิดชอบ    นายพิษณุ  ปิงสมปาน 

   ฝ่าย       วิชาการ    กลุ่มสาระ /  สังคมศึกษา 
     หัวหน้ากิจกรรม       นายพิษณุ    ปิงสมปาน 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์ 

    2. นายน าชัย   หอมแก่นจัน 
 
3. ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 6 ส่งเสริมการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
5. สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี - 
 
6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ข้อที่     15 ตัวบ่งชี้ที่       15.1 
 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 7.1. .เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมในการใช้ชีวิตในประชาคมอาเซียน 
 

8. เป้าหมายกิจกรรม 
8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  8.1.1 .นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
  8.1.2 .นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ภาษาถ่ินอาเซียนวันละ 2 ค าตลอด  1 ภาคเรียน 
  8.1.3 .นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในประชาคม
อาเซียน ทุกวันพฤหัสบดี 30 นาที   ตลอด 1 ภาคเรียน 
8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  8.2.1 ..ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 

 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 15 จัดกิจกรรมตาม
นโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจในระดับดี 
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9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ภาษาอาเซียนและบอร์ด เช้าทุกวัน 200   นักเรียน ม.5 
2 อาเซียนศึกษา พฤหัสคาบ aec 460   พิษณุ 
 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
    วางแผนหาข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ,สังคม,
วัฒนธรรม .การเมืองการปกครอง ,วิถีชีวิต เพื่อน ามาจัดกิจกรรม 

เมษายน 59 พิษณุ 
พัชราภรณ์ 

น าชัย 
2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
      นักเรียนชั้น ม.5 น าเสนอภาษาอาเซียนหน้าเสาร์ธงทุกเช้า 
ครูจัดกิจกรรมในคาบ AEC  ทุกวันพฤหัสบดี 

พฤษภาคม –
กันยายน59 

คร-ูนักเรียน ม.5 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
     นักเรียนท าแบบทดสอบเกี่ยวกับทักษะชีวิตอาเซียนที่ได้เรียนรู้
และประเมินความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรม 

ตุลาคม 59 พิษณุ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      น าผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์ผลและใช้เป็นแนวทางการ
จัดกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

ตุลาคม 59 พิษณุ 

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 ปากกาไวท์บอร์ด 4 ด้าม 20 4 80     
2 ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิล 60 x 100 

ซม. 
80 1 แผ่น 80     

3 ของรางวัล   500     
รวมเงินทั งหมด  660  
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12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนมีความรู้ในทักษะชีวิตส าหรับประชาคม
อาเซียน 

การทดสอบหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม 

แบบทดสอบทักษะชีวิต
อาเซียน 

ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมท า
ให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

การให้นักเรียนท าแบบ
ประเมินและการสอบถาม 

แบบประเมินแบบสอบถาม 

   
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. ...นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและมีความรู้ด้านทักษะชีวิตในอาเซียน 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (......นายพิษณุ    ปิงสมปาน.......) 
    ต าแหน่ง................ครูผู้ช่วย..................... 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

              (นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์)                 
                                                        หวัหน้าโครงการ   
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรม มัคคุเทศก์น้อย  

2. ผู้รับผิดชอบ นางสาวติรวดี  งามทรง    

   ฝ่าย วิชาการ   กลุ่มสาระ / งาน   ภาษาต่างประเทศ 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางสาวติรวดี  งามทรง 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม นักเรียนที่สนใจ 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  6 ส่งเสริมการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่   3.2-3.3 
        ข้อที่ 4  ตัวบ่งชี้ที่   4.1    

6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 

 6.2 เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

7. เป้าหมายกิจกรรม 
7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม จ านวน 20 คน 
   
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
3 3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือ

ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

4 4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ปฐมนิเทศ 
แจ้งวัตถุประสงค์ 

พ.ค. - - - ครูติรวดี 

2 
วัดพ้ืนฐานความรู้
ทางด้านภาษาอังกฤษ 

พ.ค. - - - ครูติรวดี 

3 
ศึกษาเรียนรู้บท
สนทนาการแนะน า
สถานที่ท่องเที่ยว 

มิ.ย.-ก.ย. - - - ครูติรวดี 

4 
ศึกษาเรียนรู้การบอก
ทิศทาง 

มิ.ย.-ก.ย. - - - ครูติรวดี 

5 
ศึกษาสถานที่ท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจ 

มิ.ย.-ก.ย. - - - ครูติรวดี 

6 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้รอบ
โรงเรียนและพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

- - ต.ค.-ม.ค. - ครูติรวดี 

7 
น าเสนอผลงาน/
ภาคปฏิบัติ/เข้าค่าย 

- - ต.ค.-ม.ค. 3,500 ครูติรวดี 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
- ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

พ.ค. ครูติรวดี 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
-ปฐมนิเทศและวัดความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ 
- ศึกษาเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 

มิ.ย.-ธ.ค. ครูติรวดี 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
- ประเมินกิจกรรม/ ผลงานนักเรียน 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน  

มิ.ย.-ธ.ค. ครูติรวดี 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- ตรวจสอบและรวบรวม 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

ม.ค. ครูติรวดี 
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10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 อาหารกลางวัน 2 มื้อ 40 20 1,600     
2 อาหารว่าง 4 มื้อ 15 80 1,200     
3 แฟ้มกระดุม A4 ขยายข้าง  ใส 10 20 200     
4 ปากกาเมจิก 2 หัว 12 สี ตราม้า 85 4 340     
5 ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า 15 6 90     
6  กระดาษปรู๊ฟขาว 31" x 43" 2 20 40     
7 กระดาษโพสอิท 12 x 50 มิล 6 สี 30 1 30     

รวมเงินทั งหมด 3,500  
 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

การสังเกต/การตรวจสอบ - แบบสังเกต 
  - แบบประเมิน 

ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

การสังเกต/การตรวจสอบ - แบบสังเกต 
  - แบบประเมิน 

ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 

การสังเกต/การตรวจสอบ - แบบสังเกต 
  - แบบประเมิน 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและน าไปสู่การประกอบอาชีพได้ 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
              (นางสาวติรวดี  งามทรง) 
                     ต าแหน่ง คร ู
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
              (นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์)                 
                                                        หวัหน้าโครงการ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม English for AC 

2. ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพิลาวัลย์  จันทร์กอง 

   ฝ่าย งานวิชาการ 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางสาวพิลาวัลย์  จันทร์กอง 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี   กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        มาตรฐานที ่3   ตัวบ่งชี้ที่  2 
  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ที่   1 
 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 7.1. เพ่ือเตรียมความพร้อมทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 7.2. เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสารและใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

8. เป้าหมายกิจกรรม 
8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  8.1.1 นักเรียนร้อยละ100 เข้าร่วมกิจกรรม English for AEC 
8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  8.2.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีข้ึน 
 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3   3.2  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือ

ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  
ระดับคุณภาพดีมาก 

มาตรฐานที่ 15 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ระดับคุณภาพดีมาก 
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9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (พ.ค.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – ก.พ.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
กิจกรรม English for 
AEC 

ทุกวันจันทร์-
พุธ 

800 
ทุกวันจันทร์-

พุธ 
- พิลาวัลย์ 

 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอ
ขออนุมัติกิจกรรม 

 
มี.ค. 59 

 
พิลาวัลย์ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
      จัดกิจกรรม English for AEC  

 
ทุกวันจันทร์-พุธ 

 
พิลาวัลย์, ติรวด ี

3. ขั นประเมินผล (Check) 
      ประเมินระดับคุณภาพการจัดกิจกรรม English for AEC 
 

 
ก.พ.60 

 
พิลาวัลย์, ติรวด ี

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      จัดท ารายงานการประเมินกิจกรรม ส่งงานแผนงานฯ 

 
1 มี.ค. 60 

 
พิลาวัลย์ 

 
 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 กระดาษสีสองหน้า 6 10 60     
2  ลวดเย็บกระดาษ T3-10MB 30 1 30     
3 ปากกาเคมี สีด า น้ าเงิน แดง 13 5 65     
4 กระดาษการ์ดสี A4 105 1 105     
5 เทปใส  20 2 40     
6 ของรางวัล 50 10 500     

รวมเงินทั งหมด  800  
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12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนร้อยละ100 เข้าร่วมกิจกรรม  
English for AEC 

การเข้าร่วมกิจกรรม บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษที่ดีข้ึน 

นักเรียนท าแบบทดสอบ
posttest 

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1.นักเรียนทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 
  
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางสาวพิลาวัลย์  จันทร์กอง) 

ต าแหน่ง  ครู 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
              (นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์)                 
                                                        หวัหน้าโครงการ  
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  

2. ผู้รับผิดชอบ    นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี 

   ฝ่าย วิชาการ  กลุ่มสาระ / งาน  การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
     หัวหน้ากิจกรรม       นาภัทรานิชฐ์  ตาวงค์ศรี 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. .......................................................................... 

    2. .......................................................................... 
    3. ........................................................................ .. 
    4. .......................................................................... 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 

ข้อที่ 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
 
5. สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี - 
 
6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่   1,4 
        ข้อที่ 4  ตัวบ่งชี้ที่   2-4 
        ข้อที่ 6  ตัวบ่งชี้ที่   1-3 
  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ข้อที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่   1,4 
 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
          7.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

7.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่ส าคัญพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

8. เป้าหมายกิจกรรม 
8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  8.1.1.  นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
     8.1.2   นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

 8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  8.2.1.  นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองระดับดีขึ้นไป 
     8.2.2   นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ระดับดีขึ้นไป 
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 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

3 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว  
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  

ดี 
 
ดี 

4 4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี 
เหตุผลประกอบ  
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

ดี 
ดี 
 
ดี 

6 6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน 
ของตนเอง  
6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

ดี 
ดี 
 
ดี 

7 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

ดี 
 
ดี 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
ส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยี 
พ.ค.-ก.ย.59 - พ.ย.-ก.พ.60 - ภัทรานิชฐ์ 

 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ประชุมวางแผนงาน 
 

พ.ค. 59 ภัทรานิชฐ ์

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    1. ด าเนินการตามกิจกรรม  

พ.ค. 59-ก.พ. 60 ภัทรานิชฐ ์

3. ขั นประเมินผล (Check) 
     สรุปและประเมินผล 

ก.พ. 60 ภัทรานิชฐ ์
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ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      รายงานผล 

ก.พ. 60 ภัทรานิชฐ ์

 
 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 

ประเภทเงิน () 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

- - - - - - - - - 
         
         
         

   
 
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

สังเกต/ทดสอบ สังเกต 

2. นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

สังเกต/ทดสอบ สังเกต 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

13.1. นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
     

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางภัทรานิชฐ์   ตาวงศ์ศรี) 
                       ต าแหน่ง  ครู 
 
  

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
              (นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์)                 
                                                        หวัหน้าโครงการ   
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม วันอาเซียน 

2. ผู้รับผิดชอบ    นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์ 

   ฝ่าย    วิชาการ    กลุ่มสาระ   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศ 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นายน าชัย  หอมแก่นจัน 

    2. นายพิษณุ  ปิงสมปาน 
    3. นางสาวพิลาวัลย์  จันทร์กอง 
    4. นางสาวติรวดี  งามทรง 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 6 ส่งเสริมการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
5. สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี ...................................................................................................................  
 
