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ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้ จัดท าโดยความร่วมมือจากคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม
ในการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์ ของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม และวางแผนการด าเนินงาน การ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมให้สอดคล้อง
กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังนี้โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใน ความรับผิดชอบ ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข  มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ตามท่ีสังคม
ต้องการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรอบการด าเนินงาน จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 

ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการปฏิบัติราชการฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
 
      ลงช่ือ.................................................. 

( นายประนอม  ไทยกรรณ์ )    
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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ค ำรับรองคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
ตามท่ีคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ด าเนินการ

จัดท า แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณของ
โรงเรียนให้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด เป็นแนวทางปฏิบัติของครูและบุคลากรใน
การด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุ วัตถุประสงค์ต่อไป โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม คณะกรรมการภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง
นักเรียน ผู้มีส่วนร่วมและคณะกรรมการ สถานศึกษาได้ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และพิจารณาโครงการต่าง ๆ 
ร่วมกันจนได้จัดท าแผนขึ้นเป็นท่ี เรียบร้อย และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
แผนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าแผนงาน/โครงการดังกล่าวมี
ความเหมาะสม สอดคล้อง สมควรได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ใช้ได้ 

ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนท่ีได้ให้ข้อแนะน า และค าช้ีแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จในอนาคต
ต่อไปจึงขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

ท้ังนี้หากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ให้อยู่ในดุลพินิจคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 

 
นายนวพล  จะงาม 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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สภำพปัจจุบันของโรงเรียน 
 

1. ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  ต้ังอยู่เลขท่ี 194 หมู่ท่ี 4 บ้านจ๋ง ต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวัด

ล าปาง  โรงเรียนห่างจากอ าเภอเมืองปานเป็นระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร  ห่างจากอ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง ประมาณ 30 กิโลเมตร  เส้นทางการเดินทางเป็นถนนลาดยางตลอดระยะทาง โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคมเดิมเป็นห้องเรียนเคล่ือนท่ีของโรงเรียนเมืองปานวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอเมือง
ปาน  ท่ีจัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ท่ีจะเพิ่มปริมาณนักเรียนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาให้มากขึ้น เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นชนบทท่ียากจน  เปิดท าการ
สอนครั้งแรกในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  1  เมื่อ พ.ศ. 2527 โดยฝากเรียนท่ีโรงเรียนบ้านจ๋ง  สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาอ าเภอเมืองปาน ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดล าปาง ในปีการศึกษา2528  มีจ านวน
นักเรียนเพิ่มข้ึนมาก แต่สถานท่ีแออัดไม่เพียงพอทางโรงเรียนร่วมกับสภาต าบลทุ่งกว๋าว ท าการก่อสร้างอาคาร
เรียนช่ัวคราว 1 หลัง เป็นอาคารไม้ไผ่หลังคามุงจากและทางราษฎรได้บริจาคท่ีดิน 158 ไร่ ในปีเดียวกันนี้
กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติต้ังเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเมืองปานวิทยา พร้อมแต่งต้ังให้นายเกตุ  เปี้ย
อุตร  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองปานวิทยา มารักษาการครูใหญ่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมอีกต าแหน่งหนึ่งและ
จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนช่ัวคราว แบบ ชค 104 1 หลัง บ้านนักการภารโรง 1 หลัง ห้องน้ า ห้อง
ส้วม 1 หลัง  

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศต้ังเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  เมื่อวันท่ี  
21  กุมภาพันธ์  2529  ให้ช่ือว่า  “โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม”และกรมสามัญศึกษาได้ แต่งต้ังให้นายประยุทธ  
ฤทธิ์จิตเพียร มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม พร้อมจัดอัตราก าลังครูอาจารย์ให้จ านวน 7  
อัตรา ประกอบด้วย  ครู – อาจารย์ 6  คน  นักการภารโรง  1  คนโดยมีห้องเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน  2  ห้อง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  จ านวน  2  ห้องและช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 1 ห้องในขณะนั้นมี
นักเรียน  158  คน โดยจัดการศึกษาแบบโรงเรียนสหศึกษา 

ปีการศึกษา  2529มีครู-อาจารย์  9  คน  นักการภารโรง  2  คน 
ปีการศึกษา  2530  โรงเรียนได้อาคารเรียน  108 ล จ านวน  1  หลัง และบ้านพักครูแบบ 203/27 

จ านวน  1  หลัง  มีครู-อาจารย์  10  คน  นักการภารโรง  2  คน ในปีนี้โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตชนบทยากจน 38 จังหวัด 
จัดการเรียนการสอนแบบกึ่งระบบโรงเรียน คือ เรียนวิชาสามัญเต็มวันเฉพาะวันพุธ ส่วนวันอื่นๆเรียนวิชา
สามัญครึ่งวันเช้า  ส่วนครึ่งวันบ่ายให้นักเรียนฝึกทักษะงานอาชีพที่บ้านนักเรียน 

ปีการศึกษา2531โรงเรียนได้ขยายเขตไฟฟ้าเข้าโรงเรียนและมีครู-อาจารย์เพิ่มขึ้นเป็น 15 คนได้รับ
งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27  จ านวน 1 หลัง  ถังเก็บน้ าฝนแบบฝ 33  จ านวน 1 ชุด 

ปีการศึกษา 2532  โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร ชค 104  และบ้านพักนักเรียน  5  หลัง  
โดยมี  นายสกลไหมสาสน์  ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

ปีการศึกษา 2533  ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ า ห้องส้วม ขนาดมาตรฐาน 6 ท่ีนั่ง 
ปีการศึกษา 2534  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 จ านวน 1 หลัง  
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ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างหอประชุมและโรงอาหารแบบ  100/27  จ านวน 
1 หลัง และใช้งบประมาณเหลือจ่ายก่อสร้างถังเก็บน้ าฝนแบบ ฝ 33 จ านวน 2 ชุด และขุดสระเก็บน้ า ขนาด 
30 x 50 x 3  เมตร จ านวน 1 สระ  มีครู-อาจารย์ จ านวน 19  คน  มีครู-อาจารย์ไปช่วยราชการ 3 คนและมา
ช่วยราชการ  1 คน ดังนั้นมีครู-อาจารย์ปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนจ านวน17  คน 

ปีการศึกษา 2536 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ชค  108 ล/30  จ านวน  1  
หลัง  และบ้านพักภารโรงแบบมาตรฐานอีกจ านวน  1  หลัง  ในปีการศึกษานี้ได้รับการอนุมัติให้เปิดท าการ
สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักนักเรียน 8  คนได้รับจ านวน 4  หลัง  มี
นางจุรีย์  สร้อยเพชร  มาด ารงต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับงบประมาณพัฒนา
จังหวัดล าปางในการจัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคในสถานศึกษาและไ ด้รับงบประมาณจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปางในการจัดท าห้องปฏิบัติการทางภาษา ( Sound  Laboratory )  และ
ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  คือระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4  จ านวน 3  กลุ่มวิชาเลือก  คือ  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ , ศิลป-์ ค านวณ และช่างอุตสาหกรรม 

ปีการศึกษา 2538  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมเป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (ค.
อมต.สศ.)  และโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.) รุ่นท่ี 1มีครูอาจารย์จ านวน  20  
คนนักการภารโรง จ านวน 2  คน  มีนักเรียนจ านวน  414  คน มีห้องเรียนจ านวน 12 ห้องเรียน  เปิดท าการ
สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5) ได้รับจัดสรรงบประมาณสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดล าปาง ในการพัฒนาถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ภายในโรงเรียน และชมรมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จ านวน 11 ชุดและเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์จ านวน1 ชุด 

ปีการศึกษา  2539  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ล าปางในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ในด้านช้ันวางหนังสือ  หนังสือ  พื้นเซรามิก  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จ านวน  1  ชุด  โทรทัศน์และเครื่องเล่นวิดีทัศน์จ านวน  1  ชุด เครื่องฉายวิดีทัศน์
พร้อมอุปกรณ์จ านวน  1  ชุด  เต้นท์สนาม  1  หลัง  นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้เป็นศูนย์ของการศึกษานอก
โรงเรียนประจ าต าบลทุ่งกว๋าวโดยได้รับจานสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์การรับสัญญาณภาพจ านวน 1 ชุด  
ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างห้องน้ าห้องส้วมแบบ  6  ท่ีนั่ง 

โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  โดยมี นางจุรีย์  
สร้อยเพชร  ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม และนายบุญเสริญ  สุริยา ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ค.อมต.สศ.) ดีเด่นและโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม(รพชส.) ดีเด่น นักเรียน
คือ นางสาวศิริพร  โกวฤทธิ์ ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2540 นี้ 
นางรุ่งนภา  คงรอด  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2541 และ มีนายสายัณห์  พรมใสด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เมื่อวันท่ี  20  กุมภาพันธ์  2541 

ปีการศึกษา  2541  โรงเรียนมีนักเรียน 446 คน แบ่งออกเป็น 14 ห้องเรียน มีครู-อาจารย์จ านวน 
21 คน นักการภารโรง จ านวน 2 คน ครูอัตราจ้าง จ านวน 2 คน ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้รับจัดสรร
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งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร จ านวน 1 หลัง  ได้รับงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา จ านวน 10 เครื่อง  งบประมาณ 998,000 บาท และคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จ านวน 650,000  บาท 

ปีการศึกษา  2542  โรงเรียนมีนักเรียน 498 คน แบ่งออกเป็น 17 ห้องเรียน  มีครู- อาจารย์ 
จ านวน  23 คน นักการภารโรง จ านวน 2 คน ครูอัตราจ้าง จ านวน 1 คน และผู้บริหารโรงเรียนคือ นางรุ่งนภา  
คงรอด ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2543 

ปีการศึกษา 2543  โรงเรียนมีนักเรียน 527 คน แบ่งออกเป็น17 ห้องเรียน คือ 3-3-2-/3-3-3  มี 
ครู-อาจารย์ จ านวน  27 คน  นักการภารโรง  2 คน ครูอัตราจ้าง  1 คน 

ปีการศึกษา 2544  โรงเรียนมีนักเรียน  526  คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ  3-3-3/3-3-3  มี
ครู-อาจารย์จ านวน  25  คน นักการภารโรงจ านวน 2 คน ครูอัตราจ้าง จ านวน 1 คน และโรงเรียนได้รับ การ
ประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นกรมสามัญศึกษา ปี 2544 

ปีการศึกษา 2545  โรงเรียนมีนักเรียน 594 คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มีครู-
อาจารย์จ านวน  30 คน  นักการภารโรงจ านวน 2 คน  ครูอัตราจ้าง  จ านวน 2 คน  

ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนมีนักเรียน  607  คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มี
นายทรงศักด์ิ  สาแก้ว ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีครู -อาจารย์จ านวน  30 คน 
นักการภารโรงจ านวน 2 คน  ครูอัตราจ้างจ านวน 2คน  โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานการศึกษา ระหว่างวันท่ี 18-20  มิถุนายน  2547  โดยมีระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
หรือ A3  ท้ัง 14  มาตรฐาน โรงเรียนเข้าสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าปาง เขต 3 ซึ่งมี 3 อ าเภอคือ 
อ าเภอแจ้ห่ม อ าเภอวังเหนือ และอ าเภอเมืองปาน โดยส านักงานเขตพื้นท่ีต้ังอยู่ ท่ีอ าเภอแจ้ห่ม ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2546  และ
ได้รับการยกย่องให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ในการคัดเลือกสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จ
ในการด าเนินงานเรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการสานสายใยครูและศิษย์ ปีการศึกษา 
2546 จากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนมีนักเรียน  595  คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มีครู-
อาจารย์จ านวน 29คน  นักการภารโรงจ านวน  2คนโรงเรียนได้รับพระราชทานโล่และเกียรติบัตรรางวัลยอด
เย่ียม การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา “รักการอ่าน สานสู่ฝัน”  ในปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 
2546  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในมงคลวโรกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ 48 พรรษา สาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้ ด้านส่งเสริมนักสร้างสรรค์สังคม ระดับ
มัธยมศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันท่ี  27  สิงหาคม  2547อาจารย์
ใหญ่ทรงศักด์ิ  สาแก้ว รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติประจ าปี 2547  จากองคมนตรีธานินทร์กรัยวิเชียร เมื่อวันท่ี  26 กรกฎาคม  2547 

ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนมีนักเรียน  597  คนแบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มีครู-
อาจารย์จ านวน  31  คน นักการภารโรงจ านวน  2 คน 

ปีการศึกษา  2549  โรงเรียนมีนักเรียน  604  คน  แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มี
ครู-อาจารย์จ านวน  31คน นักการภารโรงจ านวน  2คน  และโรงเรียนได้รับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้ารับ
รางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดล าปาง 
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ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนมีนักเรียน  596  คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มีครู-
อาจารย์จ านวน  31คน  นักการภารโรงจ านวน  2  คนและโรงเรียนได้รับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้ารับ
รางวัลพระราชทาน  ระดับจังหวัดล าปาง ได้รับรางวัล Best of the best  นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ  
เนื่องในงานมหัศจรรย์เด็กไทยมหกรรมปฏิรูปการศึกษาข้ัน 

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนมีนักเรียน  540  คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มีครู-
อาจารย์จ านวน  30คน นักการภารโรงจ านวน  2คน 

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนมีนักเรียน 538  คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มีครู-
อาจารย์จ านวน  30คนนักการภารโรงจ านวน  2คน 

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนมีนักเรียน 518 คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มีครู-
อาจารย์จ านวน  31คนนักการภารโรงจ านวน  2คนผู้บริหารโรงเรียน นายพิมนน์ปิติลุ มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2554 

ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนมีนักเรียน 518 คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 2-3-3/3-3-3 มีครู-
อาจารย์จ านวน  31 คนนักการภารโรงจ านวน  2คนผู้บริหารโรงเรียน นายมานัส นพคุณมาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2555 

ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนมีนักเรียน 449 คน แบ่งออกเป็น 17 ห้องเรียน คือ 2-3-3/3-3-3 มีครู-
อาจารย์จ านวน  34 คนนักการภารโรงจ านวน  2 คนโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
และได้มีการจ้างครูชาวต่างชาติ(ครูภาษาอังกฤษ) จ านวน 1 คน และครูสอนภาษาจีนจ านวน 1 คน 

ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนมีนักเรียน 400 คน แบ่งออกเป็น 15 ห้องเรียน คือ 2-2-3/2-3-3 มีครู-
อาจารย์จ านวน  31 คนนักการภารโรงจ านวน  2 คน 

ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนมีนักเรียน 324 คน แบ่งออกเป็น 13 ห้องเรียน คือ 2-2-2/2-2-3 มีครู-
อาจารย์จ านวน  31 คนนักการภารโรงจ านวน  2 คนผู้บริหารโรงเรียน นายวิโรจ หลักมั่น  มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เมื่อวันท่ี 24 มกราคม2557นางสาววันวิสาข์  สมคะเน ได้รับรางวัล
นักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้รับ
พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  

ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนมีนักเรียน 252 คน แบ่งออกเป็น 11 ห้องเรียน คือ 1-2-2/2-2-2มีครู-
อาจารย์จ านวน  25 คนนักการภารโรงจ านวน  2 คน โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและส่ิงก่อสร้าง อาคารเรียนกึ่งถาวร หอประชุมโรงอาหาร 
งบประมาณ 820,200 บาท  งบประมาณค่าครุภัณฑ์การศึกษาฯ ประจ าห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 
รายการ งบประมาณ  800,000 บาท  งบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ าด่ืมสะอาด
ให้กับโรงเรียนท่ัวประเทศ จากส านักงานทรัพยากรน้ าเขต 1 ล าปาง กรมทรัพยากรน้ าบาดาล งบประมาณ 
1,200,000 บาท  และงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ 150,000 บาท 

ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนมีนักเรียน 221 คน แบ่งออกเป็น 11 ห้องเรียน คือ 2-1-2/2-2-2มีครู-
อาจารย์จ านวน  24 คนนักการภารโรงจ านวน  2 คนโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาล จ านวน  3  รายการ  ดังนี้   

1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งบประมาณ 150,000 บาท   
2) ส้วมนักเรียนชาย 6 ท่ี/ 49 งบประมาณ  618,500บาท 
3) ส้วมนักเรียนหญิง 6 ท่ี/ 49 งบประมาณ  490,900บาท 
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ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนมีนักเรียน 216 คน แบ่งออกเป็น 11 ห้องเรียน คือ 2-2-1/2-2-2มีครู-
อาจารย์จ านวน  25 คนนักการภารโรงจ านวน  2 คนโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับกิจกรรมซ่อมแซมอาคาร
เรียนและส่ิงก่อสร้างฯ รายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งบประมาณ 200,000 บาท 

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมีนักเรียน 200 คน แบ่งออกเป็น 12 ห้องเรียน คือ 2-2-2/2-2-2มีครู-
อาจารย์จ านวน  25 คนนักการภารโรงจ านวน  2 คนโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบด าเนินงาน) 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช าระหนี้ค้างค่าสาธารณูปโภค (รายการค่าไฟฟ้า) จาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 27,637.33 บาทและได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินการ (ค่าใช้
สอย) เพื่อด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จ านวน 497,000 บาท 

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมีนักเรียน 193 คน แบ่งออกเป็น 12 ห้องเรียน คือ 2-2-2/2-2-2 มีครู-
อาจารย์จ านวน  25 คนนักการภารโรงจ านวน  1 คน ผู้บริหารโรงเรียน นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว  มาด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2564 โรงเรียนได้รับการจัดสรร
งบประมาณ (งบด าเนินงาน)ในช่วงเดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช าระหนี้ค้างค่า
สาธารณูปโภค (รายการค่าไฟฟ้า) จาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 
50,402.31 บาท 

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมีนักเรียน 187 คน แบ่งออกเป็น 12 ห้องเรียน คือ 2-2-2/2-2-2 มีครู-
อาจารย์จ านวน  21 คนนักการภารโรงจ านวน  2 คน ธุรการจ านวน 1 คน โรงเรียนได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 
2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม แบบ 100/27 จ านวน 1,145,400 บาท 

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมีนักเรียน 180 คน แบ่งออกเป็น 12 ห้องเรียน คือ 2-2-2/2-2-2 มีครู-
อาจารย์จ านวน  21 คนนักการภารโรงจ านวน  2 คน ธุรการจ านวน 1 คน โรงเรียนได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารแบบ 108ล จ านวน 497,500 บาท 
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2. ตำรำงแสดง ข้อมูลบุคลำกร 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน 

รวม 
ชำย หญิง 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - 1 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน - - - 

ครู คศ. 4 1 1 2 
ครู คศ. 3 3 5 8 
ครู คศ. 2 3 1 4 
ครู คศ. 1 - - - 
ครูผู้ช่วย - - - 

พนักงานราชการ - 2 2 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน 

รวม 
ชำย หญิง 

ครูอัตราจ้าง 1 1 2 
ธุรการ - 1 1 
นักการ 2 - 2 
รวม 11 11 22 

 
3. ตำรำงแสดง  จ ำนวนครูแยกตำมฝ่ำย / หมวด 

ฝ่ำย / หมวด 
จ ำนวน 

รวม 
ชำย หญิง 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - 1 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน - - - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 - 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 1 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 3 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - 2 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - 1 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา - - - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา - - - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 3 2 5 

รวม 10 9 19 
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4. ตำรำงแสดงจ ำนวนครูแยกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

ครูแยกตำมวุฒิกำรศึกษำ 
จ ำนวน 

รวม 
ชำย หญิง 

ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท 3 3 6 
ปริญญาตรี 5 7 12 
ต่ ากว่าปริญญาตรี - - - 

รวม 8 10 18 
 
 
 
 

5. ตำรำงแสดง  จ ำนวนนักเรียน ปีงบประมำณ 2564 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน 180 คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 180 คน จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 2 16 11 27 15.00 

ม.2 2 16 15 31 17.22 

ม.3 2 20 18 38 21.11 

รวมม.ต้น 6 52 44 96  

ม.4 2 13 10 23 12.78 

ม.5 2 17 19 36 20.00 

ม.6 2 14 11 25 13.89 

รวมม.ปลำย 6 44 40 84  

รวมทั้งหมด 12 96 84 180  
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 (หมำยเหตุ จ านวนนักเรียนต้ังแต่ข้อ 3) เป็นต้นไป ใช้ข้อมูลนักเรียนจ านวน 180 คน ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน
2565)  
 

3)  จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 182 คน คิดเป็นร้อยละ 97.34 
 4)  จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 154 คน คิดเป็นร้อยละ 85.56 
 5)  จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.35 
 6)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 4 คนคิดเป็นร้อยละ 2.14 
 7)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ(ผลการเรียนเฉล่ียสูงสุด) 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.28 
 8)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 10 คนคิดเป็นร้อยละ5.35 
 9) จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร ม.3 จ านวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 และ ม.6 จ านวน 22 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 10) อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1: 8 
 11) จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 187 คน  คิด
เป็นร้อยละ 100 
 12) จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 187 คน  คิดเป็นร้อยละ100 
 13) จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 187 คน  คิดเป็นร้อยละ100 
14) จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกประเทศ 187 คน  คิดเป็นร้อยละ 100
  
 15) จ านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอ 187 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 16) จ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 
187 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 17) จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา 187 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

15.00% 

17.22% 

21.11% 

12.78% 

20.00% 

13.89% 

จ ำนวนนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปีกำรศึกษำ 2564 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
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ทิศทำงของโรงเรียน 
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ทิศทำงของโรงเรียน 

 
1. วิเครำะห์SWOT 

1.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
1) ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย( Structure and Policy ) 