6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ข้อที่   15   ตัวบ่งชี้ที่     15.1 
 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

7.1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
7.2. เสริมสร้างความเข้าใจในทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนจากการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน เพ่ือให้

เกิดการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
7.3. เสริมสร้างความตระหนักในการเป็นประชาคมอาเซียน 

 
8. เป้าหมายกิจกรรม 

8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  8.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
  8.1.2 นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  8.2.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากขึ้นไป 
  8.2.2นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในระดับดีขึ้นไป 
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 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 15 จัด
กิจกรรมตามนโยบาย  
จุดเน้น  แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูง
ขึ้น 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 85 อยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กิจกรรมวันอาเซียน มิ.ย. – ส.ค. 5,000   

พัชราภรณ์ 
น าชัย 
พิษณุ 

พิลาวัลย์ 
ติรวดี 

 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     1.1 ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
     1.2 ประชุมนักเรียนแกนน าเพื่อวางแผนกิจกรรมและตรียม
วัสดุอุปกรณ์ 

 
มิ.ย. 59 

พัชราภรณ์ 
น าชัย 
พิษณุ 

พิลาวัลย์ 
ติรวดี 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
   จัดกิจกรรมวันอาเซียนโดยประกอบด้วย 
      1. กิจกรรมการแสดงบนเวที 
        2. กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน 
        3. กิจกรรม Walk Rally 
        4. กิจกรรมการประกวดร้องเพลง ASEAN SINGING 
CONTEST 
       5. กิจกรรมการแข่งขัน Cross  Word 
       6. การประกวดชุดรีไซเคิลเอกลักษณ์อาเซียน   

 
8 ส.ค. 59 

 
พัชราภรณ์ 

น าชัย 
พิษณุ 

พิลาวัลย์ 
ติรวดี 
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ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั นประเมินผล (Check) 
         1. ติดตามครั้งที่ครั้งที่ 1/ 11 กรกฎาคม2559 
         2. ติดตามครั้งที่ครั้งที่ 2/ 1 สิงหาคม 2559 
         3. ประเมินกิจกรรม  9-11 สิงหาคม 2559 

 
ก.ค. – ส.ค. 59 

พัชราภรณ์ 
น าชัย 
พิษณุ 

พิลาวัลย์ 
ติรวดี 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมาสรุปเพื่อน า
ข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุงการท ากิจกรรมในครั้งต่อไป 

 
ส.ค. 59 

 
พัชราภรณ์ 

 
11. บัญชีรายละเอยีดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 กระดาษสีสองหน้าบาง (คละสี) 10 30 300     
2 กระดาษการ์ดสี A4  80 แกรม  

100 แผ่น 
100 4 400     

3  กระดาษ 100 ปอนด์ A4 2 200 400     
4  กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน A4  

180 แกรม 50 แผ่น 
125 2 250     

5 สีไม้ ยาว 12 สี 70 10 700     
6  แฟ้มกระดุม A4 ขยายข้าง  ใส 10 20 200     
7  สก๊อตเทปใส 3/4 นิ้ว 20 5 100     
8  เทปกาว 2 หน้า บาง 1/2"  x 

20yds 
20 5 100     

9 ปากกาลูกลื่น 180 1 180     
10 ดินสอ 150 1 150     
11 สมุดบันทึก 80 10 800     
12 สีชอล์ก 120 1 120     
13 สีโปสเตอร์ 150 1 150     
14 โฟมหนา 1 นิ้ว 30 2 60     
15 โฟมหนา 0.5 นิ้ว 20 5 100     
16 สมุดเล่มบาง 15 6 90     
17 เงินรางวัลนักเรียน   1000     

รวมเงินทั งหมด  5,000  
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12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ความพึงพอใจของนักเรียน ให้นักเรียนท าแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

ความรู้ความเข้าใจของนักเรียน การบันทึกความรู้ในสมุดกิจกรรม สมุดกิจกรรม 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 13.2. นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น 
 
 
    ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์) 
    ต าแหน่ง            ครู 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
              (นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์)                 
                                                        หวัหน้าโครงการ  
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

1. ชื่อกิจกรรม  English at Noon 
2. ผู้รับผิดชอบ  นางวรรณา  สมัครไทย 

ฝ่าย งานวิชาการ               กลุ่มสาระ/งาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       

3. ลักษณะกิจกรรม                    กิจกรรมปกติ                กิจกรรมใหม่            กิจกรรมพิเศษ 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่  6  ส่งเสริมการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  

   มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   ข้อที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

5. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
7. เป้าหมายของกิจกรรม 

7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 

7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     1 นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2 นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
7.2 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ
ดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัว 

 
นักเรียนร้อยละ 80 ได้ระดับดี
ขึ้นไป 

 
    8.  ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559-2560  
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59-ก.ย.59) ภาคเรียนที่ 2 (9ต.ค.59-มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. กิจกรรมเสียงตาม
สาย English at 
noon 

พ.ค.- ก.ย. 59 735 พ.ย.59-ก.พ.60 60 ครูวรรณา 
สมัครไทย 
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9.  ขั้นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขัน้ตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- จัดท ากิจกรรมเสียงตามสายEnglish at Noon 
- น าเสนอกิจกรรมต่อผู้บริหาร 
 

มีนาคม – เมษายน  59  ครูวรรณา  สมัครไทย 

2  ขั้นด าเนินการ (Do) 
-ประชุมชี้แจงการด าเนินงานให้คณะครู/นักเรียนทราบ 
- ด าเนินงานตามกิจกรรมที่วางไว้ 

       พฤษภาคม 59 –  
       กุมภาพันธ์ 60 

ครูวรรณา  สมัครไทย 

3  ขั้นประเมินผล (Check) 
-สรุปกิจกรรมและผลการด าเนินงาน 

มีนาคม  60 ครูวรรณา  สมัครไทย 

5ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- สรุป/รายงานผล 
-น าปัญหาอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไข 

มีนาคม 60 ครวูรรณา  สมัครไทย 

 
10.  บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย..59 – ก.ย.59) 
 
ที ่

 
รายการ ราคา/

หน่วย 
จ านวน 
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน (√) 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดม อื่นๆ 

1. กล่องเอกสาร 2 ช่อง 8 นิ้ว 130 1 กล่อง 130  √   
2. กรรไกร KTV 7 นิ้ว 40   1 อัน  40  √   
3. กระดาษการ์ดสี A4  

80 แกรม 
100   1 รีม 100  √   

4. เทปกาวสองหน้า บาง ½” 20   3 ม้วน 60  √   
5. ชุดพูดอังกฤษใน

ชีวิตประจ าวัน (CD + 
หนังสือ) 

300   1 ชุด 300  √   

                      รวมเงินทั้งหมด 630  
 

ภาคเรียนที่ 2/2559 (ต.ค..59 –มี.ค.60) 

ที ่ รายการ ราคา/
หน่วย 

จ านวน 
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน (√) 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดม อื่นๆ 

1. เทปกาวสองหน้า บาง ½” 20 3 ม้วน 60  √   
                       รวมเงินทั้งหมด 60  
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11.  การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆรอบตัวระดับดีขึ้นไป 
 

-การสังเกต 
-การสัมภาษณ์ 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 

 
12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ   
      ต่างๆรอบตัวระดับดีข้ึนไป 
 
 
 
                                         ลงชื่อ                                 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                 ( นางวรรณา  สมัครไทย ) 
                                                    ต าแหน่ง  คร ู
 
 
                                         ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
              (นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์)                 
                                                        หวัหน้าโครงการ   
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ชื่อโครงการ แนะแนวเพ่ือการศึกษาและการมีงานท า 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ      โครงการใหม่      โครงการพิเศษ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสิริวัชญา  จันทะคุณ/งาน   แนะแนว 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  กลยุทธ์ที่ 5 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่   4 
        มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่   4 
        มาตรฐานที่ 7     ตัวบ่งชี้ที่   6   
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   มาตรฐานที่ 10  ตัวบ่งชี้ที่   6 
 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ตาม พรบ.2542 หมวด 21 ได้กล่าวไว้ว่า แนวการจัดการศึกษายึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความส าคัญที่สุด การจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่งแล้ว  โรงเรียนต้องจัด
การศึกษาให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในทุกด้าน  งานแนะแนวการศึกษาก็เป็นอีกงานหนึ่งช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
เพราะมีหน้าที่ขอบข่ายงานในการแนะน านักเรียนเกี่ยวกับการเรียน  พฤติกรรม  ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน  
ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหา  ดูแลช่วยเหลือส่งเสริมการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มี
ฐานะยากจน แนะน าการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนเมื่อจบการศึกษาใช่วงชั้นต่างๆไปแล้ว 
เป็นต้น    ซึ่งภาระหน้าที่ดังกล่าวงานแนะแนวจึงจัดท าโครงการเพ่ือสนองตามหน้าที่มาเพ่ือให้นักเรีย น
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น การพัฒนางานแนะแนวจึง
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี สอดคล้องตามมาตรฐานด้าน
ผู้เรียนข้อที่1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 และครูมีการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนอย่างทั่วถึง
สอดคล้องตามมาตรฐานที่ 7ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและอาชีพซึ่งตอบสนองต่อ
กลยุทธ์ของโรงเรียน 

 
2.   วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1. เพ่ือแนะแนวการศึกษาต่อและการมีงานท าให้แก่นักเรียน 
2.2. เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
2.3 เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 

และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
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3.   เป้าหมายโครงการ 
3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนร้อยละ100 ได้รับการแนะแนว 
  3.1.2 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่เขตบริการร้อยละ 90 ได้รับการแนะแนวเข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.2.1 นักเรียนที่ได้รับการแนะแนวมีโอกาสทางการศึกษาและการมีงานท าในระดับดี 
 3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง ร้อยละ 80 ของนักเรียน

ได้ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 6 6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ

อาชีพที่ตนเองสนใจ 
ร้อยละ 90 ของนักเรียน
ได้ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 7      7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละ 90 ของนักเรียน
ได้ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 10 10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนได้ระดับดีมาก 

 
4.   ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่ 2 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กิจกรรมหนึ่งใจติวให้น้อง ก.ค.59 3,000   พิลาวัลย์ 
2 Open house   ก.พ.60 13,100 วันเพ็ญ 

3 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
ต่อและอาชีพ 

พ.ค.59- 
ก.พ.60 

 ม.ค.60 1,715 สิริวัชญา 
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5.  งบประมาณทั งหมด 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
รวม พัฒนา

คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว 
เงิน

ระดม 
เงินอื่น ๆ 

1 กิจกรรมหนึ่งใจติว
ให้น้อง 

   3,000 3,000      

2 Open house      13,100    13,100 
3 กิจกรรมแนะแนว

การศึกษาต่อและ
อาชีพ 

      1,715   1,715 

            
 รวม    3,000 3,000 13,100 1,715   14,815 

 
รวมงบประมาณ 
5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  13,100           บาท 
5.2 เงินอุดหนุนรายหัว         1,715  บาท 

 5.3 เงินรายได้สถานศึกษา 
-  เงินระดมทรัพยากร       .......................   บาท 
-  เงินอ่ืนๆ   (ระบุ อ.บ.ต.โป่งงาม.)                 3,000     บาท         
รวมทั งสิ น             17,815  บาท  
 

    6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
6.1 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม 
6.2 โรงเรียนในพ้ืนที่เขตบริการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
6.3 ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน 

 
    7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่เขตบริการ
ร้อยละ 90 ได้รับการแนะแนวเข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 

การเข้ารับการแนะแนวของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 
ในพ้ืนที่เขตบริการ 

ใบลงทะเบียนเข้ารับการ
แนะแนว 

นักเรียนที่ได้รับการแนะแนวมีโอกาสทาง
การศึกษาและการมีงานท าในระดับดี 

ส ารวจการเข้าศึกษาต่อ
และการมีงานท าของ
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 
3และ6 

แบบส ารวจการเข้าศึกษา
ต่อและการมีงานท าของ
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 
3และ6 

จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

ประเมินคุณภาพการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 

แบบจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการแนะแนวประชาสัมพันธ์การการรับนักเรียน

เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมอย่างทั่วถึง 
 8.2 นักเรียนได้รับค าค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต 
 8.3 ผู้ปกครอง ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม  ได้รับทราบผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
 8.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือการศึกษาต่อ 
 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
      (นางสิริวัชญา  จันทะคุณ)                (นางพรรณี มามาตร์)                                            
     ต าแหน่ง  ครู  ช านาญการ                        หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชือ่.................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสุพรรณ์ จันทาพูน)                                           (นายศุภวิศว์ ตาหล้า) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม หนึ่งใจติวให้น้อง   

2. ผู้รับผิดชอบ   นางสิริวัชญา  จันทะคุณ  

   งาน   แนะแนว 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางสิริวัชญา  จันทะคุณ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางสาวพิลาวัลย์  จันทร์กอง 

    
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี กลยุทธ์ที่ 5 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่   3 
 
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือการศึกษาต่อ 
 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 ได้เข้ารับการติวในโครงการหนึ่งใจติวให้น้อง 

 7.2 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 10 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง

ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน  
 

ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้ระดับคุณภาพดีมาก 

 
8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 หนึ่งใจติวให้น้อง ก.ค.59 3,000 - - 
สิริวัชญา,  
พิลาวัลย์ 
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9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอ
ขออนุมัติกิจกรรม  
 

 
มี.ค.59 

 
สิริวัชญา 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
      นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหนึ่งใจติวให้น้อง 
 

 
ก.ค.59 

 
พิลาวัลย์ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
      ประเมินระดับคุณภาพการเข้าร่วมโครงการ 
 

 
ก.ค. 59 

 
พิลาวัลย์ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      จัดท ารายงานการประเมินกิจกรรม ส่งงานแผนงานฯ 
 

 
ก.พ.60 

 
สิริวัชญา 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 รถรับส่ง ไป-กลับ   2 วัน 3,000     
รวมเงินทั งหมด  6,640  

 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80ได้เข้า
รับการติวในโครงการหนึ่งใจติวให้น้อง 

การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน 

ใบลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้ารับการติวในโครงการหนึ่งใจติวให้น้อง 
 12.2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือการศึกษาต่อ 
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    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางสิริวัชญา  จันทะคุณ) 
          ต าแหน่ง  ครู 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า)                 
            หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม Open House  
2. ผู้รับผิดชอบ   นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า 
   ฝ่าย วิชาการ   กลุ่มสาระ / งาน แนะแนว 

     หัวหน้ากิจกรรม       นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์ 

    2. นางสาวลลนา  บุญญาอารักษ์ 
    3. นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงค์ 
    4. นางกนกวรรณ  มโนสร้อย 
           5. นายปริญญา  จันทะคุณ 
           6. นายมณเฑียร  มามาตร์ 
           7. นางวรรณา  สมัครไทย 
           8. นางสริวัชญา  จันทะคุณ 

 
3. ลักษณะกิจกรรม  กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 5 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ข้อที่ ....13...... ตัวบ่งชี้ที่   ……13.2……  

                                              
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

6.1 เพ่ือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
 

7. เป้าหมายกิจกรรม 
7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

7.1.1 ครูและผู้เรียนร้อยละ  100  มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
7.1.2    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการร้อยละ 100 ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ 

   7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                7.2.1   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับดีมาก  
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       7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครูที่

ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 13 
สถานศึกษา 
มีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุนให้
สถานศึกษา 
เป็นสังคมแห่ง 
การเรียนรู ้

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ระดบัดีมาก 

 
8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   
 

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 เสนอกิจกรรม 
ประชุมวางแผน 

  
มี.ค. 59 
 ม.ค. 60 

- นางวันเพ็ญ  
มูลเมืองค า 

2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
- ประสานงาน 
- รับส่งนักเรียนชั นป.6 
  เข้าร่วมกิจกรรม 
- จัดเตรียมมัคคุเทศก์ 
 พาเข้าฐาน 

  

1 ม.ค. 60 - 
18 ก.พ. 60 

- 
 

นางสิริวัชญา 
จันทคุณ 

3 พิธ๊กร/ พิธีการ 
  

18 ก.พ. 60 
- 

นางพัชราภรณ์ 
อ่ิมอมรพงค์ 

4 กิจกรรมตามฐาน 
 5 กลุ่มสาระ+ 
ห้องคอมพิวเตอร์ 

  

1-18 
ก.พ. 60 

9,000 หัวหน้าสาระและ
ครู 5 กลุ่ม 
สาระหลัก 
ครูคอมพิวเตอร์ 

5 กิจกรรมบอร์ด  
8 กลุ่มสาระ 

  
1-18 

ก.พ. 60 
1,600 หัวหน้าสาระและ

ครู 8 กลุ่มสาระ 
6 ประเมินผล 

  
18 

ก.พ. 60 
- นายน าชัย 

หอมแก่นจันท์ 
7 รายงานผล 

  
18-28 

ก.พ. 60 
250 นางวันเพ็ญ  

มูลเมืองค า 
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9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
    เสนอกิจกรรม 
    แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
มี.ค. 59 
ม.ค. 60 

 
นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
นางสาวติรวดี  งามทรง 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
  2.1  ประชุมวางแผนแต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
        การจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  

- ก าหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรม 
- ด าเนินการตามแผน      

 
ม.ค. 60 
 

 
ประธานคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

  2.2  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
       - ประสานงาน 
       - รับส่งนักเรียน ชั น ป.6  เข้าร่วมกิจกรรม 
       - จัดเตรียมมัคคุเทศก์พาเข้าฐาน 
  2.3 มัคคุเทศก์พาเข้าฐาน 

1 ม.ค. 60 - 
18 ก.พ. 60 

นางสิริวัชญา  จันทคุณ 
 
 
 
นักเรียนมัคคุเทศน์ 

  2.4 พิธ๊กร/ พิธีการ 18 ก.พ. 60 นางพัชราภรณ์  
อ่ิมอมรพงค์ 

  2.5 กิจกรรมตามฐาน 5 กลุ่มสาระ+ ห้องคอมพิวเตอร์ 
        

1-18 
ก.พ. 60 

หัวหน้าสาระและครู 
5 กลุ่มสาระหลัก 
ครูคอมพิวเตอร์ 

  2.6 กิจกรรมบอร์ด 8 กลุ่มสาระ 1-18 
ก.พ. 60 

หัวหน้าและครู 
 8 กลุ่มสาระ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
      ประเมินผลกิจกรรมและสรุปผล 
      รายงานผล 

 
18 ก.พ. 60 
18-28 ก.พ. 60 

 
นายน าชัย หอมแก่นจันท์ 
นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action)        นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า 
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10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1. ค่ารถรับส่งนักเรียนในเขตบริการ 
รถสี่ล้อรับจ้าง 

1,000 2 2,000     

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ตามฐาน 
กลุ่มสาระ 5 กลุ่มสาระหลัก   
ห้องคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงบอร์ด 8 กลุ่มสาระ 

 
1,000 
500 
200 

 
5 
1 
8 

 
5000 
500 

1,600 

  
 
 
 

  

3. ค่าอาหารว่าง 20 200 4,000     
รวมเงินทั งหมด   หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน 13,100  

 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ครูและผู้เรียนร้อยละ  100  มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่บริการร้อยละ 100 ได้เข้ามาศึกษา
เรียนรู้ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อ 
ระดับดีมาก 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        12.1. ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม  ได้รับทราบผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
        12.2  โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์งานการศึกษาอย่างทั่วถึง 
        12.3  ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัด การศึกษา 
        12.4   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่ เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพ 
        12.5  ประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอ่ืนๆ อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการ
พัฒนาการศึกษา 
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                                        ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า) 
             ต าแหน่ง ครู ช านาญการ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                 (นางวันเพ็ญ  มูลเมืองค า)                
           หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อและสาขาอาชีพ 

2. ผู้รับผิดชอบ   นางสิริวัชญา  จันทะคุณ  

   งาน   แนะแนว 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางสิริวัชญา  จันทะคุณ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางสาวพิลาวัลย์  จันทร์กอง 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  กลยุทธ์ที่ 5 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 10   ตัวบ่งชี้ที่   3 
 
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 7.1. เพ่ือให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่ในนักเรียนในการศึกษาต่อและสาขาอาชีพ 
 7.2. เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาแก่ในนักเรียนในการศึกษาต่อและสาขาอาชีพ 
  7.1.2 นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ90 ในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการแนะแนวเข้าศึกษาต่อ
ในโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 

 7.2 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 7 7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่

ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
ร้อยละ90 ของนักเรียน
ที่ได้ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 10 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน  

ร้อยละ90 ของนักเรียน
ที่ได้ระดับดีมาก 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
กิจกรรมแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อและมี
งานท า 

พ.ค.59 – 
ก.พ. 60 

- - - 
สิริวัชญา,  
พิลาวัลย์ 

2 
กิจกรรมแนะแนวเข้า
ศึกษาต่อโรงเรียนวัด
ถ  าปลาวิทยาคม 

- - ม.ค.60 1,715 
สิริวัชญา,  
พิลาวัลย์ 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอ
ขออนุมัติกิจกรรม 
 

 
พ.ค. 59 

 
สิรวัชญา 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
      จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและมีงานท า  
      จัดแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อของ
โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมในโรงเรียนพ้ืนที่เขตบริการ 

 
มิ.ย.59- ม.ค.60 

 
สิรวัชญา, 
 พิลาวัลย์ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
      ประเมินระดับคุณภาพการเข้ารับการแนะแนว 
 

 
ก.พ.60 

 
สิรวัชญา, 
 พิลาวัลย์ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
            จัดท ารายงานการประเมินกิจกรรม ส่งงานแผนงานฯ 
 
 

 
ก.พ.60 

 
สิรวัชญา 

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 กระดาษการ์ดสี (ปก) สีเหลือง 105 3 315     
2 ของที่ระลึก 200 7 1,400     

รวมเงินทั งหมด 1,715  
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12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ90 ใน
เขตพ้ืนที่บริการได้รับการแนะแนวเข้าศึกษาต่อ
ในโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 

การรับการแนะแนวของ
นักเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี
6 

ใบลงทะเบียนเข้ารับการ
แนะแนว 

ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค 

ประเมินคุณภาพการแนะ
แนวให้ค าแนะน าและ
ปรึกษา 

แบบประเมินคุณภาพการ
แนะแนวให้ค าแนะน าและ
ปรึกษา 

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมแนะแนวที่ส่งเสริม
ความสามารถและความ
ถนัดของผู้เรียน 

แบบประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมแนะแนวที่ส่งเสริม
ความสามารถและความ
ถนัดของผู้เรียน 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. นักเรียนได้รับค าค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต 
 13.2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการแนะแนวประชาสัมพันธ์การการรับนักเรียน
เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมอย่างทั่วถึง 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
              (นางสิริวัชญา  จันทะคุณ) 

ต าแหน่ง  ครู 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                   (นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า)                 
              หัวหน้าฝ่ายวชิาการ 
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ชื่อโครงการ พัฒนาห้องสมุด 
 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ      โครงการใหม่      โครงการพิเศษ     
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   วราภรณ์    ตาค าปัญญา 

ฝ่าย วิชาการ     
 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่   1,2 
        ข้อที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่   1,4 
           ข้อที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่   1,2 
         