1.1) จุดแข็ง( Strength ) 
มีโครงสร้างและนโยบายบริหารอย่างชัดเจน มีความพร้อมและเป็นระบบครบถ้วนตามการ

บริหารจัดการ สามารถปฏิบัติได้จริง มีหลักฐานการก าหนดหน้าท่ีของบุคลากรตามโครงสร้าง บุคลากรให้
ความร่วมมือ เป็นโรงเรียนใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีนโยบายสนับสนุนให้
บุคลากรพัฒนาตนเองอยู่เสมอโรงเรียนมีจุดเด่นด้านทักษะงานฝีมือ คหกรรมและการจัดสวนถาด สวนแก้ว
ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงผ่านการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ. นโยบายเน้นการจัด
การศึกษาให้นักเรียนมีทักษะความสามารถ มีพัฒนาการด้านร่างกาย และจิตใจ  

1.2) จุดอ่อน( Weakness ) 
การจัดการเรียนการสอนไม่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน ควรหาจุดเด่นของ

โรงเรียนและส่งเสริมให้เป็นที่ประจักษ์ การก าหนดบุคลลากรบางคน ภาระงานของบุคคลากรยังขาดความ
เหมาะสมปฏิบัติหน้าทีหลายอย่างภาระงานมาก บางท่านขาดความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย การ
ปฏิบัติงานจึงไม่ด าเนินไปตามโครงสร้างการท างาน 

2) ปัจจัยด้ำนผลผลิตและกำรบริกำร ( Product and Service ) 
2.1) จุดแข็ง( Strength ) 
การคมนาคมสะดวกติดกับถนนใหญ่ โรงเรียนเป็นท่ียอมรับของสังคม ชุมชน และหน่วยงาน

อื่นในด้านผลงานท่ีเป็นทักษะการทงานและกิจกรรมผู้รับบริการ ติดต่อราชการได้รับการต้อนรับอย่างเป็น
มิตร สภาพแวดล้อมร่มรื่นสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบริการด้านต่าง ๆ เช่นระบบ  ICT  มีหน่วยงาน
ชุมชน องค์กรภายนอกให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีมีการสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 

2.2) จุดอ่อน( Weakness ) 
การบริการบางงานขาดความคล่องตัวระบบสารสนเทศยังไม่เป็นปัจจุบัน ขาดพาหนะ

โดยสารของโรงเรียนในการน าส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก ครูผู้สอนบางสาระมี
ภาระงานมาก ท าให้ขาดการคิดค้น พัฒนาส่ืองานด้านการสอน แหล่งเรียนรู้บางสาระยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการสอน นักเรียนขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
การแข่งขันในตัวนักเรียนมีน้อยท าให้ขาดความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ด้าน
การเรียนวิชาต่าง ๆ ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ 

3) ปัจจัยด้ำนบุคลำกร ( Man ) 
3.1) จุดแข็ง  ( Strength ) 
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบริหารการเปล่ียนแปลงมีความรู้ด้านการบริหารจัดการ 

ศึกษามีครูครบช้ันและเพียงพอตามสาระการเรียนรู้ต่างๆ คณะครูบางส่วนอาศัยบ้านพักครูในโรงเรียน 
บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในท้องท่ีและพักบ้านพักครูมีหลายคน มีความต้ังใจในการท างาน มีความสามารถใน
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การสอนวิชาเฉพาะ ได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ ทักษะการสอน การยกระดับวิทยฐานะ ครูศิลปะและครู  
แนะแนวผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับสูงแสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานตามโครงสร้าง
และนโยบาย 

3.2) จุดอ่อน  ( Weakness ) 
ครูและบุคลลากรส่วนใหญ่อาศัยพักในเมืองห่างจากโรงเรียน และเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก

บุคลากรมีภาระงานมากและจ านวนคาบสอนมากในบางสาระการเรียนรู้ครูบางส่วนมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีและภาระงานของครูยังมีความต่างกัน ครูบางส่วนขาดการยอมรับการเปล่ียนแปลง
ใหม่ๆ  

4) ปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรเงิน (Money ) 
4.1) จุดแข็ง  ( Strength ) 
บุคลากรด้านการเงินมีความพร้อมรับการเรียนรู้ใหม่ บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอ

งบประมาณ มีการจัดการแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับงบประมาณ สภาพการเงินคล่องตัว ได้รับ
งบประมาณอุดหนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว และมีกำรวำงแผนด้ำนกำรบริหำร
งบประมำณ 

4.2) จุดอ่อน( Weakness ) 
การจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัดล่าช้า ไม่มีแหล่งงบประมาณจากท่ีอื่น ๆ เท่าท่ีควรท าให้

พัฒนางานได้ไม่เต็มท่ีระบบการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการท่ีก าหนดไว้เท่าท่ีควร ผู้ปกครอง
ชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าให้ยากต่อการระดมทุนเพื่อการศึกษา และ
ยากต่อการบริหารงานด้านการเรียนการสอน 

5) ปัจจัยด้ำนวัสดุ อุปกรณ์(Material ) 
5.1) จุดแข็ง ( Strength ) 
มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามแผนงานท่ีวางไว้ มีการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง

คุ้มค่า มีแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่หลากหลาย มีเครื่องดนตรีที่มีพร้อมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนได้ดี 
แหล่งวัสดุอุปกรณ์ทางธรรมชาติมีมาก ระดมทุนจากผู้ปกครองและผู้เสียสละ มีการอ านวยความสะดวกด้าน
การจัดหารายได้ถูกต้องตามความต้องการตามระเบียบทุกขั้นตอน 

5.2) จุดอ่อน( Weakness ) 
วัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนได้มาค่อนข้างล่าช้า หรือ อยู่ห่างไกลจากแหล่ง

จ าหน่าย ท าให้งานบางงานเกิดความล่าช้า วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ หรือเพียงพอบางกลุ่มงานขาด
เครื่องมือท่ีทันสมัย ครูไม่เข้าใจในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดอาคารและห้องปฏิบัติการเรียนการสอนวิชา
เกษตรกรรม โรงเรียนไม่มีห้องศูนย์นวัตกรรมท่ีใช้ประโยชน์ทางการเรียนรู้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆไม่ถูกวิธี 

6) ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร(Management ) 
6.1) จุดแข็ง  ( Strength ) 
ผู้บริหารมีทีมงานท่ีเข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ การบริหารจัดการเน้นความโปร่งใส มีแผนการ

ด าเนินงานในการบริหารจัดการท่ีแน่นอนมีความยืดหยุ่น มีระบบประกันคุณภาพการศึกษามีการก าหนด
ทิศทางและเป้าหมายตามแผนงานท่ีวางไว้และแบ่งงานไว้ชัดเจนผู้บริหารมีความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ในการเรียนการสอน 
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6.2) จุดอ่อน( Weakness ) 
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีขีดจ ากัดเรื่องการท างานเป็นระบบขั้นตอน การให้การบริการบาง

เรื่องล่าช้าไม่สะดวกเพราะครูบุคลากรมีภาระหน้าท่ีและไปราชการบ่อยผู้ควบคุมดูแลขาดความรู้ในการ
บริหารงานต่าง ๆ ขาดการบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน กิจกรรมโครงการบางกิจกรรม
ไม่ด าเนินการตามแผนงานท่ีวางไว้ งบประมาณท่ีมีไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 

 
1.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

1) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม( Social and Cultural ) 
1.1) โอกาส  ( Opportunity ) 
มีสภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ มีสังคมวัฒนธรรมด้ังเดิม เป็นสังคมเกษตรกรรมมีการสืบ

สานภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามสืบทอดสู่คนรุ่นหลังสามารถน าไปเป็น
ต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนได้ สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ชุมชนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีด้านการศึกษา ให้ความร่วมมือด้านแรงงาน กิจการงานของ
โรงเรียน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือดูแลพฤติกรรมนักเรียนเป็นอย่างดี  

1.2) อุปสรรค ( Threat ) 
ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจนมีอาชีพเกษตรกรรมไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุน

การศึกษาแก่บุตรหลานได้อย่างเต็มท่ีกลุ่มเยาวชนในวัยรุ่นมีอัตราเส่ียงต่อปัญหายาเสพติด สังคม ชุมชน ยัง
ไม่เห็นความส าคัญ วัฒนธรรมในเรื่องการสูบบุหรี่ ด่ืมเหล้า การชกต่อยของนักเรียน มีค่านิยมไม่เหมาะสม
ท าให้นักเรียนเกิดการเลียนแบบ ผู้ปกครองอนุญาตให้นักเรียนด่ืมสุราได้ ครอบครัวแตกแยก ปัญหาความ
ยากจน ยังไม่สามารถดึงทรัพยากร บุคลากร แหล่งความรู้มาบูรณาการเท่าท่ีควร บางครั้งความสงบสุขท า
ให้ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี( Technological Factors ) 
2.1) โอกาส( Opportunity ) 
มีการบริการอินเตอร์เน็ต และครูใช้คู่มือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย มีเทคโนโลยีส่ือ

นวัตกรรมใช้ในการเรียนการสอน และสนับสนุนการบริหารการจัดการเรียนการสอน ชุมชนสมทบร่วมมือใน
การจัดซื้อเทคโนโลยีการสอนมีเครื่องอ านวยความสะดวกมากขึ้นให้แก่นักเรียนเช่นคอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต 

2.2) อุปสรรค ( Threat ) 
งบในการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์น้อยต้องรบกวนผู้ปกครอง ชุมชนมีร้านคอมพิวเตอร์ท่ีเปิด

ให้เล่นเกมส์ผู้เรียนขาดวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีท าให้ใช้เทคโนโลยีในทางท่ีผิดเช่นแทนท่ีจะใช้เวลา
ว่างช่วยงานผู้ปกครอง อ่านหนังสือ แต่กลับไปขลุกท่ีร้านคอมพิวเตอร์ หรือโดดเรียนไปเล่นเกมแทนท่ีจะใช้
เป็นแหล่งศึกษา หรือ ค้นคว้าหาความรู้ คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการใช้ประกอบการเรียนการสอน 
นักเรียนไม่มีจิตส านึกในการรักษาส่ิงของส่วนรวมนักเรียนมีค่านิยมในการใช้โทรศัพท์ซึ่งเป็นส่ิงท่ีไม่จ าเป็น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ล้าสมัยขาดการซ่อมบ ารุงโดยผู้เช่ียวชาญอย่างสม่ าเสมอ 

3) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ( Economic Factors ) 
3.1) โอกาส( Opportunity ) 
นักเรียนบางส่วนได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ ส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครอง เช่น ซื้อ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก/แท็ปเล็ต  มีโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา มีกองทุนกู้ยืม
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เรียนเพิ่มโอกาส  ให้ผู้เรียน ลดภาระปัญหาการเงินของผู้ปกครอง ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพอเพียง  

3.2) อุปสรรค( Threat ) 
ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างเป็นส่วน ใหญ่อาชีพไม่

มั่นคง ไม่มีอาชีพแน่นอน บางครอบครัวผู้ปกครองท างานต่างจังหวัดปล่อยให้ลูกหลานอยู่กับญาติ พี่น้องท่ี
อายุมากมีความล าบากในการด ารงชีพ ไม่มีตลาดแรงงานในท้องถิ่น ขาดการส่งเสริมแนะน าในการประกอบ
อาชีพ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษามีน้อยงบประมาณจัดสรรน้อยเพราะชุมชนยังพึ่งตนเองไม่ได้ 

4) ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย( Political & Legal Factors ) 
4.1) โอกาส( Opportunity ) 
มีนโยบายการบริหารจัดการสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาแห่งชาติ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีกฎหมายบังคับใช้การเงินมีโครงสร้างการบริหารจัดการ โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้และ
ปฏิบัติส่งเสริมแนวทางประชาธิปไตยองค์กรบริหารส่วนต าบลให้ความร่วมมือและช่วยเหลือด้านการศึกษา  
ผู้น าชุมชนให้ความช่วยเหลือโรงเรียนดี 

4.2) อุปสรรค ( Threat ) 
 การเมืองมีความแตกแยกมีการใช้กฎหมายในทางท่ีผิดยังมีการใช้อ านาจแทรกในการ

บริหาร องค์กรทางการเมืองยังไม่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาเท่าท่ีควร 
 
2. วิสัยทัศน์ (VISION ) 

มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
 

3. พันธกิจ 
1) เสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม รักษ์ส่ิงแวดล้อมและน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา 
2) ส่งเสริมนักเรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 มีความสามารถเฉพาะทางตามความถนัดของตนเอง 

และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
3) พัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นมือ

อาชีพ 
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ส่งเสริมความร่วมมือแบบบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
4. เป้ำประสงค์ 

1) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีงามมีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย  มี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตสู่การเป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี 

2) นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพมีความสามารถเฉพาะทางตามความถนัดของตนเองและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติตามคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน 

4) ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง  ใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการบริหารช้ันเรียนเชิงบวก  ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
โรงเรียนบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนอย่างเป็น
ระบบเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

5) โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างหลากหลาย 
 
5. ปรัชญำของโรงเรียน 

ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม 
 

6. คติพจน์ของโรงเรียน 
วิริเยน  ทุกขมเจติ (คนจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร) 
 

7. สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
ดอกทองกวาว 
 

8. สีของโรงเรียน 
สีแสด – ด า 
 

9. อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม รักษ์ส่ิงแวดล้อม น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

10. เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
โรงเรียนส่ิงแวดล้อม เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 

11. กลยุทธ์ของสถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพท้ังด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ท่ีเหมาะสมกับ

บริบทมีการปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรมน้อมน าพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกำรมีงำนท ำ มีอำชีพ 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านมีทักษะการคิด วิเคราะห์
ผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)ผ่านการประเมินสมรรถนะท่ี
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)ผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านการรู้
เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)มีทักษะส่ือสารอังกฤษ และส่ือสารภาษาท่ี 3 มีทักษะด้าน Digital 
Literacy ในการเรียนรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)มีการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา มีการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5ขั้นตอน หรือบันได 5ขั้น (IS: 
Independent Study)ผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพจัดการ
เรียนรู้ และบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีทุกช่วง
วัยมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
โรงเรียนมีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปีมีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษ

ท่ี 21 และสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น 
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้และการวัด
ประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพมีระบบ

ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โรงเรียนผ่านการ
ประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีก าหนดมีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีระบบโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมท่ีสามารถเช่ือมต่อ
กับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละระดับได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิตมี
คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆอาทิ ดนตรี กีฬา 
ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น และผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่าน Digital Platform 

กลยุทธ์ที่ 5 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ 
ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานส่ิงแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)จัดการศึกษาเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals forSustainable Development) 
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12. แหล่งเรียนรู้/ ภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

 1) ห้องสมุดมีขนาด 160 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 5,179เล่ม การสืบค้นหนังสือและ
การยืม-คืน ใช้ระบบ PLsจ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 57 คน ต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 11.61 ของนักเรียนท้ังหมด 

2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน 3 ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จ านวน 1 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จ านวน 1 ห้อง 
  ห้องสมุด    จ านวน 1 ห้อง 
  ห้องเกียรติยศ    จ านวน 1 ห้อง 
  ห้องโสตทัศนศึกษา   จ านวน 1 ห้อง 
  ห้องประจ าฝ่ายต่างๆ   จ านวน 4 ห้อง 
  ห้องพยาบาล    จ านวน 1 ห้อง 
  ห้องพัสดุ    จ านวน 1 ห้อง 
  ห้องสหกรณ-์ออมทรัพย์     จ านวน 1 ห้อง 
  ห้องฝึกงานอุตสาหกรรม    จ านวน 1 ห้อง 
  ห้องฝึกงานคหกรรม    จ านวน 1 ห้อง 
  ห้องศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด  จ านวน 1 ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์     จ านวน 52 เครื่อง 
 ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน 40 เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน 40 เครื่อง 
 จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 76 คน ต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ 35.19 ของนักเรียนท้ังหมด 
 ใช้เพื่อการบริหารจัดการ     จ านวน 12 เครื่อง 

4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติกำรใช้จ ำนวนคร้ัง/ป ี

1. ห้องเรียนธรรมชาติสวนเกษตร 
2. ห้องสมุดโรงเรียน 
3. สวนวรรณคดี 
4. สวนป่าอนุรักษ์ 
5. สวนคณิตพิชิตไอคิว 
6. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
7. เฮือนฝ้ายค า 
8. สวนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 
9. ร้านสหกรณ์โรงเรียน 
10. ธนาคารออมทรัพย์โรงเรียน 
11. สวนสมุนไพร 

50 
75 
20 
6 
24 
20 
- 

20 
50 
30 
8 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติกำรใช้จ ำนวนคร้ัง/ป ี

12. ห้อง E-Learning 
13. สวนอุตุนิยมวิทยา 
14. สวนหิน 

80 
10 
10 

  
5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติกำรใช้จ ำนวนคร้ัง/ป ี

1.โครงการพระราชด าริทุ่งจ้ี 
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
4. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
4. กลุ่มทอผ้าบ้านหัวทุ่งและบ้านทุ่งกว๋าว 
5. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 
6. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
7. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลทุ่งกว๋าว 
8. นิทรรศการงานประกวดผลิตภัณฑ์การเกษตรต าบลทุ่งกว๋าว 

5 
3 
7 
1 
3 
1 
1 
2 
 
1 
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13. ผลงำนดีเด่นที่ผ่ำนมำ  
 13.1 ผลงำนดีเด่นสถำนศึกษำ 

ท่ี ระดับรำงวัล ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 
หน่วยงำนที่มอบ

รำงวัล 
1 ระดับภาค รางวัล เหรียญเงิน ในการคัดสรรผลงานหนึ่ง โรงเรียน หนึ่ ง

นวัตกรรม ประจ าปี  2564 เรื่ อ ง  การ จัดการ เรียนรู้ โดยใ ช้
ปรากฏการณ์เป็นฐาน (phenomenon based learning) 
ด้วยเทคนิคการสอนแบบDONDEE รายวิชาวิทยาการค านวณ รหัส
วิชา ว31252 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยการเรียนรู้การพัฒนา
โครงงาน วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

ส านักงานเลขาธิการคุรุ
สภา 

2 ระดับภาค รางวัลระดับเหรียญทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบ
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2564วันท่ี 22 กันยายน 2564 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถม 

ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
3 ระดับเขตพื้นท่ี /

ระดับจังหวัด 
รางวัลระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2564 ประเภท
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 วันท่ี 23 มิถุนายน 2564 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา

ล าปาง ล าพูน 
4 ระดับเขตพื้นท่ี /

ระดับจังหวัด 
รางวัล IQA AWARDS ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก 
เป็นสถานศึกษาท่ีมีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ประจ าปี 2564 วันท่ี 1 
มิถุนายน 2564 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา

ล าปาง ล าพูน 

5 ระดับเขตพื้นท่ี /
ระดับจังหวัด 

มีการด าเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินระดับ 3 ดาว 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจ าปีการศึกษา 2564 วันท่ี 
6 กันยายน 2564 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา

ล าปาง ล าพูน 

6 ระดับเขตพื้นท่ี /
ระดับจังหวัด 

มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จ เป็น
แบบอย่างได้ ระดับดีมาก ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา

ล าปาง ล าพูน 
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13.2 ผลงำนดีเด่นของผู้บริหำร  
ท่ี ผู้บริหำร ระดับรำงวัล ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1 นายศานติกรศ์ิ 

วงค์เขียว 
ระดับประเทศ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  เป็นผู้วิจัยและพัฒนาท่ี

เข้ าร่ วมการส่งนวัตกรรมสร้ างสรรค์คนดี 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ  
ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
คุณธรรม “นวัตกรรมแบบผสมผานT-SPA 3SR 
PLUS PRO,3Q MODEL”และ “TWS 
MODEL-TEAMS MODEL” วั น ท่ี  1 5 
กรกฎาคม 2564 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2 นายศานติกรศ์ิ 
วงค์เขียว 

ระดับประเทศ ได้รับรางวัลในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มี
อบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2564 วันท่ี 16 
มกราคม 2565 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3 นายศานติกรศ์ิ 
วงค์เขียว 

ระดับเขตพื้นท่ี 
/ระดับจังหวัด 

รางวัล IQA AWARDS ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เป็น“ผู้สนับสนุน” 
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพที่มี
ประสิทธิภาพ ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2564 
วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา

ล าปาง ล าพูน 

4 นายศานติกรศ์ิ 
วงค์เขียว 

ระดับเขตพื้นท่ี 
/ระดับจังหวัด 

รางวัลระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
ทักษะชีวิต ประจ าปี 2564 ประเภทมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1-3 วันท่ี 23 มิถุนายน 2564 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา

ล าปาง ล าพูน 

5 นายศานติกรศ์ิ 
วงค์เขียว 

ระดับเขตพื้นท่ี 
/ระดับจังหวัด 

รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภท ผู้บริหาร
สถานศึกษา ระดับดีเย่ียม ตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ประจ าปีการศึกษา 2564 วันท่ี 6 
กันยายน 2564 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา

ล าปาง ล าพูน 

6 นายศานติกรศ์ิ 
วงค์เขียว 

ระดับเขตพื้นท่ี 
/ระดับจังหวัด 

รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี “ด้านการ
บริหาร”ตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจ าปี
การศึกษา 2564 วันท่ี 6 กันยายน 2564 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา

ล าปาง ล าพูน 
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13.3 ผลงำนดีเด่นประเภท ครู 
 

ท่ี รำยชื่อครู ระดับรำงวัล ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่มอบรำงวัล 
1 นางสุวิกาญจน์สิริ   

พิจอมบุตร 
ระดับประเทศ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

ประจ าปี 2564  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาท่ีต้ังใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 