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาการคิดและ

การสร้างองค์ความรู้ใหม่  ๆ  การจัดกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนยังไม่เพียงพอต่อการน าความรู้ไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ  เพ่ิมเติมซึ่งห้องสมุดเป็นแหล่ง
ความรู้ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ทั้งด้านการอ่านและการสืบค้นข้อมูลจากสื่อ ICT ที่ทันสมัย 
เพ่ือพัฒนาตนเอง  และในปัจจุบันสังคมไทยยังไม่เป็นสังคมแห่งการอ่านท าให้เด็กและเยาวชนไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญของการอ่านและการศึกษาค้นคว้าเท่าท่ีควร    เพราะฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดแหล่งเรียนรู้ และจัด
กิจกรรมที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้แก่ผู้เรียน  เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการ
ค้นคว้า รู้จักคิดวิเคราะห์  ใช้วิจารณญาณ น าความรู้ที่ได้รับจากการอ่าน การค้นคว้ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   

2.   วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 
2.2. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตอาสาเห็นคุณค่าและความส าคัญของห้องสมุด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
3.   เป้าหมายโครงการ 

3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่านและมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัวได้ระดับดีขึ้นไป 
  3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 จิตอาสาเห็นคุณค่าและความส าคัญของห้องสมุด และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ได้ระดับดีขึ้นไป 
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 3.2. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครูที่
ได้ระดับดีขึ นไป หรือระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก

ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที ่4 4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดูและสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
4.4 มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 6 6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
4.   ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.59) ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
บริการยืม-คืนหนังสือและ

จัดเก็บหนังสือให้เป็น
ระเบียบ 

ทุกวันช่วงพัก
กลางวันและ
ช่วงเวลาว่าง 

 ทุกวันช่วงพัก
กลางวันและ
ช่วงเวลาว่าง 

 วราภรณ์ 

2 แนะน าหนังสือใหม่ 
ทุกวันศุกร์ของ
แต่ละสัปดาห์ 

 
ทุกวันศุกร์ของ
แต่ละสัปดาห์ 

 วราภรณ์ 

3 กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
ตลอดภาคการ

เรียน 
 

ตลอดภาคการ
เรียน 

 วราภรณ์ 

4 
กิจกรรมตอบค าถาม

ประจ าเดือน 
ตลอด 1 เดือน  ตลอด 1 เดือน  วราภรณ์ 

5 
กิจกรรมการยืมหนังสือและ

การเข้าห้องสมุด 
ทุกวัน  ทุกวัน  วราภรณ์ 

6 เปิดสารานุกรม 
25 – 29 ก.ค 

59 
 -  วราภรณ์ 

7 นิทานสมุดเล่มเล็ก 
25 – 29 ก.ค 

59 
 -  วราภรณ์ 

8 เล่านิทานจากภาพ 
25 – 29 ก.ค 

59 
 -  วราภรณ์ 
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5.  งบประมาณทั งหมด(รวมทุกกิจกรรม) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 
เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 

1 กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ - 2,250 - - 2,250 - 2,000 - - 2,000 
2 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก

การอ่าน 
- 1,420 - - 1,420 - 1,000 - - 1,000 

3 สัปดาห์ห้องสมุด - 1,835 - - 1,835 - - - - - 
ภาคเรียนที่ 1 5,505 ภาคเรียนที่ 2 3,000 

ตลอดปีการศึกษา 8,505 

 
รวมงบประมาณ 
5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  -   บาท 
5.2 เงินอุดหนุนรายหัว        8,505   บาท 

 5.3 เงินรายได้สถานศึกษา 
-  เงินระดมทรัพยากร       -   บาท 
-  เงินอ่ืนๆ   (ระบุ..........................)                 -   บาท         
รวมทั งสิ น             8,505  บาท  

 
    7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่านและมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 

 
การตรวจสอบ 

-แบบประเมินสมุดบันทึกรัก
การอ่าน 
-แบบบันทึกการมายืม
หนังสือในห้องสมุด 

นักเรียนร้อยละ 80 จิตอาสาเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของห้องสมุด และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

การเข้าร่วมกิจกรรม แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่างๆรอบตัวเพ่ิมมากขึ้น 

8.2 นักเรียนมีจิตอาสาเห็นคุณค่าและความส าคัญของห้องสมุด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพ่ิมมากข้ึน 
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ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่................................................ .ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาววราภรณ์  ตาค าปัญญา)       (นางพรรณี มามาตร์)                                            
         ต าแหน่ง พนักงานราชการ         หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชือ่.................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสุพรรณ ์จันทาพูน)                                           (นายศุภวิศว์ ตาหล้า) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม ยุวบรรณารักษ์ 

2. ผู้รับผิดชอบ    นางสาววราภรณ์  ตาค าปัญญา 

   ฝ่าย วิชาการ    กลุ่มสาระ / งาน   - 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางสาววราภรณ์  ตาค าปัญญา 
      

3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ      กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี ข้อที่ 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        มาตรฐานที่ 4     ข้อที ่1 
        มาตรฐานที่ 6     ข้อที่ 1, 2 
        
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักและปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นยุวบรรณารักษ์ 
 6.2  เพ่ือให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากประสบการณ์จริงจากการฝึกทักษะด้านงานบริการของ
ห้องสมุดและมีจิตอาสาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
  

7. เป้าหมายกิจกรรม 
7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  7.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นยุวบรรณารักษ์ได้ในระดับดีขึ้นไป 
  7.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 ที่ค้นคว้าหาความรู้จากการฝึกทักษะด้านงานบริการของห้องสมุดได้ใน
ระดับดีข้ึนไป 
 

 7.2. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 
4 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และการดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

มาตรฐานที่ 
6 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
บริการยืม-คืนหนังสือ
และจัดเก็บหนังสือให้

เป็นระเบียบ 

ทุกวันช่วงพัก
กลางวันและ
ช่วงเวลาว่าง 

250 
ทุกวันช่วงพัก
กลางวันและ
ช่วงเวลาว่าง 

- วราภรณ์ 

2 แนะน าหนังสือใหม่ 
ทุกวันศุกร์ของ
แต่ละสัปดาห์ 

2000 
ทุกวันศุกร์ของ
แตล่ะสัปดาห์ 

2000 วราภรณ์ 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
จัดท าแผนงานโครงการเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 

มี.ค 59 วราภรณ์ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
-รับสมัครนักเรียนเป็นจ านวน 10 คน 
-ชี้แจงหน้าที่บทบาทการท างานเป็นยุวบรรณารักษ์ให้กับนักเรียน 
-บริการยืม-คืนหนังสือและจัดเก็บหนังสือให้เป็นระเบียบ 
 
-แนะน าหนังสือใหม่ 

 
23 - 27 พ.ค 59 

30 พ.ค 59 
ช่วงพักลางวันและ

ช่วงเวลาว่าง 
ทุกวันศุกร์ของแต่ละ

สัปดาห์ 

 
 
 

วราภรณ์ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
      ประเมินทักษะการปฏิบัติงานด้านบริการในห้องสมุดและจิต
อาสาของนักเรียน 

 
1 ก.ย 59 

 
วราภรณ์ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
สรุปผล วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและรายงานผล 

 
9 ก.ย 59 

 
วราภรณ์ 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 เกียรติบัตร 250 1 250     
2 หนังสือ 200 10 2,000     

รวมเงินทั งหมด  2,250  
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ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 หนังสือ 200 10 2,000     
รวมเงินทั งหมด 2,000  

 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนร้อยละ 80 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็น
ยุวบรรณารักษ์ได้ดี 

การปฏิบัติงานในห้องสมุด แบบประเมินการด าเนินงาน 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1. นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ทักษะด้านงานบริการในห้องสมุดได้ดีและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
 12.2. นักเรียนมีจิตอาสาและรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางสาววราภรณ์  ตาค าปัญญา) 

ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                   (นางวันเพ็ญ  เมืองมูล)                 
  หัวหน้างานวิชาการ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

2. ผู้รับผิดชอบ    นางสาววราภรณ์  ตาค าปัญญา 

   ฝ่าย วิชาการ    กลุ่มสาระ / งาน   - 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางสาววราภรณ์  ตาค าปัญญา 
      

3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ      กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี ข้อที่ 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        มาตรฐานที่ 3     ข้อที ่1 
        มาตรฐานที่ 4     ข้อที่ 1 
        
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1  เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน 
 6.2  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
รอบตัว  

7. เป้าหมายกิจกรรม 
7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  7.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่านและใฝ่เรียนใฝ่รู้ได้ระดับดีขึ้นไป 
  7.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 ทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่างๆรอบตัวได้ระดับดีขึ้นไป 
    

 7.2. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 
3 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

มาตรฐานที่ 
4 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดูและสื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
 

ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
กิจกรรมบันทึกการ

อ่าน 
ตลอดภาคการ

เรียน 
- - - วราภรณ์ 

2 
กิจกรรมตอบค าถาม

ประจ าเดือน 
ตลอด 1 เดือน 1,420 ตลอด 1 เดือน 1000 วราภรณ์ 

3 
กิจกรรมการยืม

หนังสือและการเข้า
ห้องสมุด 

ทุกวัน - ทุกวัน - วราภรณ์ 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
จัดท าแผนงานโครงการเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 

มี.ค 59 วราภรณ์ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
-ให้นักเรียนบันทึกการอ่านหนังสือของตนเองลงในสมุดรักการอ่าน 
-ตั้งค าถามติดบอร์ดหน้าห้องสมุดสัปดาห์ละ 1 ค าถาม 
-ตรวจค าตอบทุกสิ้นเดือน 
 

 
ตลอดภาคเรียน 

วันจันทร์ของสัปดาห์ 
ทุกๆสิ้นเดือน 

 
 

วราภรณ์ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
สมุดรักการอ่าน 
แบบบันทึกการยืม-คืนห้องสมุด 
สังเกตการร่วมกิจกรรม 

 
1 ก.ย 59 

 
วราภรณ์ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
สรุปผล วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและรายงานผล 

 
7 ก.ย 59 

 
วราภรณ์ 
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10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1  สมุดรักการอ่าน - - -     
2 กระดาษการ์ดสี A4 80 แกรม  

100 แผ่น 
100 1 100     

3 ฟิวเจอร์บอร์ดใหญ่ 160 2 320     
4 รางวัล - - 1,000     

รวมเงินทั งหมด  1,420  
 
 

ภาคเรียนที่ 2/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

รางวัล - - 1,000     
รวมเงินทั งหมด  1,000  

 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่านและใฝ่
เรียนใฝ่รู้ 
 
นักเรียนร้อยละ 80 ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 

การตรวจสอบ 
 
  
การเข้าร่วมตอบค าถาม 

แบบประเมินสมุดรักการอ่าน 
แบบบันทึกการมายืมหนังสือ
ในห้องสมุด 
 
แบบประเมินกิจกรรม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1. นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านเพ่ิมมากขึ้น 
 12.2. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัวเพ่ิม
มากขึ้น 
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    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางสาววราภรณ์  ตาค าปัญญา) 

ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                   (นางวันเพ็ญ  เมืองมูล)                 
  หัวหน้างานวิชาการ 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด 

2. ผู้รับผิดชอบ    นางสาววราภรณ์  ตาค าปัญญา 

   ฝ่าย วิชาการ    กลุ่มสาระ / งาน   - 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางสาววราภรณ์  ตาค าปัญญา 
      

3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ      กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี ข้อที่ 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        มาตรฐานที่ 3     ข้อที ่2 
        มาตรฐานที่ 4     ข้อที่ 4    
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1  เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของห้องสมุด 
 6.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออก 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 เหน็คุณค่าและความส าคัญของห้องสมุดได้ระดับดีขึ้นไป 
  7.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกได้ระดับดีขึ้นไป    