ส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา 

2 นางสาวกิ่งลดา  
หมื่นสันธิ 

ระดับประเทศ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  เป็นผู้วิจัยและพัฒนา
ท่ีเข้าร่วมการส่งนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับประเทศ  ด้านการจัดการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม “การใช้กระบวนการคิด
เชิงระบบ(GPAS)เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม” 
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3 นายปรัชญา  
จันทร์แก้ว 

ระดับประเทศ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  เป็นผู้วิจัยและพัฒนา
ท่ีเข้าร่วมการส่งนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับประเทศ  ด้านการจัดการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม“นวัตกรรมสร้างสรรค์
จุดประกายการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียน
อย่างยั่งยืน” วันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4 นายหัสรินทร์ ดอนดี ระดับภาค รางวัล เหรียญเงิน ในการคัดสรรผลงานหนึ่ง
โรงเรียน หนึง่นวัตกรรม ประจ าปี 2564 เรื่อง 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
(phenomenon based learning) 
ด้วยเทคนิคการสอนแบบDONDEE รายวิชา
วิทยาการค านวณ รหัสวิชา  
ว31252 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยการ
เรียนรู้การพัฒนาโครงงาน วนัท่ี 31 
พฤษภาคม 2564 
 

ส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา 

5 นางสรัญญา เรือนค า ระดับภาค รางวัลระดับยอดเย่ียม ประเภท ครูต้นแบบ
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 1 

6 นางสรัญญา เรือนค า ระดับเขต
พื้นท่ี /ระดับ

รางวัลระ ดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
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ท่ี รำยชื่อครู ระดับรำงวัล ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่มอบรำงวัล 
จังหวัด บู รณากา ร ทัก ษะ ชี วิ ต  ปร ะจ า ปี  2564 

ประเภทมัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 วันท่ี 23 
มิถุนายน 2564 

มัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน 

7 นางสุวิกาญจน์สิริ  
พิจอมบุตร 

ระดับเขต
พื้นท่ี /ระดับ

จังหวัด 

รางวัล IQA AWARDS ต าแหน่ง ครู โรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม เป็น“ผู้รับผิดชอบ” ระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การ ศึกษา เพื่ อ การประกัน คุณภาพ ท่ีมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  ร ะ ดั บ ดี เ ด่ น  ป ร ะ เ ภ ท
สถานศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 
2564 วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน 

8 ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู 
เรือนค า 

จังหวัดล าปาง ได้คัดเลือกประเภทบุคคล ครูช านาญการ
พิเศษ รางวัลพระพฤหัสบดี เพื่อยกย่องและ
ผดุงเกียรติ ประจ าปี 2564 วันท่ี 1 กรกฎาคม 
2564 

ส านักงานสกสค .
จังหวัดล าปาง 

9 ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู 
เรือนค า 

ระดับเขต
พื้นท่ี /ระดับ

จังหวัด 

รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี“ด้านการ
เรียนการสอน”ต าแหน่งครู  วิทยะฐานะ
ช านาญการพิเศษ ประเภท ครู ตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปีการศึกษา 
2564 วันท่ี 6 กันยายน 2564 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน 

10 นางสรัญญา เรือนค า ระดับเขต
พื้นท่ี /ระดับ

จังหวัด 

รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี“ด้านการ
เรียนการสอน”ต าแหน่งครู  วิทยะฐานะ
เช่ียวชาญ ประเภท ครู ตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ประจ าปีการศึกษา 2564 
วันท่ี 6 กันยายน 2564 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน 

11 นางสุวิกาญจน์สิริ  
พิจอมบุตร 

ระดับเขต
พื้นท่ี /ระดับ

จังหวัด 

รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี“ด้านการ
เรียนการสอน”ต าแหน่งครู  วิทยะฐานะ
ช านาญการพิเศษ ประเภท ครู ตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปีการศึกษา 
2564 วันท่ี 6 กันยายน 2564 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน 

12 ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู 
เรือนค า 

ระดับเขต
พื้นท่ี /ระดับ

จังหวัด 

รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระ ดับดีเยี่ ยม 
ต าแหน่งครู วิทยะฐานะช านาญการพิเศษ 
ประเภท ครู ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ประจ าปีการศึกษา 2564 วันท่ี 6 
กันยายน 2564 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน 

13 นางสรัญญา เรือนค า ระดับเขต
พื้นท่ี /ระดับ

รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระ ดับดีเยี่ ยม 
ต าแหน่งครูวิทยะฐานะเช่ียวชาญ ประเภท ครู 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา



23 

 

ท่ี รำยชื่อครู ระดับรำงวัล ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่มอบรำงวัล 
จังหวัด ตามโครงการ โรง เรี ยน คุณธรรม สพฐ . 

ประจ าปีการศึกษา 2564 วันท่ี 6 กันยายน 
2564 

มัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน 

14 นางสุวิกาญจน์สิริ  
พิจอมบุตร 

ระดับเขต
พื้นท่ี /ระดับ

จังหวัด 

รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระ ดับดีเยี่ ยม
ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ประเภท ครู ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ประจ าปีการศึกษา 2564 วันท่ี 6 
กันยายน 2564 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน 

15 นางสาวสุนิสา สุพันธ์ ระดับเขต
พื้นท่ี /ระดับ

จังหวัด 

รางวั ล คุรุ ชนคน คุณธรรม ร ะ ดับ ดีมาก 
ต าแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) ประเภท ครู 
ตามโครงการ โรง เรี ยน คุณธรรม สพฐ . 
ประจ าปีการศึกษา 2564 วันท่ี 6 กันยายน 
2564 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน 

16 ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู 
เรือนค า 

ระดับจังหวัด รางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี 2564 ประเภท
บุคคล ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อม
เกียรติบัตร และเงินรางวัล 3000บาท 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน 

 
 
 

13.4 ผลงำนดีเด่นประเภทนักเรียน 
ท่ี 

รำยชื่อนักเรียน ระดับรำงวัล ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 
หน่วยงำนที่มอบ

รำงวัล 
1 นางสาวพิทยารัตน์ ลุขมาตย์ 

นางสาวสิรินทิพย์ แอบอุ่น 
นางสาวพรธิดา ใจหมั้น 
นายภาราดร เยียดยัด 

นางสาวรัฐิกาญจน์ กันอุไร 
นางสาวธาริณี เหล็กดี 

ครูที่ปรึกษำ 
ว่าท่ีร้อยตรีวรัญู เรือนค า 

นางสรัญญา เรือนค า 

ระดับประเทศ การแข่งขันประกวดพี่น าน้องรักษ์น้ า 
ตามแนวพระราชด าริ พ.ศ.2564 โดย
มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ได้รับรางวัล“รองชนะเลิศ อันดับที่ 
1”โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรม
หลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราช
ธิดา พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิ
โ ร ตตม า ง กู ร  สิ ริ บู ล ย ร า ชกุ ม า ร 
พระราชทานโล่รางวัลให้แก่ตัวแทน
นักเรียน13-17 ตุลาคม 2564 
ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อ าเภอทองผา
ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 
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ท่ี 
รำยชื่อนักเรียน ระดับรำงวัล ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 

หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล 

2 นายศิรสิทธิ์ เพชรเก่า 
นายอนัน  การร้อน 

นางสาวจารุวรรณ สอดสี 
นางสาวนงลักษณ์ นพคุณ 
นางสาวภัคจิรา จะงาม 

นางสาวสกุลณา เถาจันทร์
ต๊ะ 

นางสาวจิรประภา จ าปีหอม 
นางสาวอรพรรณ เจภูติ 
นางสาวธาริณี เหล็กดี 
นางสาวพิมกมล การดี 

นางสาวศรีวิไลลักษณื อุ่น
แอบ 

นายธนกฤต บุญมาเทพ 
นางสาวชนากานต์ 

กุมภาพันธ ์
นายภาราดร เยียดยัด 
นายอดุลวิทย์ เยียดยัด 

นางสาวณัฐิกาญจน์ กันอุไร 
นางสาววิภารัตน์ ค าฟั่น 

นางสาวนริศรา กุมภาพันธ ์
นางสาวนันทิชา การด่วน 
นางสาวประกายดาว อิ่ม

อร่าม 
นางสาวนฑีกาล ดินสอ 

นางสาวธาราทิพย์ เอิกเกริก 
นางสาวบุณยนุช สมควร 

เด็กหญิงพรรณราย เหล็กดี 
เด็กหญิงสุติกา ใจจอมกุล 

นายศรัณ หยกภู 
เด็กหญิงดาวประกาย จะ

งาม 
เด็กหญิงพรณภา จะงาม 
เด็กหญิงจิราพร อวดกล้า 

เด็กหญิงวนิดา อินทะสร้อย 
เด็กหญิงภัทรพร กล่ินส่ง 

ระดับประเทศ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในโครงการ
มหิงสา สายสืบ ประจ าปี 2564 วันท่ี 
1 กันยายน 2564 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 
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ท่ี 
รำยชื่อนักเรียน ระดับรำงวัล ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 

หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล 

3 นายนิติกร ยอดธงชัย 
นายเลิศพิพัฒน์ การดื่ม 
นางสาวณัฐธิดา สมนึก 

นางสาววนิดา อินทะสร้อย 
นายวรเทพ เทพประชุม 
นางสาวประกายดาว อิ่ม

อร่าม 
นางสาวณัฐิกาญจน์ กันอุไร 
เด็กหญิงมัตติกา เปิดช่อง 
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย จุลพันธ์ 

เด็กหญิงพิชชานันทน์ คนเก่ง 

ระดับประเทศ ได้ท าความดีผ่านโครงงานคุณธรรม 
เรื่อง “ทุ่งกว๋าวร่วมใจ โปร่งใส สุจริต 
เทิดไท้องค์ราชัน”โครงงานคุณธรรม 
“ปณิธานความดี ท าดีเริ่มท่ีใจเรา”
เ นื่ อ ง ใ น วั น ค ล้ า ย วั น ส ว ร ร ค ต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิ ต รแ ละพ ระ บาทสม เ ด็ จพร ะ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช 
วันท่ี 5 ธันวาคม 2564 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4 นางสาวภัคจิรา จะงาม 
นางสาวจารุวรรณ สอดสี 

ครูที่ปรึกษำ 
ว่าท่ีร้อยตรีวรัญู เรือนค า 

นางสรัญญา เรือนค า 
นายดวงเด่น พิจอมบุตร 
นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอม

บุตร 
นางจรรยา พุทธา 

 

ระดับภาค ได้ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ระดับจังหวัด
และภาค โครงการ TFE(Teams For 
E d u c a t i o n ) โ ค ร ง ก า ร Coading 
Teams เพื่อยกระดับคุรภาพการศึกษา 
โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษา
ปบมวั ย ในระ ดับพื้ น ท่ี  (ภ าคและ
จังหวัด) และโครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและ
แนวทางพัฒนาหลัก สูตรต่อเนื่ อ ง
เ ช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้ นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2564 วันท่ี 14 กันยายน 
2564 ณ โรงแรม บี.พี.เชียงใหม่ ซิต้ี 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 15 

5 นายวรเทพ เทพประชุม 
นางสาวจิราพร อวดกล้า 
นางสาวณัฐชา สองเป็ง 
นางสาวพรนภา จะงาม 
นางสาวภัทรพร กล่ินส่ง 
นางสาววนิดา สองเป็ง 

นางสาวกิตติญา การเก่ง 
นางสาวจิราภรณ์ อุ่นแอบ 
นางสาวจุฬารัตน์ แปดนัด 

ระดับภาค ไ ด้ ผ่ านการ คัด เ ลือก เข้ ารอบการ
ประกวดระดับภาค ภายใต้โครงการ
พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ “นวัตกรรม
ไฟฟ้าแห่งอนาคต” และสร้างเครือข่าย 
Clean Energy School วันท่ี 15 
มีนาคม 2564 

ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับ

กิจการพลังงาน 
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ท่ี 
รำยชื่อนักเรียน ระดับรำงวัล ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 

หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล 

นางสาวชมพูนุช จวนตัว 
นางสาวชาริกุล ปินใจกุล 
นางสาวปลัศดา วงค์อ๊อด 

นางสาวพัชชานันท์ อ าพราง 
นางสาวมนปริยา โกสุโท 
นางสาววิภาพร ของเดิม 
นางสาวกมลทิพย์ บุญมา 

ครูที่ปรึกษำ 
ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค า 

นางสรัญญา เรือนค า 
นายปรัชญา จันทร์แก้ว 
นางสาวนิตยา นันทะใจ 
นายหัสรินทร์ ดอนดี 

นางสาวนฤมล จ าอินทร์ 
6 นายวรเทพ เทพประชุม 

นางสาววิภาพร ของเดิม 
นางสาวจิราภรณ์ อุ่นแอบ 

ครูที่ปรึกษำ 
ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค า 

ระดับภาค รางวัลชมเชย การประกวดสร้างส่ือวิดิ
ทัศน์โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน ใน
หัวข้อ “สร้าง ส่ือ สู้ ฝุ่น”วัน ท่ี 19 
มีนาคม 2564 

มหาวิทยาลัยเชียงให
ม่และหัวหน้า

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม 

7 เด็กหญิงพิชชานันท์ คนเก่ง 
เด็กชายพิรพัฒน์ โกสุโท 

เด็กชายนนทรัตน์ มณีม่วง 
ครูที่ปรึกษำ 

นายดวงเด่น พิจอมบุตร 
นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอม

บุตร 

ระดับจังหวัด/
เขตพื้นท่ี 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันการ
จัดตู้ปลาสวยงามเชองนิเวศ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เนื่ อง ในงาน 
“วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏล าปาง 
63” ระหว่างวันท่ี 18-21 สิงหาคม 
2564  

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล าปาง 

8 นางสาวณัฐิกาญจน์ กันอุไร 
นางสาวนริศรา กุมภาพันธ ์

ครูที่ปรึกษำ 
นางมงคลยา พานดง 

นางสาวณัฐรินทร์ บุญเจริญ
จิตสิริ 

นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอม
บุตร 

ระดับจังหวัด/
เขตพื้นท่ี 

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน ป .ป.ช.
สพฐ.น้อย หัวใจ Strong ตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 วันท่ี 19 กันยายน 2564 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35 

9 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย จุลพันธ์ 
นายวรเทพ เทพประชุม 

ระดับจังหวัด/
ระดับเขต

ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะอันพึ ง

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
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ท่ี 
รำยชื่อนักเรียน ระดับรำงวัล ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 

หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล 

ครูที่ปรึกษำ 
นางมงคลยา พานดง 

นางสาวณัฐรินทร์ บุญเจริญ
จิตสิริ 

นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอม
บุตร 

พื้นท่ี ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ ค่ า นิ ย ม ข อ ง ช า ติ 
งบประมาณปี พ .ศ .2564 “ค่าย
ส่ง เสริ ม โ คร ง ง านพัฒนาจริ ย คุณ 
จริยธรรม คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน เพื่อ
สร้างยุชนคนคุณธรรม 

มัธยมศึกษาเขต 35 

10 นางสาวพรนภา จะงาม 
นางสาวจุฬารัตน์ แปดนัด 
นางสาวมนปริยา โกสุโท 
นายวรเทพ เทพประชุม 
นางสาววิภาพร ของเดิม 
นางสาวณัฐชา สองเป็ง 

นางสาวณัฐิกาญจน์ กันอุไร 
นางสาวประกายดาว อิ่ม

อร่าม 
นางสาวณัฐิดา สมนึก 

ครูที่ปรึกษำ 
นางศิริญญา เข่ือนแก้ว 

ระดับจังหวัด/
ระดับเขต

พื้นท่ี 

 ชนะ เ ลิศ การประกวดการเขียน
เรียงความ หัวข้อ “ออมกับ กอช.เพื่อ
ความมั่นคงในอนาคต” ในโครงการ
ส่งเสริมการออมกับการลงทุนการออม
แ ห่ ง ช า ติ  ก ลุ่ ม นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษา ประจ าปี 2564 ระดับ
อ าเภอเมืองปาน 

กองทุนการอออม
แห่งชาติ 

กระทรวงการคลัง 
ร่วมกับ

กระทรวงมหาดไทย 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

 
            
         
 
 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ชมรมผู้ปกครองและครู  
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ชมรมศิษย์เก่ำ โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

 
 

ผู้อ ำนวยกำร 
โรงเรียนทุ่งกว๋ำว

วิทยำคม 

คณะกรรมกำร 
ที่ปรึกษำโรงเรียน 

- กลุ่มงานส านักงาน
ฝ่าย 
- กลุ่มงานพัฒนา
ผู้เรียน 
- กลุ่มงานสาระการ
เรียนรู้  
- กลุ่มงานวัดผล
ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการ
เรียน 
- กลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา   
- กลุ่มงานพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 

- กลุ่มงาน
ส านักงานฝ่าย 

- กลุ่มงานนโยบาย
และแผน  
- กลุ่มงานบริหาร
การเงินและบัญชี 
- กลุ่มงานพัสดุ
และสินทรัพย์ 

- กลุ่มงาน
ส านักงานฝ่าย 

- กลุ่มงานส่งเสริม
กิจการนักเรียน 

- กลุ่มงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- กลุ่มงานรักษา
ความปลอดภัย 

- กลุ่มงาน
ส านักงานฝ่าย 

- กลุ่มงานบริการ
สาธารณะ 

- กลุ่มงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- กลุ่มงานระบบ
บริหารและพัฒนา
องค์กร 
 

 
ฝ่ำยบริหำร 
งำนวิชำกำร 

 

ฝ่ำยบริหำร 
งำนแผนงำนและ

งบประมำณ 
 

 
ฝ่ำยบริหำร 
งำนบุคคล 

 

 
ฝ่ำยบริหำร 
งำนทั่วไป 
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ส่วนที่ 3 
รำยละเอียดแผนงำน / โครงกำร 
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กำรบริหำรงบประมำณ  ประจ ำปงีบประมำณ 2565 

 
        อัตรำส่วน 60.05 : 35.23 : 4.73 

  ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 
     

60.05 % 
ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล+ฝ่ำยบริหำรงำนแผนงำนและงบประมำณ+ฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป 

 
35.23 % 

ส ำรองจ่ำย 
     

4.73 % 

       
100.00 % 

ท่ี ฝ่ำย 
จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน (บำท) 

อุดหนุน กพร ระดมฯ  อบต. อื่นๆ รวม 

1 
บริหารงาน
วิชาการ 

35 384,172 274,983 212,400 80,000 90,113 1,041,668 

2 
บริหารงาน
บุคคล 

7 29,000 -   - - - 29,000 

3 
บริหารงาน
แผนงานและ
งบประมาณ 

3 320,400   - 
  

106,200  
- 13,080  439,680 

4 
บริหารงาน
ท่ัวไป 

11 103,000   -   - - 39,388  142,388 

5 ส ารองจ่าย 1 70,000   -   - - 11,976  81,976 

  รวม 57 906,572 274,983 318,600 80,000 154,557 1,734,712 
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งำน/โครงกำร  
ฝ่ำยบริหำรงำน  4  ฝ่ำย 
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ฝ่ำยบริหำร 

งำนวิชำกำร 
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1. ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 
       

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

รวม(บำท) ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กพร. ระดมทุน อบต. อื่นๆ 

1 

โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงานวิชาการ 85,540 - -  - - 85,540 
ครูสุวิกาญจน์

สิริ 
1.1 งานธุรการส านักงานฝ่ายวิชาการ 5,540 - -  - - 5,540 

ครูสุวิกาญจน์
สิริ 1.2 กิจกรรมการจัดท าส่ือการเรียนการสอน(พัฒนาส่ือการ

สอน, ถ่ายเอกสารวิชาการ)   
75,000 - -  - - 75,000 

1.3 งานทะเบียน 5,000         5,000 ครูปรัชญา 

2 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 3,000 - -  - - 3,000 ครูวรัญญ ู

3 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1,000 - -  - - 1,000 ครูวรัญญ ู

4 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,000 - -  - - 1,000 ครูวรัญญ ู

5 
โครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา (อื่นๆคือคอมฯเก่า) 

0 53,668  -  - 1,269 54,937 ครูหัสรินทร์ 

6 โครงการสถานศึกษาพอเพียง 2,000 - -  - - 2,000 ครูดวงเด่น 

7 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ  43,432 92,815 -  -   136,247 

ครูสิวิกาญจน์
สิริ 

1) การเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  20,432 52,815 -  - - 73,247 
2) การส่งเสริมความรู้ความสามารถนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
การแข่งขัน และการพัฒนาทุกด้าน 

11,000 40,000 -  - - 51,000 

3)เปิดบ้านวิชาการ  12,000 - -  - - 12,000 
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1. ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร (ต่อ) 

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

รวม(บำท) ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กพร. 

ระดม
ทุน 

อบต. อื่นๆ 

8 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 2,000 - - 10,000 - 12,000 ครูดวงเด่น 

9 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  - 60,000  -  -   - 60,000 ครูกมลศรัณ 

10 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,000  27,500 -  - - 28,500 ครูสุพจน์ 

  1) ลูกเสือ  - 25,000  -  - - 25,000 ครูสุพจน์ 

  2) รด.  - 2,500  -  -   - 2,500 ครูกมลศรัณ 

  4) ชุมนุมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1,000   -   -   - - 1,000 ครูสุวิกาญจน์สิริ 

11 โครงการพัฒนางานแนะแนว  4,500    - - - - 4,500 ครูสิริภางค์ 

12 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 500   -   - 4,000  - 4,500 ครูวรัญญ ู

13 
โครงการกิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล้อมศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม 

500   -   - 5,000 - 5,500 ครูวรัญญ ู

14 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานห้องสมุด 1,000  -  - 22,000  - 23,000 ครูมงคลยา 

15 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 5,000  -  - - - ,000 ครูสุวิกาญจน์สิริ 

16 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 10,000  -  -  - - 10,000 ครูพงศกร 

17 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  

10,000   -  -  - - 10,000 ครูสิริภางค์ 
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1. ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร (ต่อ) 

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวนเงิน (บำท) รวม(บำท) ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กพร. 
ระดม
ทุน 

อบต. อื่นๆ 
  

18 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

10,000 - -  - - 10,000 ครูพงษ์สิทธิ์ 

19 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

10,000 - -  - - 10,000 ครูกมลศรัณ 

20 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา พละศึกษา 

10,000 15,000  -  - - 25,000 ครูจรรยา 

21 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

10,000 - -  - - 10,000 ครูมงคลยา 

22 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

30,000 - -  - - 30,000 ครูวรัญญ ู

23 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

30,000 - -  - - 30,000 ครูสรัญญา 

24 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 2,000 - - 15,000 - 17,000 ครูดวงเด่น 

25 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4,000 26,000 -  - - 30,000 ครูปรัชญา 

26 โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานท า 1,000 - -  - - 1,000 ครูสรัญญา 
 
  

44 
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1. ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร (ต่อ) 

       

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

รวม(บำท) ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กพร ระดมทุน อบต. อื่นๆ 

27 โครงการนิเทศทางการศึกษา 2,000 - -  - - 2,000 ครูสุวิกาญจน์สิริ 

28 โครงการส่งเสริมชุมชนเพื่อการเรียนรู้ PLC 2,000 - -  -   - 2,000 ครูวรัญญ ู

29 
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาชีพถนอมอาหารจาก
ผลผลิตในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 500 

- - 
6,000  

- 6,500 ครูสรัญญา 

30 โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEM 5,000 - -  -   - 5,000 ครูหัสรินทร์ 

31 
โครงการจ้างครูสาขาขาดแคลน(คณิต,จีน) จ้าง9,000x12(
ประกันสังคม 450)อื่นๆใช้งบจ้างครูเก่า 

 - - 212,400  - 88,844  301,244 ครูจรรยา 

32 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  98,000 - -  -  - 98,000 ครูจรรยา 

33 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

1,700  -  -  - - 1,700 ครูปรชัญา 

34 โครงการวิถีถ่ิน วิถีไทย  1,000 - - 18,000  - 19,000 ครูมงคลยา 

35 โครงการสร้างเครื่อข่ายเพื่อความร่วมมือ(พัฒนาการศึกษา) 1,000 - -  -   - 1,000 ครูพงศกร 

รวม 384,172  274,983  212,400  80,000  90,113  1,041,668    
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รำยละเอียดโครงกำร 
ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ  2565 
****************************************************************************** 

1. ชื่อโครงกำร  พัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ 
2. แผนงำน   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุพรรณฺภา  จริยา 
4. ลักษณะโครงกำร   () โครงการใหม่  ()โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  
6. สนองกลยุทธ์ของ สพฐ.  

   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 

 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 
ตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 

คุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง 

การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่  
 กลยุทธ์ท่ี 4 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4.1 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและน้อม

นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  
มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

9. หลักกำรและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545  

มาตรา 4การศึกษา หมายความว่ากระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมาตรา6การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง
ร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมาตร24 (5) ให้สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และรอบรู้ การพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นการบริหาร
จัดการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อมุ่งส่งเสริม การพัฒนาครู นักเรียน ในโรงเรียนให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของ สมศ. โดยการบริหารจัดการ 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาด้านงาน
วิชาการจึงจัดท าโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการขึ้น 

 
11. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อใหค้รูในโรงเรียนมีเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพอเพียงเหมาะสม 
  2.เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติและมีเอกสารท่ีใช้ในงานทะเบียนวัดผลอย่างครบถ้วน นักเรียนมี
หลักฐานการศึกษาครบทุกคนและได้รับเอกสารเมื่อจบการศึกษาตามก าหนด 
 
12. เป้ำหมำย 

12.1 ด้ำนปริมำณ 
- ครูในโรงเรียนทุกคนมีเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพอเพียงเหมาะสม  
-  ครูร้อยละ 100 มีเอกสารในการวัดผลประเมินผล และมีแบบฟอร์มท่ีใช้ในงานทะเบียนวัดผล มี

หลักฐานทางการศึกษาให้กับนักเรียนครบทุกคนวัดผลประเมินผล 
12.2 ด้ำนคุณภำพ 

- ครูในโรงเรียนมีเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพอเพียงเหมาะสมและเอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน 

- มีระบบการวัดผลประเมินและเครื่องมือวัดผลประเมินผลท่ีถูกต้องตามระเบียบ 
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13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
ในการด าเนินงานพัฒนา
ส านักงานฝ่ายบริหาร
วิชาการได้ค านึงถึงเวลา
งบประมาณ สถานท่ี ใน
การด าเนินงานโดยให้รู้จัก
การประมาณตนเอง  

  ในการด าเนินงานพัฒนา
ส านักงานฝ่ายบริหารวิชาการมี
ความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุง
บรรยากาศในห้องส านักงานฝ่ายให้
มีความเหมาะสมทางวิชาการ มี
ข้อมูลความรู้ต่างๆเพื่อให้ครู  

นักเรียน ครู มีความรอบรู้ที่ทัน
เหตุการณ์ กระตุ้นส่งเสริม
สนับสนุนให้ครู มีการจัดส่ือการ
เรียนการสอน  

ควำมรู้   รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังในการด าเนินงาน 

คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อการท างาน เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต  

 
14. สถำนที่ด ำเนินกำรฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

 

15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 

 กิจกรรม/ข้ันตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำใน 
กำรด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

กิจกรรมที่ 1งานธุรการ
ส านักงานฝ่ายวิชาการ 
1) ขั้นเตรียมการ 
2) ขั้นตรวจสอบ 
3) ขั้นรายงาน 
 
 
 
 

1 ต.ค.2564 
 
1 พ.ย.2564- 
30 ส.ค.2565 

ต.ค.2565 
 
 
 
 

1.กิจกรรม งานธุรการส านักงาน 

-การส ารวจและจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ของส านักงานฝ่ายบริหาร
วิชาการ และวัสดุอุปกรณ์ 
-การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
ผลงานดีเด่นของครูนักเรียนและ
ข่าวสารทางวิชาการแก่ครูและ
นักเรียนหน้าห้องฝ่าย 
- สรุปและรายงานผล 

นางสุวิกาญจน์สิริ 
 
 
 
 

นางสาวสุพรรณิภา 

กิจกรรมที่ 2 การจัดท าส่ือ
การเรียนการสอน(ถ่าย
เอกสารวิชาการ) 
1) ขั้นเตรียมการ 
2) ขั้นตรวจสอบ 
3) ขั้นรายงาน 
 

1 พ.ย.2564- 
30 ส.ค.2565 

30 ต.ค.2565 

2.กิจกรรมจัดท าส่ือและถ่าย
เอกสาร 
- การส ารวจและด าเนินจัดซื้อ
กระดาษโรเนียว ไข และหมึกโร
เนียวต่างๆ 
- ด าเนินงานอัดส าเนาเอกสาร 
- สรุปและรายงานผล 
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กิจกรรม/ข้ันตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำใน 
กำรด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

กิจกรรมที่ 3กิจกรรมงาน
ทะเบียนวัดผลและวัดผล
ประเมินผล 
1) ขั้นเตรียมการ 
2) ขั้นตรวจสอบ 
3) ขั้นรายงาน 

 

พ.ย.64-มี.ค.65 
พ.ค.-ต.ค.65 

 
 
 

พ.ย.64-มี.ค.65 
พ.ค.-ต.ค.65 

 

3.กิจกรรมงานทะเบียนวัดผลและ
วัดผลประเมินผล 
- ติดตามนโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษา และ สพฐ.ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการฯ และผลการด าเนิน
โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
- ด าเนินกิจกรรมพัฒนางานตาม
โครงการฯ การจัดซื้อวัสดุและท า
แบบฟอร์มต่างๆ การท าปพ.5 
การจัดท าเอกสารหลักฐานการจบ  

นางสาวนิตยา นันต๊ะใจ 

  หลักสูตร การจัดท า
เอกสารรายงานต่างๆ 
- การติดตามผลการเรียนของ
นักเรียน 
- การเทียบโอนผลการเรียนของ
นักเรียนท่ีย้ายเข้ามาเรียนใหม่ 
- ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศ
ติดตามการด าเนินงาน และคอย
อ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานท่ีโครงการฯ 
ก าหนด 
- สรุปและรายงานโครงการฯ
โครงการฯ   

 

16. งบประมำณที่ใช้ทั้งหมด  85,540  บาท 
 แหล่งงบประมำณ 
 (  / ) เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 

( ) เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี กลุ่มกิจกรรม ………………………………….. 
 

17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2565 

พ.ย. 
2565 

ธ.ค. 
2565 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย.
2565 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 - - 20,000 20,000 9,000 - - 

20,000 20,000 20,000 25,540 
รวมทั้งสิ้น 85,540 บำท (แปดหม่ืนสี่พันบำทถ้วน) 
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18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )   
นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร นางสาวสุพรรณิภา  จริยา  และนางสาวนิตยานันต๊ะใจ 

 

19. ผู้เก่ียวข้อง 
19.1 ครูฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
19.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

20. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

  1.ร้อยละ 80 ท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานมีความพึงพอใจในโครงการพัฒนาฝ่าย
บริหารวิชาการ 
2. ร้อยละ 80 ของครูมีแบบวัดผลประเมินและ
เครื่องมือวัดผลประเมินผลตามความต้องการใช้
ของครู 

1 สอบถามความพึงพอใจของครู  
2 สอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนครู ท่ีมีต่อการด าเนินการ
กิจกรรมชุมนุม 

1 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
และนักเรียน 

 

21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
   21.1 ฝ่ายบริหารวิชาการมีการจัดสภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียงท่ีใช้การได้ดี  
 21.2 ครูทุกคนมีวัสดุใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพอเพียงและเอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน  
 21.3 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นท้ังของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน เพื่อติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ไว้หน้าห้องวิชาการ เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้คนกระท าความดี สร้างช่ือเสียงให้กับสถาบัน
และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่างๆ 

21.4 มีเอกสารแบบฟอร์มต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานวัดผลประเมินผล อ านวยความสะดวกให้บริการแก่
ผู้เกี่ยวข้อง ในการด าเนินงาน 
    

ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร)  

ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 
(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 

ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
ลงช่ือ      ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพลจะงาม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดของกำรใช้งบประมำณ 
ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ กิจกรรม 

ท่ี รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์ จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็น
เงิน (บำท) 

กิจกรรมที่ 1 งำนธุรกำรส ำนักงำนฝ่ำยวิชำกำร 
1 กระดาษกาวเยื่อสีเพื่อท าสันปก ขนาด 1 นิ้ว 10 ม้วน 20 200 
2 กระดาษ PHOTO PAPER 230 แกรม (PJ234-100) 1 ห่อ 250 250 
3 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A 4   10 ริม 110 1,100 
4 กระดาษเทปกาวสองหน้า 1.นิ้ว  10 ม้วน 20 200 
5 กาวลาเท็กซ์ 32 ออน 2 55 110 
6 หมึกคอมพิวเตอร์ สีด า   4 ขวด 250 1000 
7 หมึกคอมพิวเตอร์ สีแดง น้ าเงิน เหลือง(อย่างละ2 ชุด) 6 ขวด 150 900 
8 กาวสองหน้า 3 M 5 ม้วน 50 250 

รวมเงินกิจกรรมที่ 1 งำนธุรกำรส ำนักงำนฝ่ำยวิชำกำร 5,540 

กิจกรรมที่ 2 กำรจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอน(ถ่ำยเอกสำรวิชำกำร) 
1 ค่าหมึก และไขโรเนียว    16,660 
2 ค่าถ่ายเอกสาร   38,805 
3 ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ าเงิน สีด า Pilot ชนิดเติมหมึกได้ 2 หัว 150 ด้าม 32 4,800 
4 ปากเคมี 2 หัวแบบ สีน้ าเงิน สีด า สีแดง สีเขียว 10 ด้าม 25 250 
5 กระดาษโรเนียว A 4  สีขาว 150 ริม 70 10,500 
6 กระดาษถ่ายเอกสาร A 4 80 แกรม 20 ริม 80 1,600 
7 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด สีด า และสีน้ าเงิน 6 ขวด 30 180 
8 กาว TOA ขนาดกลาง 5 กระป๋อง 55 255 
9 กระดาษปรุ๊ฟเทาและกระดาษโปสเตอร์สี ฟ้า เขียว เหลือง  32 แผ่น 10 320 
10 กระดาษการ์ดปกสี 5 ริม 80 400 
11 เทปกาวสองหน้า ขนาด 1 นี้ว 20 ม้วน 20 400 
12 หมึกคอมพิวเตอร์ สีด า สีแดง สีเหลือง สีน้ าเงิน 4 ขวด 250 1,000 
 รวมกิจกรรมที่ 2 กำรจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอน(ถ่ำยเอกสำรวิชำกำร) 75,000 
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ท่ี รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์ จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็น
เงิน (บำท) 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมงำนทะเบียนวัดผลและวัดผลประเมินผล 
1 กรรไกร 7 นิว้ 1 อัน 40 40 
2 กระดาษถ่ายเอกสาร Double A 4 80 แกรม 5 ริม 125 625 
3 กระดาษปก A 4 120 แกรม สีฟ้า 3 ริม 97 291 
4 กระดาษท าปก best 120 แกรม A 4 สีเหลือง 3 ริม 97 291 
5 สันรูดพลาสติก 5 มิล A 4 สีเหลือง และสีฟ้า  100 อัน 4 200 
6 กาว TOA 16 ออนซ ์ 1 ขวด 35 35 
7 แฟ้มแขวน NO905ตราช้า สีเขียว 4 แฟ้ม 17 68 
8 ไส้แฟ้ม 2 ถุง 25 50 
9 หมึกพิมพ์งานคอมพิวเตอร ์สีด า 3 ขวด 3 ขวด 250 750 
10 ปพ.1    1,600 
11 ปพ.2   1,600 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมงำนทะเบียนวัดผลและวัดผลประเมินผล 5,000 
รวมเงินทั้งหมด 85,540 

 
ตำรำงสรุปจ ำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร 

ท่ี ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม  จ ำนวนเงิน 
(บำท)  

1  กิจกรรมท่ี 1งานธุรการส านักงานฝ่ายวิชาการ 5,540 
2 กิจกรรมท่ี 2 การจัดท าส่ือการเรียนการสอนและค่าถ่ายเอกสารวิชาการ 75,000 

3. กิจกรรมงานทะเบียนวัดผลและวัดผลประเมินผล 5,000 

 รวมเงินทั้งหมด 85,500 

 
 

(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
(นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร) 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ 2565 

********************************************************************************** 
1. ชื่อโครงกำร  โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. แผนงำน   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
3. ผู้รับผิดชอบ  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า   

  หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
4. ลักษณะโครงกำร   ()โครงการใหม่  ( )โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,4 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน ข้อ 3,4 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.6  ส่งเสริมให้นักเรียนคิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  

มำตรฐำนที่ ประเด็นกำรพิจำรณำ 

1 คุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการ 
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มำตรฐำนที่ ประเด็นกำรพิจำรณำ 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 
10. หลักกำรและเหตุผล  

 โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World - class  standard  school)หมายถึง โรงเรียนท่ีพัฒนาหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล  รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพเพื่อให้ได้ ผู้เรียนที่มีคุณภาพคือเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ (Learner  Profile) 
เทียบเคียงมาตรฐานสากล  (World class standard) และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
เยาวชนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 อีกท้ังเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของUNESCO คือLearning 
to know,Learning to do,  Learning to live with the others,Learning to be 
 ลักษณะกำรเป็นมำตรฐำนสำกล ประกอบด้วย 
 1) การจัดการเรียนการสอน 
 2) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
  

คุณลักษณะโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มีดังนี้ 
 1) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) [เป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด 
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์] 
 2) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Word-Class Standard) 
  2.1) ด้านคุณภาพวิชาการ 
  2.2) ด้านคุณภาพของครู 
  2.3) ด้านการวิจัยและพัฒนา 
 3) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 

3.1) ด้านคุณภาพผู้บริหารโรงเรียน 
 3.2) ด้านระบบการบริหารจัดการ 
 3.3) ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
 3.4) ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 
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 วัตถุประสงค์โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
 1) พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen) 
 2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) 
 3) ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 
 โรงเรียนมำตรฐำนสำกลจะพัฒนำใน 5 ด้ำน 
   1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล น าจุดเด่นจากหลักสูตรต่างๆ 
มาประยุกต์ปรับใช้ 
- ปรับเนื้อหาวิชาพื้นฐานต่างๆ ให้มีความเข้มข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และจัดให้มีกิจกรรมการ
เรียนรู ้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาเพิ่มเติม 3 วิชา ได้แก่ ทฤษฎีองค์ความรู้ (Theory of Knowledge) 
การเขียนเรียงความข้ันสูง (Extended Essay) และการสร้างโครงงาน (Create Project Work) 
 2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
- พัฒนารูปการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานสากล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดรับ
มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
   3. พัฒนาครู 
- พัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพ การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ การน านวัตกรรมเข้ามาบริหารจัดการชั้นเรียน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   4. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน 
- พัฒนาศักยภาพการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล พร้อมกับการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 
    
5. พัฒนาระบบการบริหาร 
- พัฒนาบุคลากรหลักของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
  ภำรกิจหลักของโรงเรียนในกำรพัฒนำและยกระดับด ำเนินกำรสู่มำตรฐำนสำกล 
  1. ศึกษาท าความเข้าใจโครงการและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  2. จัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล และเสนอแผนกลยุทธ์ต่อประธานกรรมการบริหาร
โรงเรียน พร้อมท้ังจัดท าพันธะสัญญา(กรอบ)ในการขับเคล่ือนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
  3. จัดท าสาระรายวิชาเพิ่มเติมสู่ความเป็นเลิศ 
  4. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลและเสนอหลักสูตรต่อ
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 
  5. จัดท าห้องปฏิบัติการ Resource Center ห้องสมุด พร้อมท้ังจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ส่ือ ปรับบรรยากาศ
ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนการสอนสู่สากล 
  6. ส ารวจข้อมูลครูเพื่อเตรียมการพัฒนา 
  7. ด าเนินการบริหารด้วยระบบคุณภาพ จัดต้ังและด าเนินการเครือข่ายร่วมพัฒนา 
  8. วิจัยและพัฒนาหารูปแบบการจัดหลักสูตรและการสอน โดยการมีส่วนร่วม 
  9. น าเสนอผลงานและการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้
  10. รายงานผลการประเมินโครงการ 

ตามท่ีส านักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายให้ด าเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องและอนุมัติจัดสรร
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เงินงบประมาณ ปี 2561 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
สู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษางบด าเนินการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการแข่งขัน
เวทีโลกให้แก่ผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนละ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีน าเสนอ
ผลงานนักเรียนท่ีเกิดจากการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study : IS 
ภายในโรงเรียนและเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ดังนั้นจึงขออนุญาตในการจัดงานเวทีน าเสนอผลงานนักเรียนท่ีเกิดจากการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study : IS ภายใน ในขั้นรายงานผลความก้าวหน้าของการจัดท าโครงงาน 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จัด ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม และการจัดเวทีน าเสนอผลงานนักเรียนท่ีเกิดจากการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง Independent Study : IS ภายในโรงเรียนส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 205 คน 
11. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลให้มีคุณภาพ 
2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
3) เพื่อยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

12. เป้ำหมำย 
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลให้มีคุณภาพจากการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาท่ีครบถ้วน 
จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการส่งเสริม 183 คน  

2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลให้มีคุณภาพจากการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
 

13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิ จ   สภาพ สังคม 
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ
ชุมชน  โดยมีกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 5 ด้านของผู้เรียน  มี
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ
ของผู้เรียนในระดับท่ีน าเสนอ  

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประเมินผลการเรียนรู้  และลงมือ
ปฏิบั ติ  โดยมี ผู้ปกครองคอยให้
ค าแนะน า  เป็นวิทยากร  เป็นผู้  

กิจกรรมมีความหลากหลายของเนื้อหา
ตามสภาวะภูมิ สังคมของสถานศึกษา  
ปลูกฝังให้ ผู้ เรียนมีวิธี คิด อุปนิสัย และ
พฤติกรรมสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการโดยนักเรียน  
และมีครูเป็นผู้น าหรือสนับสนุน  มุ่งเน้นให้
เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล 
ทางเศรษฐกิจ สังคม/ ส่ิงแวดล้อมของ 
สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
เรี ยนรู้  ความ เข้ าใจแนวปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนได้กิจกรรม
สอดคล้องกับกับความคิด ความต้องการ 
และความจ าเป็นของสถานศึกษา 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้
และคุณธรรมของผู้เรียน  มี
การพัฒนาทักษะ ความมี
ระเบียบวินัย มีสัมมา คารวะ 
ซื่ อ สัตย์  ก ตัญญู   ส่ง เสริ ม
สติปัญญา แยกแยะถูก ผิด 
ควรไม่ควร  และส่งเสริมความ
ขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจ
ใฝ่รู้ ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 
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พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
จัดหาส่ือ/วัสดุประกอบการ

จัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลและใช้ชุมชนเป็น
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมี
ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรม  