 7.2. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือ

ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

มาตรฐานที่ 4 4.4 มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 

ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้น
ไป 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 เปิดสารานุกรม 
25 – 29 ก.ค 

59 
500 -  วราภรณ์ 

2 นิทานสมุดเล่มเล็ก 
25 – 29 ก.ค 

59 
500 -  วราภรณ์ 

3 เล่านิทานจากภาพ 
25 – 29 ก.ค 

59 
835 -  วราภรณ์ 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
จัดท าแผนงานโครงการเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 

 
มี.ค 59 

 
วราภรณ์ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
-จัดกิจกรรมประกวดการปิดสารานุกรมแต่ละระดับชั้น 
-ประกวดการท านิทานสมุดเล่มเล็กแต่ละระดับชั้น 
-ประกวดการเล่านิทานจากภาพแต่ละระดับชั้น 

 
 

25 – 29 ก.ค 59 

 
 

วราภรณ์ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
1 ส.ค 59 

 
วราภรณ์ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
สรุปผล วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและรายงานผล 

 
5 ส.ค 59 

 
วราภรณ์ 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1  กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า 10 5 50     
2 กระดาษโปสเตอร์สี หน้าเดียวบาง 10 5 50     
3 ดินสอสีไม้มาสเตอร์อาร์ต (24สี) 

 
115 5 575     

4 ปากกา 5 12 60     
5 กระดาษ100 ปอนด์ A2  10 10 100     
6 รางวัล - - 1,000     

รวมเงินทั งหมด  1,835  
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11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนร้อยละ 80 เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของห้องสมุด 
นักเรียนร้อยละ 80 มีความคิดสร้างสรรค์กล้า
แสดงออก 

การเข้าร่วมกิจกรรม 
 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
แบบประเมินกิจกรรม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1. นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของห้องสมุดมากขึ้น 
 12.2. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกมากข้ึน 
 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางสาววราภรณ์  ตาค าปัญญา) 

ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                   (นางวันเพ็ญ  เมืองมูล)                 

  หัวหน้างานวิชาการ 
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ชื่อโครงการ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ      โครงการใหม่      โครงการพิเศษ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายน าชัย หอมแก่นจัน/ฝ่าย วิชาการ     
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 

สนองมาตรฐานการศึกษา  
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ข้อที่ 7            ตัวบ่งชี้ที่   9 
 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561)  

ซ่ึงเน้นในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับตามหลักสูตรและส่ง เสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เ พ่ือเป็น เครื่องมือในการเรียนรู้  
คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ได้ก าหนดเป้าหมายให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 และจุดเน้นที่ 3 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 
3 ซึ่งจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2558  ของโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน บางกลุ่มสาระเรียนรู้ต่ ากว่าระดับประเทศ   โรงเรียนได้ด าเนินการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ีต้องการได้ คือ ครู ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว โรงเรียน  จึงก าหนด
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้น 

  
2.   วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
2.2 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดท าแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ และแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา      

 
3.   เป้าหมายโครงการ 

3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ ร้อยละ 90
ได้ระดับดีขึ้นไป 
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 3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 7   
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

 
ร้อยละ 90 

 
4.   ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.59) ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ตลอดปี 11,500 ตลอดปี 11,500 น าชัย 

2 วันเข้าพรรษา - - ก.ค. 59 3,000 พัชราภรณ์ 
3 วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ - - ภาคเรียนที่ 1 5,000 วิภานันท์ 
4 วันวิทยาศาสตร์ - - ภาคเรียนที่ 1 5,000 ลลนา 

5 
อุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ตลอดปี 4,150 ตลอดปี 2,100 กนกวรรณ 

6 STEM ตลอดปี 3,690 ตลอดปี 1,250 พรรณี 
7 อุปกรณ์การสอนภาษาจีน ตลอดปี 750 ตลอดปี 1,000 บัวผัด 

8 
อุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

- - ภาคเรียนที่ 1 20,000 ลลนา 

9 
อุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

- - 
ภาคเรียนที่ 1 

7,930 ปริญญา 

10 
อุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา พลศึกษา 

- - 
ภาคเรียนที่ 1 

4,280 มณเฑียร 
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5.  งบประมาณทั งหมด(รวมทุกกิจกรรม) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 
เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 

1 
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 

11,500 
  

11,500 
 

11,500 
  

11,500 

2 วันเข้าพรรษา  -   -  3,000   3,000 

3 
วันภาษาไทยและวัน
สุนทรภู่ 

 
- 

  
- 

 
5,000 

  
5,000 

4 วันวิทยาศาสตร์  -   -  5,000   5,000 

5 
อุปกรณ์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

 

4,150 
  

4,150 
 

2,100 
  

2,100 

6 STEM  3,690   3,690  1,250   1,250 

7 
อุปกรณ์การสอน
ภาษาจีน 

 
750 

  
750 

 
1,000 

  
1,000 

8 
อุปกรณ์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 

- 
  

- 
 

20,000 
  

20,000 

9 
อุปกรณ์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

 
- 

  
- 

 
7,930 

  
7,930 

10 
อุปกรณ์กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สุขศึกษา 
พลศึกษา 

 

- 
  

- 
 

4,280 
  

4,280 

 รวม 0 20,090 0 0 20,090 0 61,060 0 0 61,060 

 
รวมงบประมาณ 
5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  .......................   บาท 
5.2 เงินอุดหนุนรายหัว        81,150   บาท 

 5.3 เงินรายได้สถานศึกษา 
-  เงินระดมทรัพยากร       .......................   บาท 
-  เงินอ่ืนๆ   (ระบุ..........................)                 .......................   บาท         
รวมทั งสิ น             81,150  บาท  

 
    6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    

- 
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    7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ ร้อยละ 90
ได้ระดับดีขึ้นไป 

การประเมิน 
แบบประเมินการจัดการ

เรียนรู้ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ครูผู้สอนมีสื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
8.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกระดับมีระดับที่สูงขึ้น 
 

 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่................................................ .ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายน าชัย หอมแก่นจัน)                (นางพรรณี มามาตร์)                                            
               ต าแหน่ง  คร ู                                หวัหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสุพรรณ์ จันทาพูน)                                           (นายศุภวิศว์ ตาหล้า) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. ผู้รับผิดชอบ นายน าชัย หอมแก่นจัน    

 หวัหน้ากิจกรรม       นายน าชัย หอมแก่นจัน    
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. คณะครูทุกคน 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
 

5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
ตัวบ่งชี้ 7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
 

6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของคณะครูทุกคนในโรงเรียน 
 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 ครูร้อยละ 100 มีอุปรณ์และสื่อการจัดการเรียนที่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู

ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 7  ครู
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  
 

ตัวบ่งชี้ 7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

ร้อยละ 90 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
จัดซื้อสื่อ/อุปกรณ์การ
สอนของคณะครูทุกคน 

ตลอดปี 11,500 ตลอดปี 11,500 น าชัย 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     จัดท าแผนงานโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

 
มี.ค 59 

น าชัย 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    จัดซื้อสื่อ/อุปกรณ์การสอนของคณะครูทุกคน 

 
ตลอดปีการศึกษา สุรางค์รัตน์ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
    แบบประเมินกิจกรรม 

 
1 มี.ค 59 น าชัย 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
    สรุปผล วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและรายงานผล 

 
30 มี.ค 59 น าชัย 

 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 อุปกรณ์การสอนของคณะครูทุก
คน 

500  23 คน 11,500     

รวมเงินทั งหมด  11,500  
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 อุปกรณ์การสอนของคณะครูทุก
คน 

500  23 คน 11,500     

รวมเงินทั งหมด 11,500  
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11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ ร้อยละ 90
ได้ระดับดีขึ้นไป 

การประเมิน 
แบบประเมินการจัดการ

เรียนรู้ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ครูผู้สอนมีสื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
12.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกระดับมีระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 

    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นายน าชัย หอมแก่นจัน) 
                  ต าแหน่ง คร ู
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า)                 
          หัวหน้าฝ่ายวิชาการ      
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แบบเสนอกิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 

ปีการศึกษา 2559 
 
1. ชื่อกิจกรรม วันเข้าพรรษา  

2. ผู้รับผิดชอบ    นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์ 

   ฝ่าย แผนงานและประกันคุณภาพ    กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นายน าชัย  หอมแก่นจัน 

    2. นายพิษณุ   ปิงสมปาน 
 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 4  พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
 
5. สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี ............................................................................................................. ...... 
 
6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่   2   ตัวบ่งชี้ที่     2.1  
 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 7.1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
 

8. เป้าหมายกิจกรรม 
8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  8.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
     
8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  8.1.1 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป 
 

 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมี
คุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร นักเรียนร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 
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9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 15 ก.ค. 59 3,000    
 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ประชุมกลุ่มสาระเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานและการท า
กิจกรรม 

พ.ค.59 กลุ่มสาระสังคมฯ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
      ด าเนินกิจกรรมตามท่ีวางแผนไว้ซึ่งประกอบด้วย 
          1. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
           
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
กลุ่มสาระสังคมฯ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
         1. ติดตามครั้งที่ครั้งที่ 1/ กรกฎาคม2559 

 
ก.ค.59 

 
กลุ่มสาระสังคมฯ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      น าผลการประเมินทุกกิจกรรมมาสรุปเพ่ือน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนในปีการศึกษาต่อไป 

 
มี.ค.60 

 
กลุ่มสาระสังคมฯ 

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 ชุดเทียน 400 4 1600     
2 ดอกไม้และอุปกรณ์ 1400 1 1400     
         

รวมเงินทั งหมด  3000  
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12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
 13.2. นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้  การคิดและทักษะการท างานในระดับดี 
 13.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (นางพัชราภรณ์   อิ่มอมรพงศ์) 
                     ต าแหน่ง  คร ู
 

              
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า)                 
          หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

การประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และค่านิยม12 
ประการ 

แบบประเมิน 
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 

2. ผู้รับผิดชอบ    นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์ 

   ฝ่าย วิชาการ    กลุ่มสาระ / งาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     หัวหน้ากิจกรรม      นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพ์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางปริศนา  แสนป้อ 

    2. นางพิมพ์ชนก  คะลา 
 3.  คณะครูทุกคน 

 
3. ลักษณะกิจกรรม     กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน. 
 
5. สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี 15 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์   
                                               ปรชัญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  
6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่  1.4,1.6 
        ข้อที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่  3.1-4 
        ข้อที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่  4.1-4 
        ข้อที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่  6.1-3 
  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ข้อที่ 13  ตัวบ่งชี้ที่   3.1 
  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ข้อที่ 14  ตัวบ่งชี้ที่   14.1 
  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ข้อที่ 15  ตัวบ่งชี้ที่   15.1 
 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

7.1. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
7.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งด้านการอ่าน ฟัง ดู พูดและเขียน 
7.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และนันทนาการ เกิด

การรู้รักษ์วัฒนธรรมไทยละชาติพันธุ์ 
 

8. เป้าหมายกิจกรรม 
8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

8.1.1  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย 
8.1 .2  นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งด้านการอ่าน ฟัง ดู พูดและ

เขียน 
8.2 .2  นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมนาฏศิลป์  ดนตรีและการแสดง 
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8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  8.2.1 นักเรียนเห็นคุณค่าและความเป็นบุคคลส าคัญของสุนทรภู่ 

     8.2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง  
  8.2.4 เกณฑ์การตัดสินของครูผู้สอน 

 
 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐาน
ที ่

ตัวบ่งชี  ร้อยละของ
นักเรียน/ครูที่ได้

ระดับดีขึ นไป หรือ
ระดับคุณภาพ 

1 1.4 เห็นคุณค่าในคนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 90 

1 1.6  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การแสดง 
และนันทนาการตามจินตนาการ 

ร้อยละ 90 

3 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆ รอบตัว 

ร้อยละ 80 

3 3.2 มีนิสัยรักการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ ร้อยละ 80 

3 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน ร้อยละ 80 

4 4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน 
ตามความคิดของตน 

ร้อยละ 80 

4 4.2 น าเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาคือวิธีการของตนเอง ร้อยละ 80 

4 4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ 80 

4 4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ 80 

6 6.1 วางแผนการท างานและการด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ 80 

6 6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ 80 

6 6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 80 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม  ( *ระบุช่วงเวลาที่ด าเนินงานให้ชัดเจนเป็นวัน เดือน ปี หรือช่วงสัปดาห์ *) 

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กิจกรรมวันภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 
5,000 

  นางวิภานันท์       
2 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ภาคเรียนที่ 1   นางวิภานันท์       
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10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     วางแผนด าเนินการเสนอโครงการพิจารณา 

18 มิ.ย 59 นางวิภานันท์ 
    โพธิ์ทิพย์ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
      เสนอโครงการขออนุมัติงบประมาณ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ด าเนินงานตามกิจกรรม  

 
26-30 มิ.ย. 59 

   10-31 ก.ค. 59 

นางวิภานันท์ 
    โพธิ์ทิพย์ 
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทยทุกคน 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
 ประเมินผลการจัดการแข่งขันของโรงเรียนโดยประเมินจาก
แบบสอบถามครูและนักเรียน หลังจากกิจกรรมเสร็จสิ น 

 
 28 ก.ค.59  

 
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทยทุกคน 
นักเรียน/บุคลากร 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

31 ก.ค.59 ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทยทุกคน 

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม   5,000     
รวมเงินทั งหมด  5,000  

 
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม* 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

1.4 เห็นคุณค่าในคนเอง มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

วัดการแสดงออกของ
นักเรียนในการท ากิจกรรม 

แบบสังเกต  
แบบสอบถาม 

1.6  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ การแสดง และนันทนาการตาม
จินตนาการ 

การแสดงออกด้านการแสดง 
นาฏศิลป์ ร้องเพลง ฯลฯ 
 

 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว 

การประกวดแข่งขัน เกณฑ์การตัดสินของ
กรรมการ 

3.2 มีนิสัยรักการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
ค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ 

การประกวดแข่งขัน เกณฑ์การตัดสินของ
กรรมการ 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

ประเมินการท าโครงงาน
อาหาร 

เกณฑ์การตัดสินของ
ครูผู้สอน 
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ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตน 

ประเมินการท าโครงงาน
อาหาร 

เกณฑ์การตัดสินของ
ครูผู้สอน 

4.2 น าเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาคือวิธีการ
ของตนเอง 

ประเมินการท าโครงงาน
อาหาร 

เกณฑ์การตัดสินของ
ครูผู้สอน 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 

ประเมินการท าโครงงาน
อาหาร 

เกณฑ์การตัดสินของ
ครูผู้สอน 

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ประเมินการท าโครงงาน
อาหาร 

เกณฑ์การตัดสินของ
ครูผู้สอน 

6.1 วางแผนการท างานและการด าเนินการจนส าเร็จ ประเมินการท าโครงงาน
อาหาร 

เกณฑ์การตัดสินของ
ครูผู้สอน 

6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

ประเมินการท าโครงงาน
อาหาร 

เกณฑ์การตัดสินของ
ครูผู้สอน 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ประเมิน อาหาร การแสดง 
ละคร 

เกณฑ์การตัดสินของ
ครูผู้สอน และกรรมการ 

 
13. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 13.1.     นักเรียนเห็นความส าคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาชาติ 

13.2  นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งด้านการอ่าน ฟัง ดู พูดและเขียน 
13.3  เพ่ือให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และนันทนาการ 

เกิดการรู้รักษ์วัฒนธรรมไทยละชาติพันธุ์ 
 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์) 
                 ต าแหน่ง  คร ู
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า)                 
           หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2. ผู้รับผิดชอบ    นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์ 
   ฝ่าย วิชาการ         กลุ่มสาระ / งาน   วิชาการ 

     หัวหน้ากิจกรรม       นางสาวลลนา    บุญญาอารักษ์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางอรอนงค์  จอมแปง 
   2. นางสุรางรัตน์  ล าธารทอง 
   3. นางสาววราภรณ ์ ตาค าปัญญา 
     

3. ลักษณะกิจกรรม     √      กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
      4   พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 

          5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน     ข้อที่  5 ตัวบ่งชี้ 5.1 

 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ข้อที่  7  ตัวบ่งชี้ 7.3, 7.5, 7.7  
      ข้อที่ 10  ตัวบ่งชี้ 10.1, 10.3 10.5 

      
 6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

 6.1  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับท้องถิ่น 
 6.2  เพื่อให้คณะครูในกลุ่มสาระฯ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีกระบวนการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
 6.3  เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน 
 6.4  เพื่อให้ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
 
7. เป้าหมายกิจกรรม 
         7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 ครูทุกคนในกลุ่มสาระ ฯ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 
  7.1.2  ครูทุกคนในกลุ่มสาระฯ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีกระบวนการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
  7.1.3  ครูทุกคนในกลุ่มสาระ ฯ  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
  7.1.4  ครูทุกคนในกลุ่มสาระ ฯ  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
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         7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  7.2.1 มีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลในปีการศึกษา 2559 
  7.2.2  ครูมีการจัดท าโครงการสอน ออกแบบการวัดและประเมินผลและมีการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
  7.2.3  มีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน 
  7.2.4  ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง   
 

 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 5  
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์  

80 

มาตรฐานที่ 7 
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

100 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

100 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การสอน 

100 

มาตรฐานที่ 10 
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

80 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

100 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   
 

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กิจกรรมการเรียนการ
สอนในห้องปฏิบัติการ 
- ฟิสิกส์ 
- เคมี 
- ชีววิทยา 
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ตลอดปี
การศึกษา 

38,000 ตลอดปี
การศึกษา 

2,000  
 

ลลนา 
วราภรณ์ 
สุรางรัตน์ 
อรอนงค์ 

2 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 14-18 ส.ค.59 5,000 - - คณะครู 
รวม 43,000  2,000  

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
     ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจง 

        
พ.ค.59 

 
ลลนา 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    1)  พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระวิทย์ฯ 
    2)  จัดท าโครงการสอน ออกแบบการวัดและประเมินผลและ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
    3)  กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ 
    4)  จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

 
พ.ค.59 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา 
14-18 ส.ค.59 

 
ครกูลุ่มสาระฯ 
 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
     1)  ตรวจหลักสูตรกลุ่มสาระฯ  
     2)  ตรวจโครงการสอน ออกแบบการวัดและประเมินผลและ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
     3)  ประเมินผลกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  

 
พ.ค.59 
 พ.ค.59 

  
18- 27 ส.ค.59 

 
ลลนา 
 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   จัดท ารายงานสรุปกิจกรรมส่งงานแผนงานฯ ครั้งที่ 1 

 
มี.ค.60 

 
ลลนา 
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10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการ 
-  วัสดุ/อุปกรณ์และสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ 
-  กล้องจุลทรรศน์  

 
 

4,000 
 

16,000 

 
 

1 ชุด 
 

1 ตัว 

 
 

4,000 
 

16,000 

  
 
 
 
 

  

4 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์   5,000   
 
 

  

รวมเงินทั งหมด  25,000  
 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

มีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลในปีการศึกษา 2559 

-  ตรวจหลักสูตรกลุ่มสาระ - 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระฯ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
มีกระบวนการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 

-  ตรวจโครงการสอน 
-  ตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

- 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระ ฯ  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

-  ประเมินผลการจัดกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์ 

- แบบประเมินการจัดกิจกรรม 
 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระ ฯ  มีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 

- สังเกต/นิเทศการสอน - แบบนิเทศภายใน 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 มีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลในปีการศึกษา 2559 

12.2 ครูมีการจัดท าโครงการสอน ออกแบบการวัดและประเมินผลและมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
 12.3 มีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน 
 12.4 ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
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    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์) 
                    ต าแหน่ง  คร ู

 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า)                 
          หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



435 
 

 

กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

2. ผู้รับผิดชอบ     

   ฝ่าย วิชาการ    กลุ่มสาระ / งาน   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     หัวหน้ากิจกรรม       นางกนกวรรณ  มโนสร้อย 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นายณรงค์  ดารารัตน์ 

    2. นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี 
    3. .......................................................................... 
    4. .......................................................................... 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
 
5. สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี ...................................................................................................................  
 
6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่ .....5..... ตัวบ่งชี้ที่   …1 - 4… 
 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 7.1. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

7.2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และมีทักษะจากการปฏิบัติจริง 
 
8. เป้าหมายกิจกรรม 

8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  8.1.1 นักเรียนร้อยละ  80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี 
 8.1.2 นักเรียนร้อยละ  80 สามารถเรียนรู้และมีทักษะจากการปฏิบัติจริง 
  
8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  8.2.1 นักเรียนร้อยละ  80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
 8.2.2 นักเรียนร้อยละ  80 สามารถเรียนรู้และมีทักษะจากการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
5   ผู้ เ รี ย น มี
ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร  

 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์  
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์  
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์  
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  
 

ระดับดีขึ นไป 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
การจัดการเรียนการ
สอน 

พ.ค.59 - ก.ย.
59 

4,150 
ต.ค.59 – ก.พ. 

60 
2,100 

นาง
กนกวรรณ
และคณะ 

 
10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     ประชุมวางแผนด าเนินงาน      

มี.ค.59 นางกนกวรรณ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
    -  จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ ในการประกอบการเรียนการสอน 
     
    -  ด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยการสาธิต บรรยาย 
ปฏิบัติจริง     
 

 
เม.ย. – พ.ค. 59 

 
พ.ค.59 

 
 

 
นางกนกวรรณ
และคณะ 
นางกนกวรรณ
และคณะ 
 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
   - สรุปและประเมินผล 

 
ก.พ.60 

นางกนกวรรณ
และคณะ 
 

ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- รายงานผลกิจกรรม 

 
มี.ค.60 

นางกนกวรรณ
และคณะ 
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11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1. เหล็ก 225 5 1125     
2. ไม้ 125 3 375     
3. สาร A,B 850 2 1700     
4. โฟม 30 5 150     
5. ฟองน้ า 10 10 100     
6. เมล็ดพันธุ์ 150 1 150     
7. คัตเตอร์ 30 5 150     
8. กระถางพลาสติกเล็ก 2 200 400     

รวมเงินทั งหมด  4,150  
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1. สาร A,B 850 2 1700     
2. โฟม 30 5 150     
3. ฟองน้ า 10 10 100     
4. เมล็ดพันธุ์ 150 1 150     

รวมเงินทั งหมด 2,100  
 
12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสามารถ
เรียนรู้และมีทักษะจากการปฏิบัติจริงอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

ทดสอบ 
ส ารวจ 
สังเกตุ 

แบบทดสอบ 
แบบส ารวจ 
แบบสังเกตุ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 13.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
13.2 นักเรียนสามารถเรียนรู้และมีทักษะจากการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

            (นางกนกวรรณ มโนสร้อย) 
                    ต าแหน่ง คร ู
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า)                 
          หัวหน้าฝ่ายวิชาการ      
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม STEM   EDUCATION 

2. ผู้รับผิดชอบ    นางพรรณี  มามาตร์ 

     ฝ่าย   วิชาการ  กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ 
     หัวหน้ากิจกรรม          นางพรรณี  มามาตร์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นางวันเพ็ญ   มูลเมืองค า. 

    2. นางอรอนงค์  จอมแปง 
 3. นางสิริวัชญา  จันทะคุณ 
     

3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่ 4   พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน     ข้อที่ 4  ตัวบ่งชี้ที่   2 - 4 
         
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
 6.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด ตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
                      มีสติ สมเหตุสมผล 
 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1 นักเรียนร้อยละ 70 สามารถพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างเป็นระบบได้ 
  7.1.2 นักเรียนร้อยละ 70 สามารถพัฒนาศักยภาพการคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่าง
มีสติ สมเหตุสมผล 
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  
 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครูที่
ได้ระดับดีขึ นไป หรือระดับ

คุณภาพ 
4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 STEM  EDUCATION สิงหาคม 3,690 มกราคม 1,250 พรรณี 
 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     -ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

พ.ค.- มิ.ย. 
ต.ค.-พ.ย. 

นางพรรณี  มามาตร์ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
      ด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด 
     -  ค่าย STEM  EDUCATION 

มิ.ย.- ก.ย. 
พ.ย.-ก.พ. 

 
นางพรรณี  มามาตร์ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
      -ก ากับติดตาม/ประเมินผลดารด าเนินงาน 
 

มิ.ย.- ก.ย. 
พ.ย.-ก.พ. 

 
นางพรรณี  มามาตร์ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      -ปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนกระบวนที่ประสบปัญหา 

มิ.ย.- ก.ย. 
พ.ย.-ก.พ. 

 
นางพรรณี  มามาตร์ 

 
 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 

ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 อุปกรณ์เรขาคณิต 120 20 2,400     
2 เชือกฟาง 70 2 ห่อ 140     
3 เชือกไนล่อน 250 2 ม้วน 500     
4 กระดาษบรู๊ฟ 100 2 200     
5 ปากกาเคมีสองหัว ตราม้า 15 30 450     

รวมเงินทั งหมด  3,690  
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ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 กระดาษการ์ด 150 2 รีม 300     
2 กระดาษบรู๊ฟ 100 2 200     
3 กระดาษสีสองหน้า 24 5 120     
4 กาวลาเท็กซ์ 60 3 180     
5 ปากกาเคมีสองหัว ตราม้า 15 30 450     

รวมเงินทั งหมด 1,250  
 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบได้ 

สังเกต แบบสังเกต 

2.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ได้ 

สังเกต แบบสังเกต 

3.ผู้เรียนมีความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้ 

สังเกต แบบสังเกต 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
 12.2 นักเรียนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่างมีสติ สมเหตุสมผล 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางพรรณี   มามาตร์) 
                  ต าแหน่ง  คร ู
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

                (นางวันเพญ็ มูลเมืองค า)                 
          หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
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แบบเสนอกิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม อุปกรณ์การสอนภาษาจีน 
2. ผู้รับผิดชอบ    นางสาวบัวผัด เสียเว่ย  
3. ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ   
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 2  พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานด้านจัดการศึกษา            ข้อที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่  7.9 
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน 
7. เป้าหมายกิจกรรม 

7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยระดับ 2 ขึ้นไป  

 7.2. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/

ครูที่ได้ระดับดีขึ นไป 
หรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 7 ครู
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย
เต็มเวลา เต็มความสามารถ 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดี
ขึ้นไป 

 
8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม(*ระบุช่วงเวลาที่ด าเนินงานให้ชัดเจนเป็นวัน เดือน ปีหรือช่วงสัปดาห์ *) 

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.

59) 
ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.

60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนภาษาจีน 

มี.ค.59 – ก.ย. 750 มี.ค.59 – ก.ย. 1,000 
กลุ่มสาระ

ต่างประเทศ 
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9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
ประชุมวางแผน    เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

 
มีนาคม 

 
นางวรรณา สมัคร
ไทย 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
เตรียมวัสดุอปุกรณ์/อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
จัดท าสื่อนวัตกรรม/พัฒนาการเรียนการสอน 

 
พฤษภาคม 

 

 
ครูในกลุ่มสาระ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
ตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมต่างๆ  ตามโครงการ 

กันยายน ครูในกลุ่มสาระ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
รายงานผลโครงการและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

มีนาคม 
2560 

ครูในกลุ่มสาระ 

 
 
10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม     

ภาคเรียนที่   1/2559 (เม.ย.59-ก.ย.59) 
 
ที ่

 
รายการ 

 
ราคา/
หน่วย 

 
จ านวน 
หน่วย 

 
ราคารวม 

ประเภทเงิน(√) 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

 
อุดหนุน
รายหัว 

 
ระดม 

 
อ่ืนๆ 

1 พจนานุกรมจนีเสี่ยงอ้านต้า 750 1  เล่ม 750     
รวม      

 
ภาคเรียนที่   2/2559 (ต.ค.59-มี.ค.60) 

 
ที 

 
รายการ 

 
ราคา/
หน่วย 

 
จ านวน 
หน่วย 

 
ราคารวม 

ประเภทเงิน(√) 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

 
อุดหนุน
รายหัว 

 
ระดม 

 
อ่ืนๆ 

1 พจนานุกรมจีนเสี่ยงอ้านต้า 750 1  เล่ม 750     
2 วัสดุประกอบการสอน   250     

รวม 1,000     
 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียน
อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยระดับ 2 ขึ้นไป 

ตรวจสอบ แบบรายงานผลการเรียน 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 
 

    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
        (นางสาวบัวผัด เสียเว่ย) 
              ต าแหน่ง  คร ู
 
 
                                  ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
           (นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า)                 

      หวัหน้าฝ่ายวิชาการ                   
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

2. ผู้รับผิดชอบ  นายปริญญา  จันทะคุณ   

   ฝ่าย แผนงานและประกันคุณภาพ  กลุ่มสาระ / งาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     หัวหน้ากิจกรรม           นายปริญญา  จันทะคุณ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. นายปริญญา  จันทะคุณ 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 4  พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
 
5. สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อท่ี ................................................................................................................... 
 
6. สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        ข้อที่   1   ตัวบ่งชี้ที่     1.4 , 1.6 
        ข้อที่   2   ตัวบ่งชี้ที่     2.1  
        ข้อที่   5  ตัวบ่งชี้ที่     5.1  
        ข้อที่   6   ตัวบ่งชี้ที่     6.2 - 3 
7. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 7.1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 7.2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 7.3 ส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 
 7.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 7.5 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

8. เป้าหมายกิจกรรม 
8.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  8.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  8.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  8.1.3 นักเรียนร้อยละ 90 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 
  8.1.4 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ 
  8.1.5นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   
8.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
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  8.1.1 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป 
  8.1.2 นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  8.1.3 นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ 
  8.1.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ 
  8.1.5นักเรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริตในระดับดีขึ้นไป 

 
 8.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ นไป หรือ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน1  ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม  
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี – 
นาฏศิลป์ตามจินตนาการ  

รอ้ยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมี
คุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร นักเรียนร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

นักเรียนร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะ
ในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 

6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 
6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

นักเรียนร้อยละ 90 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม  ( *ระบุช่วงเวลาที่ด าเนินงานให้ชัดเจนเป็นวัน เดือน ปี หรือช่วงสัปดาห์ *) 

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ทัศนศิลป์ 
ตลอดภาค
เรียนที่ 1 

7,930 - - ปริญญา 
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10. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 
ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
     1.  ประชุมปรึกษาหารือในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพ่ือจัดท า
โครงการ 
      2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 

 
 

พฤษภาคม 2559 ปริญญา 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
      1. ด าเนินงานตามจัดการเรียนตลอดภาคเรียนที่ 1 
      1. ด าเนินงานตามจัดการเรียนตลอดภาคเรียนที่ 2 

 
ตลอดภาคเรียนที่ 1 
ตลอดภาคเรียนที่ 2 

ปริญญา 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
         1. ติดตามครั้งที่ครั้งที่ 1/ กรกฎาคม2559 
         2. ติดตามครั้งที่ครั้งที่ 2/ กันยายน 2559 
         3. ติดตามครั้งที่ครั้งที่ 3/ ธันวาคม 2559 
         4. ติดตามครั้งที่ครั้งที่ 4/ กุมภาพันธ์ 2560 

 
ก.ค.59 
ก.ย.59 
ธ.ค.59 
ก.พ.60 

 
ปริญญา 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      น าผลการประเมินทุกกิจกรรมมาสรุปเพ่ือน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนในปีการศึกษาต่อไป 

 
มี.ค.60 ปริญญา 

 
11. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 สีน้ ามัน TOA สีขาว 550 2 1,100     
2 สีน้ ามัน TOA สีด า 550 2 1,100     
3 สีน้ ามัน TOA สีแดง 550 1 550     
4 สีน้ ามัน TOA สีน าเงิน 550 1 550     
5 สีน้ ามัน TOA สีเหลือง 550 1 550     
6 กระดานไวท์บอร์ด 550 1 550     
7 สีน้ ามัน 500 5 2,500     
8 ทินเนอร์ 580 1 580     
9 พู่กันแบน 7 ด้าม คือ เบอร์ 4, 8, 

12, 14, 18, 20 และ 24 
250 1 250     

10 พู่กันกลม 11 ด้าม ได้แก่ เบอร์ 0, 
1, 2, 3, ..., 10 

200 1 200     

รวมเงินทั งหมด  7,930  
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12. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

สังเกต แบบสังเกต 

ผู้เรียนมีความซาบซึ้งเห็นคุณค่าและเข้าร่วม
กิจกรรมดนตรี  

ส ารวจ แบบส ารวจ 

ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

การประเมินเพ่ือวัด
ผลสัมฤทธิ์และผลการท าสอบ
ระดับชาติ 

แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

การประเมินผลจากการท า
กิจกรรมในชั้นเรียน 

แบบประเมิน 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1. นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 13.2. นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ 
 13.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
               (นายปริญญา  จันทะคุณ) 
                   ต าแหน่ง  คร ู
 

 
                                          ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                  (นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า)                 

             หัวหน้าฝ่ายวชิาการ   
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กิจกรรม  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อกิจกรรม พัฒนาอปุกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบ  

   ฝ่าย วิชาการ    กลุ่มสาระ / งาน   กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
     หัวหน้ากิจกรรม       นายมณเฑียร  มามาตร์ 
     ผู้รว่มงานกิจกรรม 1. ......................................................................... 