และคนในชุมชนโดยมีการวางแผนท่ีดี  
สมเหตุสมผล มีหลักคิดและหลักปฏิบัติของ
กิจกรรมสอดคล้องกับหลักวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
แสดงถึงภูมิคุ้มกันท่ีดี มีการวางแผนยืดหยุ่น 
มีข้อเสนอทางเลือกหากมีการเปล่ียนแปลง
ต่าง ๆ เกิดขึ้น 

 

ควำมรู้ 
1)  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 

  2)  รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

1) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
2) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
3) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

14. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  ต าบลทุ่งกว๋าว  อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 

15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ/
คณะท างาน 

1- 25  
ตุลาคม 2564 

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มงานหลักสูตร
สถานศึกษา 

2.ประชุมช้ีแจง/
กิจกรรม 

26-31  
ตุลาคม 2564 

ประชุมชี้แจงคณะท างาน ผู้บริหารสถานศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายบริหารและ
คณะครโูรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

กลุ่มงานหลักสูตร
สถานศึกษา 

3. การด าเนิน
กิจกรรมตาม
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 

1 พฤศจิกายน 
2564  ถึง 
31 สิงหาคม 
2565 

1. กำรยกระดับกำรจัดเรียนกำรสอนให้เทียบเคียง
มำตรฐำนสำกล  
 เป็นการจัดกิจกรรมเรียนการสอนในรายวิชา 
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1 – รายวิชา
การสื่อสารและน าเสนอIS2 
 1.1 มีกระบวนการคัดกรองในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นรายบุคคล (กลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง กลุ่ม
พัฒนาเร่งด่วน) เพ่ือพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ 
 1.2 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเน้น
การลงมือปฏิบัติ(Active Learning) และส่งเสริม
ทักษะการคิดผ่านกิจกรรมและโครงงาน มีการน า
โครงการเพาะพันธ์ุปัญญาเข้าไปใช้ในกระบวนการ
เรียนรู้ทุกข้ันตอนตามหลักการคือ ถามคือสอน 
สะท้อนคิดคือเรียน เขียนคือคิด การใช้จิตตปัญญา
ศึกษา การให้เหตุและผล RBL(Reasearch Based 

กลุ่มงานหลักสูตร
สถานศึกษา 
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Learning) โครงงานฐานวิจัย  

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

3. การด าเนิน
กิจกรรมตาม
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 

1 พฤศจิกายน 
2564  ถึง 
31 สิงหาคม 
2564 

1.3 บูรณาการแนวทางข้อมูล O-NET และ PISA ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล
ตามตัวชี้วัด 
2. ยุววิจัย (Independent Study : IS ) 
 2.1  จัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได  5 ข้ัน ของการพัฒนา
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (IS1 – การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้) 
 2.2  ส่งเสริมให้นักเรียนน าเสนองานด้วยภาษาอังกฤษเช่น 
แนะน าตนเอง หัวข้อ  และวัตถุประสงค์ เป็นต้น และสื่อสาร
ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (IS2 – การสื่อสารและการน าเสนอ) 
 2.3  ส่งเสริมให้นักเรียนน าองค์ความรู้/ประยุกต์ใช้องค์ความรู้
สู่การปฏิบัติหรือน าไปเผยแพร่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
บูรณาการกิจกรรมเพ่ือสังคมและ สาธารณประโยชน์ (IS3- การ
น าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม) 
3.กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในภำษำต่ำงประเทศ 2 ภำษำ 
3.1 จัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจนี ใน
ทุกระดับชั้น 
3.2 จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจนี
อย่างหลากหลายทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสตูร 
3.3 จัดแข่งขันทักษะการสื่อสารทั้ง 2 ภาษาอย่างต่อเน่ือง 
4. กำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนให้บริหำรด้วยระบบ
คุณภำพ (เลือก SCQA ถ้ำเคยได้รับแล้วเลอืก OBECQA ) 
 4.1  อบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจในการ
บริหารจัดการของโรงเรียนให้บริหารด้วยระบบคุณภาพ (SCQA 
หรือ OBECQA ) 
 4.2 บริหารจัดการของโรงเรียนให้บรหิารด้วยระบบคุณภาพ 
(SCQA หรือ OBECQA ) 
 4.3 ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการของโรงเรียนจาก
ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา 
  4.4 เขียนรายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการของ
โรงเรียนให้บริหารด้วยระบบคุณภาพ (SCQA หรือ OBECQA ) 
 

กลุ่มงาน
หลักสูตร
สถานศึกษา 
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16. งบประมำณ 

  เงินอุดหนุน        3,000  บาท 
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       -  บาท 
รวมเงิน        3,000  บาท 

    (สามพันบาทถ้วน) 
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - - 3,000 - - - - - - -  
- 3,000 - - 

รวมทั้งสิ้น3,000 บำท (สำมพนับำทถ้วน) 
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 

19. ผู้เก่ียวข้อง 
1) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
2) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
3) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
4) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

4.ประเมินผล /
สรุปผล 
 
 

1 – 30 กันยายน 
2565 

 1) พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ 
  2) สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม 
  3) สัมภาษณ์ครูผู้ปกครองและบุคลากรที่
เก่ียวข้อง 

กลุ่มงานหลักสูตร
สถานศึกษา 
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20. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. กำรยกระดับกำรจัดเรียนกำรสอน
ให้เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล  
 1.1 ความส าเร็จของการคัดกรอง
นัก เรียนเป็นรายบุคคลท่ีตรงตาม
ศักยภาพจากการ ใช้ระบบดูและ
ช่วยเหลือนักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
 1.2 นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
IS1 – รายวิชาการส่ือสารและน าเสนอ
IS2 ท่ีมีผลการเรียนในระดับ 3.00 ขึ้น
ไป มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 1.3 นักเรียนท่ีมีผลงานโครงงานฐาน
วิ จั ย ( RBL) ต า ม ร า ย วิ ช า
มาตรฐานสากล คนละ 1 โครงงาน 
 1.4 ระดับของการน าเสนอผลงาน
ของนักเรียนในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ IS 3 ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 
1.5 จ านวนนัก เรี ยนมี ผล สัมฤทธิ์
ทางการ เรียนสูงขึ้นและมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET และ PISA 
สูงขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 5 

 
 
1.1 ผลของการคัดกรองนักเรียน
เป็นรายบุคคลท่ีตรงตามศักยภาพ
จากการใช้ระบบดูและช่วยเหลือ
นักเรียน 
 
 
1.2 รายงานผลการเรียนในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ IS1 – รายวิชาการส่ือสาร
และน าเสนอIS2 
 
 
1.3 ผลงานโครงงานฐานวิจัย(RBL) 
ตามรายวิชามาตรฐานสากล คนละ 
1 โครงงาน 
1.4 รายงานการน าเสนอผลงานของ
นั ก เ รี ย น ใ น กิ จ ก ร ร ม
สาธารณประโยชน์ IS 3 
 
1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 
และ PISA ปี 2564 

 
 
1.1 แบบการคัดกรองนักเรียนเป็น
รายบุคคลท่ีตรงตามศักยภาพจากการใช้
ระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
1.2 แบบรายงานผลการเรียนในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
IS1 – รายวิชาการส่ือสารและน าเสนอ
IS2 
 
 
 
1.3 แบบรายงานโครงงานฐานวิจัย
(RBL) ตามรายวิชามาตรฐานสากล คน
ละ 1 โครงงาน 
1.4 แบบรายงานการน าเสนอผลงาน
ข อ ง นั ก เ รี ย น ใ น กิ จ ก ร ร ม
สาธารณประโยชน์ IS 3 
1.5 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลการทดสอบระดับชาติ O-
NET และ PISA ปี 2564 

2. ยุววิจัย (Independent Study : IS ) 
 2.1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เ รี ย น ใ ช้
กระบวนการเรียนรู้ตามบันได  5 ขั้น 
ของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
(IS1 – การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้)มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 2.2 จ านวนนักเรียนท่ีน าเสนองาน
ด้วยภาษาอังกฤษเช่น แนะน าตนเอง 
หัวข้อ  และวัตถุประสงค์ เป็นต้น และ
ส่ือสารด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (IS2 
– การส่ือสารและการน าเสนอ ) 
มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 

  
2.1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เ รี ย น ใ ช้
กระบวนการเรียนรู้ตามบันได  5 
ขั้ น  ข อ ง ก า ร พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น สู่
มาตรฐานสากล (IS1 – การศึกษา
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้) 
 2.2 จ านวนนักเรียนท่ีน าเสนองาน
ด้วยภาษาอั งกฤษเ ช่น  แนะน า
ตนเอง หัวข้อ  และวัตถุประสงค์ 
เป็นต้น และส่ือสารด้วยเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม (IS2 – การส่ือสารและ
การน าเสนอ)  

  
2.1 แบบรายงานจ านวนนักเรียนใช้
กระบวนการเรียนรู้ตามบันได  5 ขั้น 
ของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
(IS1 – การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้) 
 2.2 แบบรายงานจ านวนนักเรียนท่ี
น าเสนองานด้วยภาษาอั งกฤษเช่น 
แนะน าตนเอง หัวข้อ  และวัตถุประสงค์ 
เป็นต้น และส่ือสารด้วยเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม (IS2 – การส่ือสารและการ
น าเสนอ)  
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
  2.3 จ านวนนักเรียนท่ีน าองค์ความรู้/
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สู่การปฏิบัติ
หรือน าไปเผยแพร่น าไปใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม บูรณาการกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3- 
การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม ) 
มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 

  2.3 จ านวนนักเรียนที่น าองค์ความรู้/
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การปฏิบัติหรือ
น าไปเผยแพร่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม บูรณาการกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS3- การน าองค์
ความรู้ไปใช้บริการสังคม 

  2.3 แบบรายงานจ านวนนักเรียนที่น าองค์
ความรู้/ประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
หรือน าไปเผยแพร่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม บูรณาการกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS3- การน าองค์ความรู้ไป
ใช้บริการสังคม) 

3.กำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ภำษำต่ำงประเทศ 2 ภำษำ 
  3.1 นักเรียนมีผลการเรียนใน
รายวิชาภาษาต่างประเทศ 2 ภาษา ท่ี
มีผลการเรียนในระดับ 3.00 ขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3.2 จ านวนนักเรียนท่ีน าเสนอการใช้
ภาษาต่างประเทศ 2 ภาษาเนื่องใน
โอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง  
กิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรม 

 
 
3.1 จ านวนนักเรียนมีผลการเรียนใน
รายวิชาภาษาต่างประเทศ 2 ภาษา 
ท่ีมีผลการเรียนในระดับ 3.00 ขึ้นไป 
 
3.2 จ านวนนักเรียนท่ีน าเสนอการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ 2 ภาษาเนื่อง
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรมหน้า
เสาธง 

 
 
3.1 แบบรายงานจ านวนนักเรียนมีผล
การเรียนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ 
2 ภาษา ท่ีมีผลการเรียนในระดับ 3.00 
ขึ้นไป 
3.2 แบบรายงานจ านวนนักเรียนท่ี
น าเสนอการใช้ภาษาต่างประเทศ 2 
ภาษาเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมวัน 

การสนทนาในห้องเรียน  มากกว่าร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 
3.3 ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีได้รับ
การส่งเสริมการแข่งขันทักษะการ
ส่ือสารทั้ง 2 ภาษาอย่างต่อเนื่องและ
ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่าง ๆ มากกว่าร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

กิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมการ
สนทนาในห้องเรียน  
3.3 จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการ
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะการ
ส่ือสารท้ัง 2 ภาษาอย่างต่อเนื่อง
และได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่าง ๆ 

คริสต์มาส  กิจกรรมการสนทนาใน
ห้องเรียน  
3.3 แบบรายงานจ านวนนักเรียนท่ีได้รับ
การส่งเสริมการแข่งขันทักษะการ
ส่ือสารทั้ง 2 ภาษาอย่างต่อเนื่องและ
ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับต่าง ๆ 

4. กำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนให้บริหำรด้วยระบบคุณภำพ (เลือก SCQA ถ้ำเคยได้รับแล้วเลือก OBECQA ) 
4.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านการ
อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการของโรงเรียนให้บริหารด้วย
ระบบคุณภาพ (SCQA หรือ 
OBECQA ) มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 
 
 
 
 

4.1 จ านวนของบุคลากรท่ีผ่านการ
อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการของโรงเรียนให้บริหารด้วย
ระบบคุณภาพ (SCQA หรือ 
OBECQA )  
 
  

4.1 แบบรายงานจ านวนของบุคลากรท่ี
ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการของโรงเรียนให้บริหารด้วยระบบ
คุณภาพ (SCQA หรือ OBECQA ) 
 
 

 



54 

 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
4.2 โรงเรียนได้มีการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนให้บริหารด้วยระบบ
คุณภาพ (SCQA หรือ OBECQA ) 
ผ่านเกณฑ์ในระดับคุณภาพระดับดี
ขึ้นไป 
4.3 ร้ อยละของ ติดตามและ
ตรวจสอบการบริหารจัดการของ
โรง เรี ยนจาก ผู้ เ ช่ียวชาญหรื อ ท่ี
ปรึกษา มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 
4.4 มีความถูกต้องของการเขียน
รายงานผลการด าเนินงานการบริหาร
จัดการของโรงเรียนให้บริหารด้วย
ระบบคุณภาพ (SCQA หรือ 
OBECQA ) 

4.2 โรงเรียนได้มีการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนให้บริหารด้วยระบบ
คุณภาพ (SCQA หรือ OBECQA ) 
ผ่านเกณฑ์ในระดับคุณภาพระดับดี
ขึ้นไป 
4.3 ร้ อยละของ ติดตามและ
ตรวจสอบการบริหารจัดการของ
โรง เรี ยนจาก ผู้ เ ช่ียวชาญหรื อ ท่ี
ปรึกษา มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 
4.4 มีความถูกต้องของการเขียน
รายงานผลการด าเนินงานการบริหาร
จัดการของโรงเรียนให้บริหารด้วย
ระบบคุณภาพ (SCQA หรือ 
OBECQA ) 

4.2 แบบรายงานของโรงเรียนได้มีการ
บริหารจัดการของโรงเรียนให้บริหาร
ด้วยระบบคุณภาพ (SCQA หรือ 
OBECQA ) ผ่านเกณฑ์ในระดับคุณภาพ
ระดับดีขึ้นไป 
4.3 แบบติดตามและตรวจสอบการ
บริ ห า ร จัดก าร ขอ ง โ ร ง เ รี ยน จาก
ผู้เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษา  
 
4.4 แบบตรวจสอบการเขียนรายงานผล
การด าเนินงานการบริหารจัดการของ
โรงเรียนให้บริหารด้วยระบบคุณภาพ 
(SCQA หรือ OBECQA )  
 

 
21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) โรงเรียนมีการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพจากการ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

2) ส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
3) ยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี       ผู้เสนอโครงการ 

(วรัญญู  เรือนค า) 
 

ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 
(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 

ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร) 

หัวหน้าบริหารงานฝ่ายวิชาการ 
 
ลงช่ือ      ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพลจะงาม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 



55 

 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม  
1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ กิจกรรม 

ท่ี รายการวัสดุ – อุปกรณ์ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1. เครื่องพิมพ์แคนนอล G 2010 1 3,000 3,000 
2. หมึกพิมพ์สีด าแบบเติม หรือ ตลับหมึกด า - - - 
3. หมักพิมพ์สีแบบเติม หรือ ตลับหมึกสี - - - 
4. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม - - - 
5. แผ่นโปสเตอร์น าเสนองานของนักเรียน 20 เรื่อง - - 
8. เกียรติบัตรในการน าเสนอผลงาน - - - 

รวม 3,000 
 
 

2. ตารางสรุปจ านวนเงินท่ีใช้ในโครงการ 
ท่ี กิจกรรม  จ ำนวนเงิน 

(บำท)  
1 โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 3,000 

 รวม 3,000 

 
    
     ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี     ผู้เสนอโครงการ 
  (วรัญญู เรือนค า) 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ 2565 

********************************************************************************** 
1. ชื่อโครงกำร  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
2. แผนงำน   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
3. ผู้รับผิดชอบ  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า   

 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
4. ลักษณะโครงกำร   ()โครงการใหม่  ( )โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,4 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน ข้อ 3,4 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อ 3 พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.2  เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านกระบวนการคิด
และการปฏิบัติจริง  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการบริหารช้ันเรียนเชิงบวก  ตรวจสอบและประเมินผล
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน   
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  

มาตรฐานท่ี ประเด็นการพิจารณา 
1 คุณภาพผู้เรียน 1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการ 
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มาตรฐานท่ี ประเด็นการพิจารณา 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 
 

10. หลักกำรและเหตุผล  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550  มาตรา 49 ก าหนดไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ 

เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี รัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และมาตรา 80(3) ก าหนดไว้ว่า “รัฐต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ
และทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ 
กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทัน
การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมท้ังปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125,ตอน
ท่ี 47 ก (24 สิงหาคม 2550): 15-24)   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 27 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจน
เพื่อการศึกษาต่อและให้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีหน้าท่ี จัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหา
ในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ และมาตรา 28 ก าหนดให้หลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ รวมท้ังหลักสูตรการศึกษา
ส าหรับบุคคล ต้องมีลักษณะหลากหลาย ท้ังนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ  สาระของหลักสูตร ท้ังท่ีเป็นวิชาการและวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนา
คนให้มีความสมดุล ท้ังด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2553,ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127,ตอนท่ี 45ก (22 กรกฎาคม 2553)   

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ  เพื่อให้การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสอดคล้องกับสภาพความเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมือ
อย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก โดยก าหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย ก าหนดกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันใน
เวทีโลก  พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่น
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และสถานศึกษา ให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้สอดคล้อ งกับสภาพและความ
ต้องการของท้องถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  ประกอบด้วยขั้นตอนท่ีส าคัญคือ  การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  การ
ก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร  การเลือกเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ การน าหลักสูตรไปใช้  การ
ประเมินหลักสูตร  การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ดังนั้นเมื่อจัดท าหลักสูตรและน าหลักสูตรไปใช้แล้ว 
จ าเป็นต้องมีการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรว่า มีคุณค่าหรือมีข้อบกพร่องท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข
ในประเด็นใดบ้างการประเมินหลักสูตรจึงเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญตอนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร  เป็นกิจกรรมท่ี
ต้องกระท าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ เพื่อเป็นกระจกเงาท่ีสะท้อนให้เห็นภาพของการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ชัดเจนทุกขั้นตอน  

ประกอบกับสสวท.แจงปรับหลักสูตรคณิต-วิทย์-ภูมิศาสตร์ ให้สอดคล้องการเปล่ียนแปลงโลกใน
ปัจจุบันทั้ง 12 ช้ันปี รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เริ่ม ป.1 และ ป.4 ม.1 และ ม.4 ปี 61 และครบทุกช้ันในปี 63 
เนื้อในเน้นภาคปฏิบัติต้ังแต่ระดับประถม เพื่อให้เด็กได้สนุกกับการเรียน ย้ายสาระเทคโนโลยีเข้ากลุ่มวิชาวิทย์ 
ปรับมาตรฐานเป็นรายช้ันปี ยันได้มาตรฐานสากล ผ่านการประพิจารณ์และการประเมินจากมหาวิทยาลัยแคม
บริดจ์ด้วย 

ท่ีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อ านวยการ 
สสวท. กล่าวว่า ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ออกค าส่ัง ศธ.ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 นั้น ทาง สสวท.ได้ด าเนินการปรับ
มาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระดังกล่าวใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นการ
ยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วย โดยการปรับมาตรฐานการเรียนรู้ครั้งนี้เป็น
การปรับหลักสูตรท้ัง 12 ช้ันปี ซึ่งสาเหตุท่ีจะต้องมีการปรับเป็นช้ันปี เพราะจะท าให้ครูผู้สอนสามารถล าดับ
เนื้อหาท่ีง่าย-ยากได้ตามระดับช้ัน อีกท้ังการท่ีไม่ได้ระบุช้ันปีจะท าให้การจัดเนื้อหาขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของผู้สอน ไม่ใช่ผู้เรียน 

นางพรพรรณกล่าวต่อว่า และในการปรับครั้งนี้ยังได้ย้ายสาระเทคโนโลยีท่ีเดิมอยู่ในกลุ่มสาระฯ การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี มาอยู่ในกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ เนื่องจากเราต้องเตรียมความพร้อมคนให้มีความรู้ 
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ซึ่งเนื้อหาก็จะสนับสนุนกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการปรับ
หลักสูตรแล้วจะส่งผลให้การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมไปถึงแบบเรียน ก็จะต้องมีการปรับให้
ได้มาตรฐานสอดคล้องตามกันไปด้วย โดยเงื่อนไขการใช้มาตรฐานการเรียนรู้จะเริ่มต้ังแต่ปี 2561 โดยเริ่มใช้ใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 และต้ังแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
จะให้ใช้ในทุกระดับช้ัน ซึ่งระดับประถมศึกษาจะเน้นในเรื่องการอ่านมากขึ้น รวมถึงการเก็บสาระส าคัญ การ
สรุปความ ให้มีการฝึกปฏิบัติการมากขึ้น เพื่อให้เด็กได้สนุกกับการเรียนรู้ ส่วนในระดับมัธยมศึกษาก็จะมีการ
เพิ่มการฝึกปฏิบัติการเพิ่มขึ้น รวมถึงออกแบบตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมให้มีความแตกต่างกันด้วย เพื่อ
ไม่ให้ยากเกินไปส าหรับเด็กท่ีไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์ 

"ท้ังนี้ ส าหรับกรณีท่ีมีหลายคนเป็นห่วงว่าการปรับมาตรฐานการเรียนรู้ครั้งนี้จะได้มาตรฐานสากล
หรือไม่นั้น ต้องบอกว่าการปรับหลักสูตรท้ัง 3 วิชาได้ผ่านการประชาพิจารณ์ และได้รับการประเมินจาก
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรฐานของเราสอดคล้องกับสากล" ผอ.สสวท.กล่าว. 
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( ไทยโพสต์ วันท่ี 22 กันยายน 2560 ) 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  เป็นสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานได้จัดท าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  
พุทธศักราช 2551 โดยได้จัดท า  วิสัยทัศน์  หลักการ  จุดหมาย  โครงสร้างหลักสูตรและสาระการเรียนรู้แต่ละ
กลุ่มสาระ  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น  นอกจากนั้น
ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  รวม 8 
กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และได้น าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
จากการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2560-2561 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจะท าให้ได้รับรู้ผล
ของการใช้หลักสูตร ปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์  อันจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อจะได้น าผลจากการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 
 
11. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพจากการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพ 
3) เพื่อยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
12. เป้ำหมำย 

1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพจากการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาท่ีครบถ้วนประกอบไปด้วย 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  หลักสูตรสถานศึกษาพอเพียง  หลักสูตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
หลักสูตรส่ิงแวดล้อมศึกษา 
 2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพจากการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
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13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิ จ   สภาพ สังคม 
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ
ชุมชน  โดยมีกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 5 ด้านของผู้เรียน  มี
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ
ของผู้เรียนในระดับท่ีน าเสนอ  

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประเมินผลการเรียนรู้  และลงมือ
ปฏิบั ติ  โดยมี ผู้ปกครองคอยให้
ค าแนะน า  เป็นวิทยากร  เป็นผู้
จัดหา ส่ือ/วัสดุประกอบการจัด
กิจกรรมท่ีเหมาะสมมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลและใช้ชุมชนเป็น
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมี
ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรม  
   

กิจกรรมมีความหลากหลายของ
เนื้ อหาตามสภาวะภูมิ สั งคมของ
สถานศึกษา  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด 
อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด าเนินการโดยนักเรียน  และมีครูเป็น
ผู้น าหรือสนับสนุน  มุ่ ง เน้นให้ เกิด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล 
ทางเศรษฐกิจ สังคม/ส่ิงแวดล้อมของ 
สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
เรียนรู้ ความเข้าใจแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนไ ด้
กิจกรรมสอดคล้องกับกับความคิด 
ความต้องการ และความจ าเป็นของ
สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
วางแผนท่ีดี  สมเหตุสมผล มีหลักคิด
และหลักปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้อง
กับห ลักวิชา ท่ี เกี่ ยวข้อ ง  แสดงถึ ง
ภูมิคุ้มกันท่ีดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
ข้ อ เ ส น อ ท า ง เ ลื อ ก ห า ก มี ก า ร
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
คุณธรรมของผู้เรียน  มีการ
พัฒนาทักษะ ความมีระเบียบ
วินัย มีสัมมา คารวะ ซื่อสัตย์ 
ก ตัญญู   ส่ง เสริม สติปัญญา 
แยกแยะถูก ผิด ควรไม่ควร  
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม
ขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจใฝ่
รู้  ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

 
 

 
ควำมรู้ 

1)  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 
  2)  รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

4) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
5) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
6) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

14. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  ต าบลทุ่งกว๋าว  อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 
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15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ/
คณะท างาน 

1- 25 ตุลาคม 2564 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มงานหลักสูตร
สถานศึกษา 

2.ประชุมช้ีแจง/
กิจกรรม 

26-31 ตุลาคม 2564 ประชุมชี้แจงคณะท างาน ผู้บริหารสถานศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายบริหาร
และคณะครโูรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

กลุ่มงานหลักสูตร
สถานศึกษา 

3. การด าเนิน
กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

1 พฤศจิกายน 2564 
 ถึง 
31 สิงหาคม 2565 

1.กำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียน
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม  
เป็นการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม ปี 2564 ตรงตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 
2. กำรจัดท ำหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   
เป็นการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม ปี 2564 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปี 2560 และสาระ
การเรียนรู้ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปี 2560 เป็นการ
จัดท าหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

กลุ่มงานหลักสูตร
สถานศึกษา 

  3. กำรจัดท ำหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  
เป็นการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ปี 2564 
4. กำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำพอเพียง   
 เป็นการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียง 
5. กำรจัดท ำหลักสูตรงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน 
  เป็นการจัดท าหลักสูตรงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
6. กำรจัดท ำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษำ 
 เป็นการจัดท าหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือ
ใช้ เป็ นแนวทาง ในการจั ดการศึ กษ า ด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษาข้ึน 
7.กำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  เปน็การประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปี
การศึกษา 2564 
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16. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน        1,000  บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       -  บาท 
รวมเงิน        1,000  บาท 

    (หนี่งพันบาทถ้วน) 
 
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - - - - - - 1,000 - - -  

- - 1,000 - 
รวมทั้งสิ้น1,000 บำท (หนึ่งพนับำทถ้วน) 

 
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 

19. ผู้เก่ียวข้อง 
5) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
6) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
7) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
8) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

4.ประเมินผล /
สรุปผล 

 

1 – 30 กันยายน 
2565 

1.  นั ก เ รี ยน  ค รู  มี ค ว าม พึ งพอ ใจ ในการ
ปฏิบั ติ ง านตามโคร งการ พัฒนาหลักสู ต ร
สถานศึกษา 
2.ครูมีพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ   
3. จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึนและมีผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึนจากปี 
2564 ร้อยละ 5 

กลุ่มงานหลักสูตร
สถานศึกษา 
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20. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.ร้อยละของนักเรียนครู มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานตามโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

1.1 รายงานการประเมินความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน 

1.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

2. ร้อยละของครูมีพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
ท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   

2.1 หลักสูตรสถานศึกษา 2.1 แบบรายงานการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 

3 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เ รี ย น ท่ี ท่ี มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมี
ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นจากปี 
2564 ร้อยละ 5 ท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

3.1 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3.2 รายงานผลการทดสอบระดับชาติ 
ปี 2564 

3.1 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3.2 แบบรายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติ ปี 2564 

 
21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพจากการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
2) ส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
3) ยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี     ผู้เสนอโครงการ 
   (วรัญญู  เรือนค า) 
 
ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 

(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
 
ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร) 
หัวหน้าบริหารงานฝ่ายวิชาการ 

 
ลงช่ือ      ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพลจะงาม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม  
1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 

ท่ี รายการวัสดุ – อุปกรณ์ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1. กระดาษ Doble A Color 80 แกรม 5 ริม 136 680 
2. กระดาษปกโฟโต้ 220 แกรม 1 ห่อ 320 320 
3. หมึกพิมพ์สีด าแบบเติม หรือ ตลับหมึกด า - - - 
4. หมักพิมพ์สีแบบเติม หรือ ตลับหมึกสี - - - 
5. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม - - - 
6. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน การรับค าปรึกษาจาก

ผู้เช่ียวชาญ 
- - - 

รวม 1,000 
 

2. ตารางสรุปจ านวนเงินท่ีใช้ในโครงการ 
ท่ี กิจกรรม  จ ำนวนเงิน 

(บำท)  
1 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 1,000 

 รวม 1,000 

 
    

ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี     ผู้เสนอโครงการ 
(วรัญญู เรือนค า) 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ 2565 

********************************************************************************** 
1. ชื่อโครงกำร  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
2. แผนงำน  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
3. ผู้รับผิดชอบ  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า   

  หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
4. ลักษณะโครงกำร   ()โครงการใหม่  ( )โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,4 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน ข้อ 3,4 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อ 3 
 กลยุทธ์ที่ 3พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่าน 
กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก   ตรวจสอบ
และประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การเรียนการสอน   
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  

มำตรฐำนที ่ ประเด็นกำรพิจำรณำ 
1 คุณภาพผู้เรียน 1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการ 
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มำตรฐำนที่ ประเด็นกำรพิจำรณำ 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 
10. หลักกำรและเหตุผล  

การปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา24 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมท้ังสามารถ ใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
 มาตรา30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา   
 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการ 
 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ท่ีคุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 
  ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2554 
ได้ก าหนดให้น าการวิจัยมาใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนท าวิจัย เพื่อใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ 
ผู้เรียนสามารถวิ จัยในเรื่อง ท่ีสนใจหรือต้องการหาความรู้หรือต้องการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้  ซึ่ ง
กระบวนการวิจัยจะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด ฝึกการวางแผน ฝึกการด าเนินงานและฝึกหาเหตุผลในการตอบ
ปัญหา โดยผสมผสานองค์ความรู้แบบบูรณาการเพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
 2. การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้สอนสามารถท าวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
การเรียนรู้ วางแผนแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ผู้สอน
สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาท่ีน าไปสู่คุณภาพการเรียนรู้ ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการ
เรียนรู้ ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ผลการใช้นวัตกรรมนั้น ๆและผู้สอนสามารถน ากระบวนการวิจัยมาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ ด้วยการใช้เทคนิควิธีการท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนจากการวิเคราะห์ปัญหา สร้างแนวทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหา ด าเนินการตามแนวทางท่ีเลือก และสรุปผลการแก้ไขปัญหาอันเป็นการฝึกทักษะ ฝึก
กระบวนการคิด ฝึกการจัดการจากการเผชิญสภาพการณ์จริง และปรับประยุกต์มวลประสบการณ์มาใช้แก้ไข
ปัญหา 
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  3. การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มุ่งให้ผู้บริหารท าการวิจัยและน าผลการวิจัยมา
ประกอบการตัดสินใจ รวมท้ังจัดท านโยบายและวางแผนบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรท่ีน าไป  สู่
คุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบภายในของสถานศึกษา เช่น 
ผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร  ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญท่ีสุดในการท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาด าเนินไปได้ด้วยดี คือผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะต้องระดมสรรพก าลังบุคลากรทุกฝ่ายต้ังแต่ ผู้สอน 
ผู้เรียน กรรมการสถานศึกษา และชุมชน มาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ เพื่อก าหนดทิศทางหรือ
วิสัยทัศน์  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการ การด าเนินงานตามแผน การนิเทศติดตาม
ผล และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
11. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อพัฒนาการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมให้มีคุณภาพ 
2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
3) เพื่อยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

12. เป้ำหมำย 
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

พัฒนาการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ครูคนละ 1 เรื่อง 
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

  พัฒนาการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมให้มีคุณภาพ 
13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
จัดกิจกรรมสอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจ  สภาพสังคม ศาสนาและ
วั ฒ น ธ ร ร ม   สภ าพ แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง
สถานศึกษาและชุมชน  โดยมีกิจกรรมท่ี
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 5 ด้านของ
ผู้เรียน  มีความยาก-ง่ายเหมาะกับ
พัฒนาการของผู้เรียนในระดับท่ีน าเสนอ  

ผู้ เ รี ยนมี ส่ วนร่ วม ในการ วา ง
แ ผ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ 
ประเมินผลการเรียนรู้  และลงมือปฏิบัติ  
โดยมีผู้ปกครองคอยให้ค าแนะน า  เป็น
วิ ท ย า ก ร   เ ป็ น ผู้ จั ด ห า ส่ื อ / วั ส ดุ
ประกอบการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลและใช้ชุมชน
เป็นแหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมี
ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรม  

กิจกรรมมีความหลากหลายของเนื้อหาตาม
สภาวะภูมิสังคมของสถานศึกษา  ปลูกฝังให้
ผู้ เรี ยนมีวิ ธี คิด อุปนิ สัย และพฤติกรรม
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ด าเนินการโดยนักเรียน  และมีครู
เป็น ผู้น าหรื อสนับสนุน   มุ่ ง เน้น ให้ เกิ ด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล 
ทาง เศรษฐกิ จ  สั ง คม/ ส่ิ งแวด ล้อมของ 
สถานศึกษาและสามารถขยายผลการเรียนรู้ 
ความเข้าใจแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ออกสู่ชุมชนได้กิจกรรมสอดคล้องกับกับ
ความคิด ความต้องการ และความจ าเป็นของ
สถาน ศึกษาและคนใน ชุมชนโดยมี การ
วางแผนท่ีดี  สมเหตุสมผล มีหลักคิดและหลัก
ปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้องกับหลักวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง แสดงถึงภูมิคุ้มกันท่ีดี มีการวางแผน
ยืดหยุ่ น  มีข้ อ เสนอทาง เ ลือกหากมีการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น 

กิจกรรม ส่ง เสริ ม
ความรู้และคุณธรรม
ของ ผู้ เ รี ยน   มี ก า ร
พัฒนาทักษะ ความมี
ระเบียบวินัย มีสัมมา 
คารวะ ซื่อสัตย์ กตัญญู  
ส่ ง เ ส ริ ม ส ติ ปั ญ ญ า 
แยกแยะถูกผิด ควรไม่
ค ว ร   แ ละ ส่ ง เ ส ริ ม
ความขยันหมั่นเพียร 
อดทน สนใจใฝ่รู้  ท า
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 
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ควำมรู้ 
1)  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 

  2)  รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

7) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
8) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
9) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

14. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  ต าบลทุ่งกว๋าว  อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 

15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ/
คณะท างาน 

1- 25 ตุลาคม 2564 โครงการพฒันาการวิจัยพฒันาคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

กลุ่มงานวิจัย
คุณภาพการศึกษา 

2.ประชุมช้ีแจง/
กิจกรรม 

26-31 ตุลาคม 2564 ประชุมชี้แจงคณะท างาน ผู้บริหารสถานศึกษา  
หัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม 

กลุ่มงานวิจัย
คุณภาพการศึกษา 

3. การด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาการ
วิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1 พฤศจิกายน 2564 
ถึง 

31 สิงหาคม 2565 

การด าเนินกิจกรรมพัฒนาการวิจัยพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
1. กำรเขียนเค้ำโครงร่ำงของกำรวิจัย 
ด าเนินการให้ครูจัดท าโครงร่างของการวิจัย ภาค
เรียนละ 1 โครงร่าง 
2.กำรด ำเนินงำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
ครูผู้สอนพัฒนางานวิจัยตามโครงร่างของการ
วิจัย ตลอดภาคเรียนและได้รับค าแนะน าจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษา เป็นระยะ ๆ และอย่าง
ต่อเน่ือง 
3. กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
 ครูเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใต้ค าแนะน าของที่ ปรึ กษา
งานวิจัย 
4. กำรน ำเผยแพร่ในวงกำรศึกษำ 
 การน าผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไปเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น 
ในเว็ปไซต์ของโรงเรียน การน าไปร่วมการ
ประกวด เ น่ื อ ง ในง าน ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น  OBEC 
AWARDS งานวิจัยของคุรุสภา  
 

กลุ่มงานวิจัย
คุณภาพการศึกษา 
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16. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน        1,000  บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       -  บาท 
รวมเงิน        1,000  บาท 

    (หนี่งพันบาทถ้วน) 
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - - - - - - 1,000 - - -  
- - 1,000 - 

รวมทั้งสิ้น1,000 บำท (หนึ่งพนับำทถ้วน) 
 

18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 
ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า  หัวหน้างานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 

19. ผู้เก่ียวข้อง 
9) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
10) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
11) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
12) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

20. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.การประเมินความพึงพอใจของครู โดย
มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับมากขึ้นไป   

รายงานการประเมินความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานตาม
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

2. ร้อยละ 100 ของครูมีครูมีพัฒนา
งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้
อย่างเต็มตามศักยภาพ   
 

รายงานการพัฒนางานวิจัยพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

แบบรายงานการพัฒนางานวิจัย พัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

4.ประเมินผล /
สรุปผล 

1 – 30 กันยายน 
2565 

รายงานพัฒนาการวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

กลุ่มงานวิจัย
คุณภาพการศึกษา 
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ตัวชีวั้ดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
3.ระดับคุณภาพของรายงานการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 

คุณภาพของรายงานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แบบประเมินคุณภาพของรายงานวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) โรงเรียนมีการพัฒนางานวิจัย พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ 
2) ส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
3) ยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
 
 
ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี     ผู้เสนอโครงการ 

(วรัญญู  เรือนค า) 
 

ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 
(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 

 
ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร) 
หัวหน้าบริหารงานฝ่ายวิชาการ 

 
ลงช่ือ      ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพลจะงาม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม  
1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 

ท่ี รายการวัสดุ – อุปกรณ์ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1. กระดาษ Doble A Color 80 แกรม 5 ริม 136 680 
2. กระดาษปกโฟโต้ 220 แกรม 1 ห่อ 320 320 
3. หมึกพิมพ์สีด าแบบเติม หรือ ตลับหมึกด า - - - 
4. หมักพิมพ์สีแบบเติม หรือ ตลับหมึกสี - - - 
5. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม - - - 
6. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน การรับค าปรึกษาจาก

ผู้เช่ียวชาญ 
- - - 

รวม 1,000 
 

2. ตารางสรุปจ านวนเงินท่ีใช้ในโครงการ 
ท่ี กิจกรรม  จ ำนวนเงิน 

(บำท)  
1 โครงกำรกำรวิจัยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 1,000 

 รวม 1,000 

 
    
     ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี     ผู้เสนอโครงการ 

    (วรัญญู เรือนค า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



72 

 

 
 

โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ 2565 

********************************************************************************** 
1. ชื่อโครงกำร  พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2. แผนงำน  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
3. ผู้รับผิดชอบ  นายหัสรินทร์  ดอนดี 
4. ลักษณะโครงกำร   ()โครงการใหม่  ( )โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.  
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 

ตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 

มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน  
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.5  ส่งเสริมนักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู ้
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  
มาตรฐานท่ี ประเด็นการพิจารณา 

1 คุณภาพผู้เรียน 1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการ 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

10. หลักกำรและเหตุผล  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องใช้ส่ือ

การเรียนการสอนเป็นตัวกลางในการให้ความรู้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูจะต้องจัดหาและจัดท า
ส่ือการเรียนการสอน  การจัดการศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ ครูผู้สอนต้องมีความสามารถในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูผู้สอนมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้รับการเสริมสร้าง
ศักยภาพ ทุกด้าน ครูผู้สอนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง  

โรงเรียนจึงต้องจัดให้ครูได้พัฒนาส่ือการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
น ามาจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียนท าให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น 
11. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพดี 
2) เพื่อช าระเงินค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
3) เพื่อจัดซื้อส่ืออุปกรณ์ วัสดุฝึกการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน 

12. เป้ำหมำย 
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.1) โรงเรียนจ่ายค่าเช่าสัญญาญอินเทอร์เน็ตได้ครบ 1 ปี 

1.2) โรงเรียนมีวัสดุฝึกการสร้างนวัตกรรมให้กับนกัเรียน 
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

2.1) นักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายใน
โรงเรียน 

2.2) นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองได้ 
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13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

จัดกิจกรรมสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ  สภาพสังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม  สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาและชุมชน  โดยมีกิจกรรม
ท่ีช่วยส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 5 ด้าน
ของผู้เรียน  มีความยาก-ง่ายเหมาะกับ
พัฒนาการของ ผู้ เ รี ยน ในระดับ ท่ี
น าเสนอ  

ผู้ เรียนมี ส่วนร่วมในการวาง
แผนการ จัดกิ จก ร รมการ เ รี ยน รู้ 
ประเมินผลการเรียนรู้   และลงมือ
ปฏิบั ติ   โ ดยมี ผู้ ปกครองคอยให้
ค าแนะน า  เป็นวิทยากร  เป็นผู้จัดหา
ส่ือ/วัสดุประกอบการจัดกิจกรรมท่ี
เหมาะสมมีส่วนร่วมในการประเมินผล
และใช้ชุมชนเป็นแหล่งจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมมีความหลากหลายของเนื้อหาตาม
สภาวะภูมิสังคมของสถานศึกษา  ปลูกฝังให้
ผู้ เ รี ยนมี วิ ธี คิด  อุปนิ สัย  และพฤติกรรม
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ด าเนินการโดยนักเรียน  และมีครู
เป็น ผู้น าหรื อ สนับสนุน   มุ่ ง เน้น ให้ เกิ ด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล 
ทาง เศรษฐกิ จ  สั ง คม/ ส่ิ งแวด ล้อมของ 
สถานศึกษาและสามารถขยายผลการเรียนรู้ 
ความเข้าใจแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ออกสู่ชุมชนได้กิจกรรมสอดคล้องกับกับ
ความคิด ความต้องการ และความจ าเป็นของ
สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการวางแผน
ท่ีดี  สมเหตุสมผล มีหลักคิดและหลักปฏิบัติ
ของกิจกรรมสอดคล้องกับหลักวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
แสดงถึงภูมิคุ้มกันท่ีดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
ข้อเสนอทางเลือกหากมีการเปล่ียนแปลงต่าง 
ๆ เกิดข้ึน 

กิ จ ก ร รม ส่ ง เ ส ริ ม
ความรู้ และ คุณธรรม
ข อ ง ผู้ เ รี ย น   มี ก า ร
พัฒนาทักษะ ความมี
ระเบียบวินัย มี สัมมา 
คารวะ ซื่อสัตย์ กตัญญู  
ส่ ง เ ส ริ ม ส ติ ปั ญ ญ า 
แยกแยะถูกผิด ควรไม่
ควร  และส่งเสริมความ
ขยันหมั่นเพียร อดทน 
สนใจใฝ่รู้ ท าตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

 
 

ควำมรู้ 
1)  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 

  2)  รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

10) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
11) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
12) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

 
14. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  ต าบลทุ่งกว๋าว  อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 
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15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

16. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน        -  บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     28,112 บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       -  บาท 
เงินอื่นๆ (เงินสนับสนุนค่าเช่าคอมพิวเตอร์คงเหลือ)  10,639 บาท 
รวมเงิน       38,751 บำท 

    (สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
 

17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

1,926 1,926 1,926 - - - 1,926 1,926 1,926 - -  
5,788 10,788 5,788 16,407 

รวมทั้งสิ้น38,751 บำท (สำมหม่ืนแปดพันเจ็ดร้อยห้ำสิบเอ็ดบำทถว้น) 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การวางแผน 
(Planning) 

1- 31 ตุลาคม 2564 1.น าเสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจง
ขอบข่ายการท างานและจัดท าปฏิทิน
การปฏิบัติงาน 
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

นายหัสรินทร์ ดอนดี 
 

การด าเนินงาน 
(Doing) 

1-15 พฤศจิกายน 
2564 

1. ส ารวจอุปกรณ์เกี่ยวกับชุดจ่าย
สัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีช ารุดเสียหาย
และด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม 
2. ช าระเงินค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน 
3. จัดซื้ออุปกรณ์ DLTV 

คณะครู 
งานพัสดุ 

งานการเงิน 

ตรวจสอบติดตาม 
/ประเมินผล 

(Check) 
 

16 พฤศจิกายน 
2564ถึง 
31 สิงหาคม 2565 

รายงานผลการผลิต/ใช้ส่ือนวัตกรรม นายหัสรินทร์ ดอนดี 
 

ปรับปรุงพัฒนา 
(Action) 

1 – 30 กันยายน 
2565 

ประชุมเพื่อสรุปผลงานและ 
น าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข 

นายหัสรินทร์ ดอนดี 
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18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )นายหัสรินทร์  ดอนดี 
 
19. ผู้เก่ียวข้องครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 
20. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน 

ส ารวจความพึงพอใจในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน 

แบบวัดความพึง
พอใจ 

2 .  ร้ อ ยละของ การ จ่าย ค่ า เ ช่ า สัญญาญ
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน 

ส ารวจการจ่ายค่าเช่าสัญญาญ
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน 

แบบส ารวจรายการ 

3.ร้อยละของห้องโรงเรียนมีชุดอุปกรณ์ DLTV  ส ารวจชุดอุปกรณ์DLTVในโรงเรียน แบบส ารวจรายการ 
 
21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) นักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
2) โรงเรียนจ่ายค่าเช่าสัญญาญอินเทอร์เน็ตได้ครบ 1 ปี 
3) โรงเรียนมีวัสดุฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมครบทุกห้องเรียน 
 

 
ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 

(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
 
 
ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 

(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
 

 
ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร) 
     หัวหน้าบริหารงานฝ่ายวิชาการ 

 
ลงช่ือ      ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพลจะงาม) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จำ่ยในกิจกรรม 
 

3. ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 
 

ท่ี รายการวัสดุ – อุปกรณ์ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 วัสดุฝึกการสร้างนวัตกรรมนักเรียน 12 400 4,800 
2 ค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน

โรงเรียน 
1 10,839 10,839 

3 จ่ายค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 12 1,926 23,112 
รวม 38,751 

 
 

4. ตำรำงสรุปจ ำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร 
 

ท่ี กิจกรรม  จ ำนวนเงิน 
(บำท)  

1 โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 38,751 

 รวม 38,751 

 
    
       ลงช่ือ   ผู้เสนอโครงการ 
   (นายหัสรินทร์ดอนดี ) 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ 2565 
************************************************************************ 

1. ชื่อโครงกำร  สถำนศึกษำพอเพียง 
2. แผนงำน   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. ผู้รับผิดชอบ  นายดวงเด่น  พิจอมบุตร  
4. ลักษณะโครงกำร   ( ) โครงการใหม่ ( ) โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำรตุลาคม 2564 – กันยายน  2565  
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่ 2 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

  กลยุทธ์ที่  2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
  กลยุทธ์ที่  3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 

ตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ี 
เข้มแข็ง 

  กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 
มีคุณภาพ 

  กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง 
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กร 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

  กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ียากล าบาก 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนขอ้ที่ 2 ,3, 4 และ  5  

  กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  กลยุทธ์ที่  2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

    กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่  4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่  6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมให้นักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต  
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำนกำรศึกษำ 
มำตรฐำนที่ มำตรฐำนด้ำน ตัวบ่งชี้ที่ 

1 คุณภาพของผู้เรียน - 
2 กระบวนการบริหารและ

การจัดการ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ 
 เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
 น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
10. หลักกำรและเหตุผล  
การวางรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปลูกฝัง
ให้เกิดข้ึนกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย 
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบท่ี 2 (พ.ศ.2552 
– 2561) ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคล่ือนสู่สถานศึกษา  
  โรงเรียนจึงได้จัดโครงการสถานศึกษาพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนมี 
ความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น 
 
11. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ครูท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัด

กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน  
 

12. เป้ำหมำย 
  เชิงปริมำณ 
 - นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการสถานศึกษาพอเพียง 
 - ครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดกระบวนการ เรียน
การสอนและการจัดกิจกรรม 
เชิงคุณภำพ 
   -นักเรียนและครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สร้างนิสัยการ
ด ารงชีวิตตามวิถีแบบพอเพียง มีความเพียร ความอดทน ความซื่อสัตย์สุจริต 
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13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
กิจกรรมในโครงการมีความสอดคล้อง
กับพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพนักเรียนตามศักยภาพ ความ
สนใจ และความถนัดของนักเรียน ตาม
บริบทของสถานศึกษา การใช้ทรัพยากร
ในท้องถิ่นอย่างประหยัด และคุ้มค่าการ
มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมในโครงการมีความเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ สอดคล้อง นโยบาย 
จุดเน้นในการจัดการศึกษาภายใต้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 
สมเหตุสมผลมีความคุ้มค่า เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

กิจกรรมในโครงการเป็นไปตาม
มาตรฐาน ด้านการพัฒนานักเรียน 
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 
ในการพัฒนานักเรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 
เง่ือนไขควำมรู้ 

1)  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2)  นักเรียนมีความรู้ในการพฒันาตนเอง การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

3)  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
เง่ือนไขคุณธรรม 

  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ นักเรียนและครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สร้างนิสัยการด ารงชิวิตตามวิถีแบบพอเพียง มีความเพียร ความอดทน 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
 
14. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 
15. กิจกรรม ข้ันตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

กิจกรรม รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ งบประมำณ เป้ำหมำย 
สถำนศึกษำ
พอเพียง 

-ประชุมช้ีแจงคณะครู จัดท าค าส่ังการ
ปฏิบัติงานสถานศึกษาพอเพียง 
 -ทบทวนหลักสูตรบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
-ด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมบูรณาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-ประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

อุดหนุน 
2,000 

-ร้อยละ 80 ของนักเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
สถานศึกษาพอเพียง 

 รวมทั้งสิ้น  2,000  



81 

 

 
16. งบประมำณ 

 เงินอุดหนุน      2,000บาท 
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  - บาท 
เงินระดมทุน      -บาท 
เงินสนับสนุนจาก อื่นๆ      -บาท 
รวมเงิน  2,000 บำท (สองพนับำทถ้วน) 

 
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - - 2,000 

รวมทั้งสิ้น2,000 บำท (สองพนับำทถ้วน) 
 

18.   ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
นายดวงเด่น  พิจอมบุตร 

19.   ผู้เก่ียวข้อง 
1) คณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 

20. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง พึงพอใจในกิจกรรมโครงการ
สถานศึกษาพอเพียง 

1 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
ครู  ผู้ปกครอง ท่ีมีต่อกิจกรรม
โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

1.แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ท่ีมีต่อกิจกรรม
โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

2.ร้อยละ 80 ของครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง พอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรม การบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.สอบถามของครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอน การ
จัดกิจกรรม การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.แบบสอบถามของครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง พอใจต่อการจัดการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรม การบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.ร้อยละ 80 ของครู นักเรียน น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ด ารงชิวิต
ตามวิถีแบบพอเพียง มีความเพียร ความ
อดทน ความซื่อสัตย์สุจริต 

3.สอบถาม/สัมภาษณ์/สังเกต ครู 
นักเรียน ในการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

3.แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์/แบบ
สังเกต ครู นักเรียน ในการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
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21.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1)  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 2)  นักเรียน ครู และบุคลากร มีนิสัยการด ารงชิวิตตามวิถีแบบพอเพียง มีความเพียร ความอดทน ความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
 
 

ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 
   (นายดวงเด่น  พิจอมบุตร) 
ต าแหน่ง ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
(ผู้ขอรับเงินอุดหนุน) 
 
 
ลงช่ือ     หัวหน้างานแผนงาน 

(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
 
ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
(ผู้เห็นชอบโครงการ) 
 
 
ลงช่ือ     ผู้รับรองโครงการ 
           (นายนวพลจะงาม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม 
ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 

 
ท่ี รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์ จ ำนวน 

(หน่วย) 
รำคำ 

 (ต่อหน่วย) 
รวมเป็นเงิน 

(บำท) 
1. กล่องใส่แฟ้มชนิด 3 ช่อง  2 กล่อง 225 450 
2 แฟ้มโชว์เอกสาร A 4 ตราช้าง 10 แฟ้ม 100 1,000 
3 กระดาษถ่ายเอกสาร A4  80 แกรม Double A 1กล่อง (5 ห่อ) 550 550 

รวม 2,000 
 

 
 
 

 (นายดวงเด่น  พิจอมบุตร) 
 ผู้เสนอโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ 2565 

**************************************************************************** 
1. ชื่อโครงกำร  ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร วิชำชีพ 
2. แผนงำน   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. ผู้รับผิดชอบ  นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร  
4. ลักษณะโครงกำร   ( ) โครงการใหม่  ( ) โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำรตุลาคม 2564– กันยายน  2565 
6. สนองกลยุทธ์ของ สพฐ.  
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 

ตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
   กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

แห่งชาติ 
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  
 

มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

 
10. หลักกำรและเหตุผล  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ดังนั้น
การจัดกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น และเกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นโรงเรียนจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เหมาะสมกับสติปัญญา 
และความสามารถของนักเรียนเพื่อพัฒนาด้านทักษะพิสัย พุทธิพิสัย จิตพิสัย น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี กีฬา  ศิลปะการแสดง  รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจน
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างเต็มความสามารถ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าประกวดในโครงการต่างๆท้ังในและนอกโรงเรียน
ทุกระดับ  

 
11. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และมีโอกาสได้แสดง
ความสามารถโดยการเข้าร่วมประกวดในหน่วยงานต่างๆ 

2.เพื่อส่งเสริมให้ครูได้ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานครู นักเรียน ให้กับผู้ปกครองโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ และ
ชุมชน  
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12. เป้ำหมำย 
  เชิงปริมำณ 
  - นักเรียนทุกคน ได้รับส่งเสริมและพัฒนามีความสามารถทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ 

- ครูและบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับการพัฒนวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ 
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 เชิงคุณภำพ 
-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเชิงวิชาการ วิชาชีพในการด ารงชีวิต ซึ่งเกิดจากการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆและการประกวดแข่งขัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกนั 

-ครูได้ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 
กลุ่มเป้าหมาย  
 

13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

กิจกรรมในโครงการมีความ
สอดคล้องกับพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
ครอบคลุมมาตรฐานการจัด
การศึกษา โดยมุ่งเน้นคุณภาพ
นักเรียน บริบทของสถานศึกษา 
การบริหารจัดการสถานศึกษา การ
มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมในโครงการมีความเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความ
ต้องการ สภาพปัญหา ทิศทาง 
นโยบาย จุดเน้นในการจัดการศึกษา
ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 
สมเหตุสมผลมีความคุ้มค่า เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กิจกรรมในโครงการเป็นไปตาม
มาตรฐาน ครอบคลุมด้านการพัฒนา
นักเรียน พัฒนาครู การบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม การใช้
เครือข่ายในการจัดการศึกษา มี
แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษา 

 
เง่ือนไขควำมรู้ 

1)  ครูมีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนานักเรยีน พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2)  นักเรียนมีความรู้ในการพฒันาตนเอง พฒันาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

3)  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
4) คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรส่วนท้องถิ่น มีความรู้ มีบทบาท มี 

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ  
 
เง่ือนไขคุณธรรม 

 ผู้บริหาร ครู  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองอย่าง
เต็มศักยภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา พัฒนานักเรียน ให้บรรลุวัตถุประสงค์มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานของชาติ 

 
14. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
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1. งบประมำณ 
 เงินอุดหนุน      47,400 บาท 

เงิน กพร        131,905 บาท 
เงินสนับสนุนจาก อื่นๆ       -  บาท 
รวมเงิน       179,305 บำท 

 (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสำมร้อยห้ำบำทถ้วน) 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.การเข้าร่วมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
2.การส่งเสริมความรู้ 
ความสามารถนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันและการพัฒนา 
ทุกด้าน 
 
 

ต.ค.-ธ.ค.63 
พ.ค.-ต.ค.64 

 
 

 
 
 
 
 
ต.ค.-ธ.ค.63 
พ.ค.-ต.ค.64 

1. กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ในระดับต่างๆ 
- การเตรียมความพร้อมต่างๆแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นท่ี ระดับ
ภาค ระดับประเทศ 
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการ
แข่งขันในงานต่างๆ เพื่อพัฒนานักเรียนทุกด้าน 
-การขออนุมัติงบประมาณในแต่ละกิจกรรม 
-การสรุปรายงานผล 
2.การส่งเสริมความสามารถนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขัน และการพัฒนาทุกด้าน 
- ครูแต่ละกลุ่มสาระฯพิจารณาส่งนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันในงานต่างๆท่ี
นอกเหนือจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนหรือการน านกเรียนไปเข้าค่ายพัฒนาใน
งานต่างๆ 
-การขออนุมัติงบประมาณในแต่ละกิจกรรม 
-การสรุปรายงานผล 

ครูสุวิกาญจน์สิริ 
 
 
 
 
 

ครูสุวิกาญจน์สิริ 

3. จัดกิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ (OPEN 
HOUSE) 
 

ต.ค.-ธ.ค.63 
ม.ค.-ก.พ.64 
21 ก.พ.64 
 

3. จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN 
HOUSE) 
- การประชุมวางแผนและเตรียมการ 
- นิทรรศการผลงานครู นักเรียน 
- กิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระฯ 
- กิจกรรมการแสดงและการแข่งขันของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรมโครงงานของนกัเรียน 
-การสรุปรายงานผล 

ครูสุวิกาญจน์สิริ 
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2. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

10,000 10,000 10,000 149,305 

รวมทั้งสิ้น179,305 บำท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสำมร้อยห้ำบำทถ้วน) 
3. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร ฝ่ายบริหารวิชาการ 
4. ผู้เก่ียวข้อง 

1) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
2) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

5. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ20 ของนักเรียนท่ีมีความสามารถใน
การแข่งขันวิชาการและวิชาชีพในงานต่างๆ 
2. ร้อยละ 60 ของนักเรียนท่ีมีความสามารถ
ในการแข่งขันวิชาการและวิชาชีพในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม 

1. สรุปผลการด าเนินงานการ
ส่งเสริมความรู้ความสามารถ
นักเรียนในด้านต่างๆ 
2.  สัง เกตและวัดความพึ ง
พอใจ 

แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานการส่งเสริมความ
เลิศทางวิชาการ 
แบบสังเกต 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

21.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) นักเรียนท่ีมีความสามารถและมีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ ได้เข้าประกวดแข่งขันในระดับต่างๆ 
2) นักเรียนท่ีมีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน 
3) ครูและนักเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
  (นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร)  
 
ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 

(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร) 
       หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

ลงช่ือ      ผู้รับรองโครงการ 
(นายนวพลจะงาม) 

      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดของกำรใช้งบประมำณ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุ –อุปกรณ์กิจกรรม 

ท่ี รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์ จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

กิจกรรมที่ 1 กำรเข้ำร่วมแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
1 กระดาษท าปก A 4สีขาว( ปริ้นส์เกียรติบัตรครูนักเรียน ) 20 ห่อ 80 1,600 
2 พลาสติกเคลือบ A 4  ตราช้าง 2 กล่อง 450 900 
3 เชือกสีขาวส าหรับท าเชือกห้อยคอ 30 ม้วน 25 750 
4 กาว 2 หน้า 3 M 1 ม้วน 1 135 
5 แฟ้ม3 ห่วง สีฟ้า เอ 4 ใช้สรุปงาน  2 แฟ้ม 110 220 
6 ค่าหมึกเติมคอมพิวเตอร์ 4 ขวด(ปริ้นส์เกียรติบัตรครูนักเรียน) 4 ขวด 250 1,000 
7 ค่าพาหนะ   30,000 
8 ค่าวัสดุแข่งขันในแต่ละกิจกรรม   50,000 
9 ค่าท่ีพัก   16,295 
10 ค่าอาหารครูและนักเรียน   26,500 

รวมกิจกรรมที่ 1 127,400 
กิจกรรมที่ 2 กำรส่งเสริมควำมรู้ ควำมสำมำรถนักเรียนเข้ำร่วม 
กิจกรรมกำรแข่งขันและกำรพัฒนำทุกด้ำน 

   

1 ค่าพาหนะ   10,000 
2 ค่าวัสดุแข่งขันในแต่ละกิจกรรม   10,000 
3 ค่าท่ีพัก   7,000 
4 ค่าอาหารครูและนักเรียน   13,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 40,000 
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมเปิดบ้ำนวิชำกำร (OPEN HOUSE)    
1. พีพีบอร์ดแผ่นใหญ่ (จัดผลงานของ 8 กลุ่ม) 8 แผ่น 450 3,600 
2. กระดาษท าเกียรติบัตรให้กับนักเรียน 2 ห่อ 100 200 
3. ค่ารางวัลนักเรียนท่ีแสดง    1,800 
4 ค่าอาหารครูและนักเรียนประถมท่ีมาร่วมงานและแข่งขัน   2,755 
5 ค่าหมึกคอมพิวเตอร์ 4 ขวด 4สี 250 1,000 
6 เทปกาว 2 หน้า ขนาด 1 นิ้ว 40 ม้วน 25 1,000 
7. แฟ้ม3 ห่วง สีฟ้า เอ 4 ใช้สรุปงาน 1 แฟ้ม 100 100 
8 กาว TOA 32 ออน กระปุกขนาดกลาง 10 ขวด 35 350 
  

 
   



90 

 

ท่ี รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์ 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

9 กระดาษโปสเตอร์สี 40 15 600 
10 กระดาษถ่ายเอกสาร A 4 5 100 500 

รวมกิจกรรมที่ 3 11,905 
รวมทั้งหมด   

 
ตำรำงสรุปจ ำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร 

ท่ี กิจกรรม  จ ำนวนเงิน 
(บำท)  

1  ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 1 160,000 

2  ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 2 35,000 

3 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 3 10,000 

  รวมทั้งสิ้น 179,305 

 
 

 
 (นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร) 

 ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 

 

 
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ 2565 
********************************************************************************** 
1. ชื่อโครงกำร  โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
2. แผนงำน   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. ผู้รับผิดชอบ  นายดวงเด่น  พิจอมบุตร  
4. ลักษณะโครงกำร   (  )โครงการใหม่  ( )โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่ 2  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

  กลยุทธ์ที่  2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
  กลยุทธ์ที่  3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 

ตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ี 
เข้มแข็ง 

  กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 
มีคุณภาพ 

  กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง 
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กร 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

  กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ียากล าบาก 
 

7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนขอ้ที่ 2 ,3, 4 และ  5  
  กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  กลยุทธ์ที่  2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

    กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่  4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่  6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา 
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8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่  
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมให้นักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต  
 

9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำนกำรศึกษำ 
มาตรฐานท่ี มาตรฐานด้าน ตัวบ่งช้ีท่ี 

1 คุณภาพของผู้เรียน - 
2 กระบวนการบริหารและการ

จัดการ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ 
 เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

 
10. หลักกำรและเหตุผล  

หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มี
ความส าคัญต่อประเทศชาติ  และพสกนิกรชาวไทยทุกระดับต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับ
รัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะ การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้
ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์  พร้อมต่อการรองรบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ 
สังคม  ส่ิงแวดล้อม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  อีกท้ังกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
นโยบายขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับ  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการ
ในการจัดการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ก่อให้เกิดความตระหนักและฝัง
รากลึกภายในตนเอง  และผู้อื่นอย่างยั่งยืน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร 
ได้ตระหนักในความส าคัญและเห็นคุณค่าของหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ต้องการปลูกฝังให้นักเรียน  เยาวชน 
หรือ ประชาชนท่ัวไป ได้ทดลองปฏิบัติจริงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้การเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียน โดยนักเรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติจริงภายในศูนย์การเรียนรู ้ และสามารถน าประสบการณ์
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้  และยังเป็นแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน โรงเรียน
อื่นๆ เยาวชนและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปด้วย 
 
11. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1) เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน เยาวชน ชุมชนเกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้หลักการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ปลูกฝังแนวคิดการประกอบอาชีพที่สุจริตให้กับนักเรียนและชุมชน 
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12. เป้ำหมำยของโครงกำร 
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.1 นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากศูนย์พัฒนาการเรยีนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง  
จ านวน 187 คน 
1.2 นักเรียนโรงเรียนอื่นๆ  เยาวชน  ชุมชน  ได้ศึกษาเรียนรู้จากศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เกษตร 
ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างท่ัวถึง 

2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 โรงเรียนมีสถานท่ีศึกษาเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงทางด้านการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฏี
ใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเพียงพอและอย่างมีประสิทธิภาพ 

13. วิธีด ำเนินกำร 

ท่ี รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
ค่ำใช้จ่ำย 

ระยะเวลำ 
หมำย
เหตุ งบฯ

โรงเรียน 
งบฯ 
อ.บต. 

รวม 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ    ต.ค.63 – 
ก.ย.64 

 

2 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
2.1 ฐานเติมเต็มความรู้เกษตรทฤษฎี 
ใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 ฐานการท าน้ ายาล้างจานสมุนไพร 
2.3 ฐานการท าแชมพูสระผมสมุนไพร 
2.4 ฐานการท ายาเช็ดกระจก/ถูพื้น 
2.5 ฐานการประดิษฐ์ดอกไม้ดินไทย/ลวด 
2.6 ฐานกระถางจากเศษผ้า 

 
2,000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 

 
2,000 

 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 

ต.ค.63 – 
ก.ย.64 

 

3 สรุปประเมินผลโครงการ/รายงานผล    31 ส.ค.64  
รวม 2,000 10,000 12,000   
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14. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
 

15. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

16. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
1) นายดวงเด่น  พิจอมบุตร 
2) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
3) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
4) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ 1- 31 พ.ย.2564 
 

นายดวงเด่น  
พิจอมบุตร 

2.ประชุมช้ีแจง/
กิจกรรม 

1-30 ธ.ค.2564   ป ร ะ ชุ ม ช้ี แ จ ง ค ณ ะ ท า ง า น  ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาหัวหน้า
ฝ่ายบริหารและคณะครู โรง เรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม 

งานพัฒนาการ
เรียนรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่และเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. การด าเนิน
กิจกรรม 
 

1 ธ.ค. 2564 
 ถึง 1 มี.ค. 
2565 

1. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็น
ชาติไทยและวิธีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน 

2. การพัฒนาเรียนรู้การเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง  จัดซื้อวัสดุ -อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานในฐานต่างๆ  ดังนี้ 

งานพัฒนาการ
เรียนรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่และเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  2.1 ฐานเติมเต็มความรู้เกษตรทฤษฎี 
ใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 ฐานการท าน้ ายาล้างจานสมุนไพร 
2.3 ฐานการท าแชมพูสระผมสมุนไพร 
2.4 ฐานการท ายาเช็ดกระจก/ถูพื้น 
2.5 ฐานการประดิษฐ์ดอกไม้ดินไทย/ลวด 
2.6 ฐานกระถางจากเศษผ้า 

 

4.ประเมินผล / 
สรุปผล 
 

1 พ.ค. 2565 
ถึง 
1 มิ.ย. 2565 

1. พิจารณาจากหลักฐานและผลงานท่ีปรากฏ 
2. สังเกตและสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 
3. สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครองและบุคลากร ท่ี

เกี่ยวข้อง 

งานพัฒนาการ
เรียนรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่และเศรษฐกิจ

พอเพียง 
5.รายงานผล 30 ก.ย.2565 แบบติดตามประเมินผล งานพัฒนาการ

เรียนรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่และเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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17. งบประมำณ 
1) ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  จ านวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่ง

หมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
2) งบประมาณในส่วนของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมร่วมสมทบ จ านวน 2,000 บาท (สอง

พันบาทถ้วน)  
18. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกโครงกำรนี้ 

1) สามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน  เยาวชน  ชุมชน  และฝึกปฏิบัติจริง เรื่อง
เกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง 

2) นักเรียนได้ศึกษา  เรียนรู ้ และฝึกปฏิบัติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

3) นักเรียนเรียนรู้หลักการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
4) สามารถปลูกฝังอาชีพที่สุจริตให้กับนักเรียนและชุมชนได้ 

  
ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 
(นายดวงเด่น  พิจอมบุตร) 
ต าแหน่ง ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
(ผู้ขอรับเงินอุดหนุน) 
 
ลงช่ือ     หัวหน้างานแผนงาน 
(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
 
ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
(ผู้เห็นชอบโครงการ) 
 
ลงช่ือ     ผู้รับรองโครงการ 
(นายนวพลจะงาม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โครงกำรงำนพัฒนำกำรเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ล ำดับที่ รำยกำรค่ำใช้จ่ำย 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 

1 

2.1 ฐานเติมเต็มความรู้เกษตรทฤษฎี 
ใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง 

- โปสเตอร์ความรู้ด้านเกษตรทฤษฏีใหม่ 
- โปสเตอร์เศรษฐกิจพอเพียง 
- อุปกรณ์การจัดบอร์ดความรู้ 

2,000 

2 

ฐานการท าน้ ายาล้างจานสมุนไพร 
- หัวเช้ือน้ ายา N 70, โซเดียมคลอไรด์ (ผงข้น), สีผสม 
- สมุนไพรรสเปรี้ยว 
- ขวดพลาสติกพร้อมฝาจุก 

2,000 

3 

ฐานการท าแชมพูสระผมสมุนไพร 
- หัวแชมพูชนิดอ่อน, โซเดียมคลอไรด์ (ผงข้น), ลาโนลี, ผงฟอง 
- น้ าหอม, ยากันบูด 
- สมุนไพร (ว่านหางจระเข้, มะกรูด, ดอกอัญชัญ ฯลฯ) 
- ภาชนะใส่แชมพู 
- บรรจุภัณฑ์ 

2,000 

4 

ฐานการท ายาหม่องสมุนไพร 
- พาราฟิน, วาสลิน, เมนทอล, ผงการบูร 
- น้ ามันระก า, น้ ามันอบเชย, น้ ามันเขียว, น้ ามันกานพลู, น้ ามัน

สะระแหน ่
- ภาชนะใส่ยาหม่อง 
- บรรจุภัณฑ์ 

2,000 

5 

ฐานการประดิษฐ์ดอกไม้ดินไทย/บอนไซน์จากลวด 
- ดินไทย ,เส้นลวดประดิษฐ์บอนไซน์ 
- สีอะคิริก , สีน้ ามัน 
- ลวดก้านดอก , น้ ามันมะกอก, วาสลิน 
- บรรจุภัณฑ์ 

2,000 

6 

ฐานกระถางจากเศษผ้า 
- ปูนซีเมนต์ 
- ผ้าขนหนู/ผ้าเย็น 
- สีสเปรย์ 

2,000 

รวม 12,000 
 

(ตัวหนังสือ)  (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ  2565 

****************************************************************************** 
1. ชื่อโครงกำร  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
2. แผนงำน  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกมลศรัณ  จาเลิศ 
4. ลักษณะโครงกำร  ( )โครงการใหม่ ()โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564- กันยายน 2565  
6. สนองกลยุทธ์สพฐ. 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 

ตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 

มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
7. สนองกลยุทธ์สพม.ล ำปำง ล ำพูน 
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน 

มาตรฐานด้าน มาตรฐานท่ี ตัวบ่งช้ีท่ี 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 6.1 - 6.4  
ด้านการจัดการศึกษา 7,10,11,13 7.8,10.3,11.1,13.1 
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10. หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2545 – 2559  และโครงการเรียนฟรี 15 ปี  ต้องการให้

นักเรียนมีความรอบรู้เท่าทันโลก เน้นแนวทางในการด าเนินชีวิต  เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยู่
ดีมีสุขของคนไทย โดยยึด  “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 2554)  “เด็ก” จึงถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา  เพราะเด็กต้ังแต่แรก
เกิด  จนถึงอายุ  5  ขวบ  เป็นช่วงส าคัญช่วงหนึ่งของชีวิตท่ีสมองมีการเจริญเติบโตมากกว่าทุก ๆ ช่วงอายุ  
และเป็นชาวงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการปูพื้นฐานทักษะต่าง ๆ ให้เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้  ซึ่งถือเป็นแนวคิด
ด้านหนึ่งของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของเด็กนักเรียนขั้นพื้นฐาน  จึงได้จัดโครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ประสบการณ์
ใหม่ ๆ จากสถานท่ีจริง  
11. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะความคิด และแนวทางในการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 
12. เป้ำหมำย 

ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1– 6  
 - นักเรียนร้อยละ 85 ได้ศึกษาเรียนรู้กิจกรรมตามความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความ

สนใจของตนเอง 
ด้ำนคุณภำพ 
-ร้อยละ  80ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับความรู้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
โรงเรียน 
- นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ีและได้ท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ได้ความ

ต้องการ ความสามารถความถนัดและความสนใจของตนเอง 
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13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
ในการด าเนินงานพัฒนาส านักงาน
ฝ่ายบริหารวิชาการได้ค านึงถึงเวลา
ง บ ป ร ะ ม า ณ  สถ า น ท่ี  ใ น ก า ร
ด าเนินงานโดยให้รู้จักการประมาณ
ตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ นั ก เ รี ยน  ค รู  บุ ค ลา กร ขอ ง
โรงเรียนและในการจัดกิจกรรม
ชุมนุมและกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์จะค านึ งถึ ง
สั ด ส่ วน เ วลา เ รี ยนและจ าน ว น
กิจกรรมครบถ้วนตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

ในการด าเนินงานพัฒนาส านักงาน
ฝ่ายบริหารวิชาการมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องปรับปรุงบรรยากาศในห้อง
ส านักงานฝ่ายให้มีความเหมาะสม
ทางวิชาการ มีข้อมูลความรู้ต่างๆ
เพื่อให้ครู นักเรียนได้น าไปใช้อย่าง
ทันเหตุการณ์ มีข้อมูลท่ีมีความเป็น
ปัจจุบัน นักเรียน ครู มีความภาคภูมิ
ในก ารร่ วมสร้ า ง ช่ือ เ สียง ให้ กั บ
โรงเรียน 
กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมเพื่ อ
สังคมและสาธารณะประโยชน์ จะจัด
ให้ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร
กิ จกรรมท่ี จั ด ให้ กั บนั ก เรี ยนจะ
ตอบสนองความสามารถความถนัด
ค ว า ม ส น ใ จ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ซึ่ ง มี
หลากหลายและ ผู้ เรี ยนทุกคนมี
โอกาสเลือกเรียนได้อย่างเท่าเทียม
กันมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความ
รักชาติศาสน์กษัตริย์รักความเป็นไทย
และอยู่อย่างพอเพียง 

นักเรียน ครู  มีความรอบรู้ ท่ี ทัน
เหตุการณ์ กระตุ้นส่งเสริมให้ครู 
นักเรียนท าความดีและมีผลงาน
ดีเ ด่น เป็น ท่ีประ จักษ์  เป็นการ
สนับสนุน ส่ ง เสริ ม ให้ ทุกคนใน
โรงเรียนมีความภาคภูมิใจและเห็น
คุณค่าของตนเองมากขึ้น และครูใน
ฝ่ายมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการ
ท างานกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถใน
การท างานอย่างเป็นระบบโดยมี
การวางแผนการท างานด าเนินงาน
ตามแผนอย่างรอบคอบเอาใจใส่
มานะพากเพียรจนท าให้มีผลงานท่ี
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีก าหนดจนส าเร็จมี
คุณภาพท างานอย่างมีความสุข 

ควำมรู้ การจัดโครงสร้างงานในฝ่าย การน าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับครุ นักเรียน 
ในด้านวิชาการ เพื่อให้น าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และส่วนรวม  ครูท่ีปรึกษากิจกรรมชุมนุมต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการของกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
และมีความรู้ ความช านาญ มีทักษะ เทคนิค วิธีการในการจัดประสบการณ์
ให้กับนักเรียน เพื่อให้ได้ค้นหาความถนัดและความสามารถของนักเรียน
อย่างแท้จริงและนักเรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อการท างานเสียสละ ซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ มีความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความพอเพียง มีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีความซื่อสัตย์
สุจริต 

 
 
14. สถำนที่ด ำเนินกำร   

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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15.กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

 

16. งบประมำณ 
เงินอุดหนุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  50,000  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   -  บาท 
เงินสนับสนุนจาก อื่นๆ       -    บาท 
รวมเงิน       50,000  บาท 

 (ห้ำหม่ืนบำทถ้วน) 
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - - - - - - - - - - - 
- 50,000 - - 

รวมทั้งสิ้น 50,000บำท (ห้ำหม่ืนบำทถ้วน) 
 
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )  

นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ 

กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำใน 
กำรด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

กิจกรรมที่ 1 
งานธุรการส านักงานฝ่ายวิชาการ 
กิจกรรมที่ 2 
การจัดท าส่ือการเรียนการสอน
(ถ่ายเอกสารวิชาการ) 
กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณะประโยชน์ 

1 พ.ย.2564 - 
30 ม.ค.2565 

 1) ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ ตามระเบียบทาง
ราชการ 

2) เบิกจ่าย  ใช้งานตาม 
ภาระงานโดยมีการจัดท าบัญชี
คุมการเบิกจ่าย 

3) จัดท ารายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

ครูพงศกร 
ครูกมลศรัณ 
ครูสรัญญา 

2) ขั้นตรวจสอบ 1 พ.ย.2564-  
30 มิ.ย.2565 

1) การตรวจรับพัสดุตาม
ระเบียบราชการ 
2) บัญชีคุมการเบิกจ่าย 

ครูพงศกร 
ครูกมลศรัณ 
ครูสรัญญา 

3) ขั้นรายงาน 1-30 ก.ย.2565 สรุป รายงานผล 
การด าเนินงาน 

ครูพงศกร 
ครูกมลศรัณ 
ครูสรัญญา 
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19. ผู้เก่ียวข้อง 
4) ครูฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
5) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

20. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/ กำร

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

1ร้อยละ 85 ของครูมีความพึงพอใจใน
การด าเนินการงานฝ่ายบริหารวิชาการ  
2 ร้อยละ 85 ของนักเรียน ครูมีความ
พึงพอใจในการด าเนินการกิจกรรม
ทัศนศึกษานอกโรงเรียน 

1 สอบถามความพึงพอใจของ
ครู  
2 สอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนครู ท่ีมีต่อการ
ด าเนินการกิจกรรม 
ทัศนศึกษานอกโรงเรียน 

1 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
และนักเรียน 

 

21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.นักเรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะความคิด และแนวทางในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวัน 
2.นักเรียนได้รับความรู้จากการทัศนศึกษาแล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 
3. มีกิจกรรมท่ีหลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ช่วยให้นักเรียนได้

ค้นพบและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนมีความสุขจากการเลือกกิจกรรมท่ีถนัดและสนใจอย่างมีเสรีภาพ
ตามประชาธิปไตย 

 
ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

 (นางสาวกมลศรัณ  จาเลิศ) 
 
ลงช่ือ    หัวหน้างานแผนงาน 

(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
 
ลงช่ือ    ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพล  จะงาม) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดของกำรใช้งบประมำณ 
 

1. รำยละเอียดของทรัพยำกรและค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร 
 

ทรัพยำกรโครงกำร(ค่ำใช้จ่ำยวัสดุ/ค่ำด ำเนนิกำร)ปงีบประมำณ 2564 งบประมำณ 

ที่ รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำ/หน่วย จ ำนวนเงิน 
แหล่งงบประมำณ 

1 - ค่ารถในการเดินทาง 5 คัน 6,000 บาท 30,000 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2 - ค่าเข้าดูงาน เบ้ีย
เล้ียงนักเรียน 

187 คน - 20,000 

รวม 50,000 

 
   

 
2. ตำรำงสรุปจ ำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร 
 
ท่ี กิจกรรม จ ำนวนเงิน (บำท) 
1 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 50,000 

  รวมทั้งสิ้น 50,000  
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ 2565 
********************************************************************************** 
1. ช่ือโครงกำร  กิจกรรมเดินทางไกล – เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
2. แผนงำน  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. ผู้รับผิดชอบ  นายสุพจน์  บุญมาเทพ 
4. ลักษณะโครงกำร   (  )โครงการใหม่  ( )โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำรตุลาคม2564-กันยายน 2565  
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่1 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร  และส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
  กลยุทธ์ที่  2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่  3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและลดความเส่ียงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ียากล าบาก 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนข้อที่  4 

  กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
   กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่  4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

   กลยุทธ์ที่  6การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่  5 

 กลยุทธ์ที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
  กลยุทธ์ที่ 2 ด้านส่งเสริมการมีงานท า มีอาชีพ  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา 
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  
มาตรฐานด้าน มาตรฐานท่ี ตัวบ่งช้ีท่ี 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 1,2,3,4,5,6 1.1 - 1.6 / 2.2 - 2.4 
/3.1 - 3.4 / 4.1 - 4.4 
/5.1 - 5.4 /6.1 - 6.4 

ด้านการจัดการศึกษา 7,8,9,10,11,12 7.1 – 7.9 /8.1 – 8.6 / 
9.1 – 9.3/10.1 – 10.6 / 

11.1 – 11.3 /12.1 – 12.6 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 13 13.1/13.2 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 14 14.1/14.2 
ด้านมาตรการส่งเสริม 15 15.1/15.2 

 
10. หลักกำรและเหตุผล  

การปฏิรูปการศึกษาตามความในมาตรา 47  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542  และมาตรา 74  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับท่ี 2  พ.ศ.2545  มีความมุ่งหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  เป็นคนดี  มีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  ด าเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา  ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ  จ าเป็นต้องยึดเงื่อนไขและ
หลักการส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งานลูกเสือ – เนตรนารีเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ช่วยพัฒนาตนเองและ
สังคมได้อย่างดียิ่งเพราะว่าลูกเสือ – เนตรนารีจะต้องปฏิบัติตามกฎของและค าปฏิญาณตนของลูกเสือดังได้
กล่าวไว้ว่าจะกระท าตนให้เป็นประโยชน์  การประพฤติดี  รักษาระเบียบวินัย  รักษาความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร ซึ่งถ้าปฏิบัติจนเป็นนิสัยก็จะเกิดผลดีกับผู้ปฏิบัติและสะท้อนออกถึงผู้อื่นและส่วนรวมได้รับผลดี
ด้วย   

ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งานลูกเสือ – เนตรนารี  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจึงได้จัดท า
โครงการการเดินทางไกล- เข้าค่ายพักแรมขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเป็นพลเมืองท่ีดี
ของชาติต่อไป 
11. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพ 
3) เพื่อยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

12. เป้ำหมำย 
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล – เข้าค่ายพักแรม 

2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนผ่านการประเมิน กิจกรรมเดินทางไกล – เข้าค่ายพัก
แรม ตามหลักสูตรทุกคน 
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13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

จัดกิจกรรมสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ  สภาพ
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง
สถานศึกษาและชุมชน  โดยมี
กิ จ ก ร ร ม ท่ี ช่ ว ย ส่ ง เ ส ริ ม
พัฒนาการ ท้ัง  5 ด้านของ
ผู้เรียน  มีความยาก-ง่าย
เหมาะกับพัฒนาการของ
ผู้เรี ยนในระดับท่ีน า เสนอ
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการ จัดกิ จก รรมกา ร
เรียนรู้ ประเมินผลการเรียนรู้  
และลงมือปฏิบัติ  กิจกรรม
การเรียนรู้   โดยมีครูเป็น ผู้
อ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรม  

กิจกรรมมีความหลากหลายของ
เนื้ อหาตามสภาวะภูมิ สังคมของ
สถานศึกษา  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด 
อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด าเนินการโดยนักเรียน  และมีครู
เป็นผู้น าหรือสนับสนุน  มุ่งเน้นให้เกิด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความ
ส ม ดุ ล แ ล ะ ค ว า ม จ า เ ป็ น ข อ ง
สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมี
การวางแผนท่ีดี  สมเหตุสมผล มีหลัก
คิดและหลักปฏิบั ติของกิ จกรรม
สอดคล้องกับหลักวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
แสดงถึงภูมิคุ้มกันท่ีดี มีการวางแผน
ยืดหยุ่น มีข้อเสนอทางเลือกหากมี
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดข้ึน 

กิจกรรมส่ง เสริ ม
ความรู้และคุณธรรม
ของ ผู้ เ รี ย น   มี ก า ร
พัฒนาทักษะ ความมี
ระเบียบวินัย มีสัมมา 
คารวะ ซื่อสัตย์ กตัญญู  
ส่ ง เ ส ริ ม ส ติ ปั ญ ญ า 
แยกแยะถูกผิด ควรไม่
ค ว ร   และ ส่ ง เ สริ ม
ความขยันหมั่นเพียร 
อดทน สนใจใฝ่รู้  ท า
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

 
ควำมรู้ 
 1)  เพื่อให้ได้ปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ ม.1 – ม.3 ครบตาม

หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อย่างมีคุณภาพ 
คุณธรรม 

13) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
14) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
15) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

14. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

15. ระยะเวลำ 
  ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 
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16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

 

17.  งบประมำณ 
    กพร.      25,000 บาท 

รวมเงิน  25,000 บำท 
     (สองหม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) 

 
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2559 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
254 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- 500 - - 24,000 - - - - 500 -  
รวมทั้งสิ้น25,000 บำท (สองหม่ืนห้ำพนับำทถ้วน) 

 
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 

นำยสุพจน์  บุญมำเทพ 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

1.เสนอโครงการ/
คณะท างาน 

1- 31 ตุลาคม 
2564 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งาน

ลูกเสือ – เนตรนารี 
2.ประชุมวางแผน
กิจกรรมโดยคณะ
กรรม- 
การลูกเสือโรงเรียนผู้
ก ากับกลุ่มในแต่ละ
ระดับในการท า
กิจกรรมของลูกเสือ 

1-30  
พฤษจิการยน 

2564 

  ประชุมช้ีแจงคณะท างาน ผู้บริหาร
สถ าน ศึ ก ษ า   คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายบิริหารและ
คณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

ฝ่ายบริหาร 

3. การด าเนิน
กิจกรรม 
- การเดินทางไกล
ของลูกเสือ ม.1-การ
เข้าค่ายพักแรมของ
ลูกเสือ ม.2-3 

ปีการศึกษา 
2565 

ผู้