 
3. ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมปกติ     กิจกรรมใหม่     กิจกรรมพิเศษ     
 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา  

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  

 
6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 6.1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการในด้านการกีฬา มีสมรรถภาพร่างการตามเกณฑ์ การ
รักษาสุขภาพและการ  ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 6.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการรักษาสุขภาพ การป้องกันโรคของตนเอง 
 6.3 เพ่ือพัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนให้ทันสมัย ให้เหมาะสมกับกีฬาแต่ละประเภทและมี 
      ปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน 

6.5  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 

7. เป้าหมายกิจกรรม 
7.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  7.1.1 นักเรียนโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมทุกคนได้ฝึกทักษะ กระบวนการในด้านการกีฬาแต่ละ
ประเภท มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพ่ิมข้ึน มีสมรรถภาพร่างกายที่ดีสมวัย 
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 7.1.2 นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการรักษาสุขภาพ การป้องกันโรค และการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
7.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  7.2.1 นักเรียนโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมทุกคนเกิดทักษะในด้านการกีฬาแต่ละประเภท เป็นผู้มี
สมรรถภาพทางกายและทางจิตที่แข็งแรง 
  7.2.2 เกิดความตระหนักในการรักษาสุขภาพ การป้องกันโรคของตนเอง อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและรับใช้สังคม 
 

 7.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 

มาตรฐานที ่ ตัวบ่งชี  
ร้อยละของนกัเรียน/ครูที่ได้
ระดับดีขึ นไป หรือระดับ

คุณภาพ 

5 

5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 65 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ ร้อยละ 60 ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

 
8. ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรมย่อย 

ปีงบประมาณ 2559-2560 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.59 – ก.ย.59) ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.58 – มี.ค.60) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
การสอนกลุ่มสาระฯสขุ
ศึกษาและพลศกึษา 

พ.ค.-มิ.ย. 59 4,280 - - มณเฑียร 

 
9. ขั นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นเตรียมการ (Plan) 
เขียนและเสนอกิจกรรมประชุมวางแผนของครูกลุ่มสาระ 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรยีนอุปกรณส์นาม 

 
พ.ค. 59 
พ.ค. 59 

 
กลุ่มสาระสุข พละ 

2. ขั นด าเนินการ  (Do) 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
ด าเนินการวดัสมรรถภาพ สอนสุขอนามัยและฝึกทักษะกีฬา 
ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์กีฬา,สนามทกุสนาม,กีฬาส ี

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
กลุ่มสาระสุข พละ 

3. ขั นประเมินผล (Check) 
      นิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของครู  และคณะ
ครูนิเทศซึ่งกันและกัน 

 
ก.ย. –ต.ค. 59 

 
กลุ่มสาระสุข พละ 

4. ขั นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      โดยการน าผลจากการนเิทศมาใช้ในการพัฒนาวิธีการและกิจกรรมของ
โครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
ม.ค.-ก.พ. 60 

 
กลุ่มสาระสุข พละ 
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10. บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 

ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อื่นๆ 

1 ตะข่ายบาสฯ  เชือกร่ม สีขาว    160 200 2 ลูก 400     
2 ตาข่ายวอลเลย์บอลไนลอนสลิงยาว 680 1 ชุด 680     
3 ตาข่ายประตูฟุตบอล มาราธอน 2,100 1 ชุด 2,100     
4 ถุงประคบร้อนและเย็น 250 2 ถุง 500     
5 เชือกกระโดด หลอดใส ใหญ่  120 120 5 เส้น 600     

รวมเงินทั งหมด  4,280  

 
11. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1. นักเรียน ร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ได้ระดับด ี

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยการ
สังเกต      การทดสอบ 

แบบสังเกต  แบบทดสอบ 

2.นักเรียน ร้อยละ 75 มีผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ ์ได้ระดับด ี

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยการ
สังเกต      การทดสอบ 

แบบสังเกต  แบบทดสอบ 

3. นักเรียน ร้อยละ 75 มีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ์ได้ระดับดี 

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยการ
สังเกต      การทดสอบ 

แบบสังเกต  แบบทดสอบ 

4. นักเรียน ร้อยละ 60 มีผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ได้ระดับด ี

ประเมินผลการเรียนรู้ โดย การ
ทดสอบระดับชาติ 

แบบทดสอบ  

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ นโรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ น าไปสู่การยกระดับคุณภาพตามมารฐานการศึกษา 
 12.1. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยตามเกณฑ์ทุกคน 
 12.2. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
 12.3. ครูที่สอนในกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้และวิจัยชั้นเรียนครบทุกคน 

12.4. นักเรียน มีสมรรถภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด เกิดทักษะกระบวนการในด้านการกีฬา มีการรักษาสุขภาพ
และการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขมีสุขภาพท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ การป้องกันโรคของตนเอง 

 
    ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                 (มณเฑียร  มามาตร์) 
                     ต าแหน่ง คร ู

   
                                         ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                  (นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า)                 

             หัวหน้าฝ่ายวชิาการ                                    
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ชื่อโครงการ  เร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ 
 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ      โครงการใหม่      โครงการพิเศษ     
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์ 

ฝ่าย วิชาการ     

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   
ข้อที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 

สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานที่ 5 ข้อที่   1 ,  3 
       มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 5 ข้อที่   1 -  6 
 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมมีนโยบายด าเนินการการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทย มุ่งให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ และสามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการอ่านเข้าใจเรื่อง  คิด วิเคราะห์เป็น น าแง่คิดที่ได้จากเรื่องราวที่อ่านไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และสามารถเขียนสื่อสารเรื่องราวให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ด้วยภาษาท่ีสละสลวย  

  ปัจจุบันพบว่ามีนักเรียนส่วนหนึ่งที่มีปัญหาด้านการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ท าให้ผู้เรียนมีปัญหาในการเรียน
การสอนทุกรายวิชา  ประกอบกับส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักถึงปัญหานี้จึงมีนโยบายเร่งรัดและ
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ให้โรงเรียนทุกภาคส่วนด าเนินแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการ
เร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ โดยความร่วมมือของครูทุกคน 

 
2.   วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1. เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้แก่นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน 
2.2. ครจูัดสอนเสริมนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านออกและเขียนได้ 

3.   เป้าหมายโครงการ 
3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 ที่มีปัญหาด้านการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เข้าร่วมการเร่งรัดคุณภาพการ 
                    อ่านออกและเขียนได้ 
  3.1.2 นักเรียนร้อยละ 60 มีพัฒนาสามารถอ่านออกและเขียนได้ตามศักยภาพของผู้เรียน 
  3.1.3 ครูร้อยละ 80 ร่วมพัฒนาความสามารถการอ่านออกเขียนได้แก่นักเรียน 
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3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนที่มีปัญหาทุกคนได้รับแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง 
  3.2.2 นักเรียนที่ได้รับการแก้ปัญหาสามารถมีพัฒนาการอ่านและการเขียนเพ่ิมข้ึน 

  3.2.3 ครูร่วมแรงร่วมใจช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเขียนได้แก่นักเรียน 
 3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
 
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี  ร้อยละของนักเรียน/

ครูที่ได้ระดับดีขึ นไป 
หรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 5 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 5 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 7 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 7 7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 7 7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 7 7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 7 7.5 ครูมีการวัดและประเมินที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 7 7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
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4.   ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่  1 (เม.ย.59 – ก.ย.59)  ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 จัดท าแบบคัดกรองนักเรียน 
9 – 15 พ.ค. 
2559 

 - - 
ครูภาษาไทย 

 

2 

คัดกรองความสามารถด้าน
การอ่านออก อ่านรู้เรื่อง อ่าน
เข้าใจเรื่อง การเขียนสะกดค า 
และการเขียนสื่อสารได้ 

16 – 31 พ.ค. 
2559 

 - - 
ครูภาษาไทย 
ครูประจ าชั้น 

3 
จัดท าแบบฝึกเพ่ือสอนเสริม 
นักเรียน 

1 – 10 มิ.ย. 
2559 

- 
1- 30 ต.ค. 

2559 
- 

ครูภาษาไทย 
 

4 จัดสอนเสริมนักเรียน 
ตลอดปีการศึกษา 
คาบ สอนเสริม
ทุกวัน 

 

ตลอดปี
การศึกษา 
คาบ สอนเสริม

ทุกวัน 

 
ครูภาษาไทย 
ครูประจ าชั้น 

5 ประเมินผลการพัฒนา 
ก่อนสอบกลาง
ภาค/ 
ปลายภาค 

 
ก่อนสอบกลาง
ภาค/ 

ปลายภาค 
 

ครูภาษาไทย 
ครูประจ าชั้น 

 

5.  งบประมาณทั งหมด(รวมทุกกิจกรรม) 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 
เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รายหัว เงินระดม เงินอื่น ๆ 

1 เร่งรัดคณุภาพการอ่าน - / - -  - / - - - 
 รวมภาคเรียนที่ 1 786 รวมภาคเรียนที่ 2 472 

รวมตลอดปีการศึกษา  1,258  
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บัญชีรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1/2559 (เม.ย.59 – ก.ย.59) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

1 
 

ภาคเรียนที่ 1 
จัดท าแบบฝึก 
-กระดาษปกสี 
-ไส้แม็กซ์ เบอร์ 10 
-ไส้แม็กซ์ เบอร์ 3 
-กระดาษกาวติดสันเล่ม 
-ซองพลาสติกใส่ชิ้นงานนักเรียน 

 
 

120 
8 

10 
35 
5 

 
 
2 
3 
2 
6 
60 

 
 

240 
16 

     20 
210 
300 

    

รวมเงินทั งหมด  786  
 

ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.59 – มี.ค.60) 

ที ่ รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
หน่วย 

ราคารวม 
ประเภทเงิน () 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

อุดหนุน
รายหัว 

ระดมฯ อ่ืนๆ 

. ภาคเรียนที่ 2 
จัดท าแบบฝึก 
-กระดาษปกสี 
-ไส้แม็ก เบอร์ 10 
-ไส้แม็กซ์ เบอร์ 3 
-สันรูด 

 
 

120 
8 

10 
3 

 
 
2 
4 
2 
60 

 
 

240 
32 

     20 
180 

    

รวมเงินทั งหมด        472 
 
รวมงบประมาณ 

5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ............-...........   บาท 
5.2 เงินอุดหนุนรายหัว             1,258  บาท 

 5.3 เงินรายได้สถานศึกษา 
-  เงินระดมทรัพยากร       ...............-........   บาท 
-  เงินอ่ืนๆ   (ระบุ..........................)                 .............-..........   บาท         
รวมทั งสิ น                 1,258  บาท  

    6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
6.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
6.2 ครูประจ าชั้นทุกคน 
6.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนที่มีปัญหาร้อยละ 100 เข้าร่วมกัน
แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

การคัดกรองนักเรียน แบบคัดกรองนักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 60 มีการพัฒนาทักษะทางด้าน
การอ่านออกเขียนได้เพ่ิมขึ้น 

ประเมินผล แบบฝึกและแบบทดสอบ 

ครูร้อยละ 80 ร่วมแรงร่วมใจช่วยพัฒนา
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้แก่นักเรียน 

การด าเนินงานของครู แบบประเมินคุณภาพของ
นักเรียน 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1  ครูทุกคนร่วมมือกันแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
8.2  นักเรียนทุกคนที่มีปัญหาได้รับการส่งเสริมพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหา 
8.3  นักเรียนมีพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพ่ิมข้ึน 

 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชือ่................................................ .ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์)                (นางพรรณี มามาตร์)                                            
              ต าแหน่ง  คร ู                                     หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชือ่..................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
        (นายสุพรรณ์ จันทาพูน)                                           (นายศุภวิศว์ ตาหล้า) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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ภาคผนวก 
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                                                               ที ่

ค าสั่งโรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 

---------------------------------------------- 
 เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
29 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 ดังต่อไปนี้  
 

 1.  นายศุภวิศว์ ตาหล้า  ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 2.  นายสุพรรณ์  จันทาพูน รองผู้อ านวยการฯ รองประธาน 
 3.  นางพรรณี  มามาตร์  คร ู   กรรมการ 
 4.  นางปริศนา  แสนป้อ  คร ู   กรรมการ 
 5.  นางสาวติรวดี งามทรง  คร ู   กรรมการ 
 6.  นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์ คร ู   กรรมการ 
 7.  นางวันเพ็ญ มูลเมืองค า คร ู   กรรมการ 
 8.  นางกนกวรรณ มโนสร้อย คร ู   กรรมการ 
          9.  นายน าชัย หอมแก่นจัน คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

  สั่ง  ณ  วันที่    พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
                (นายศุภวิศว์ ตาหล้า) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
 
 
                                     
 
 
 

 
 


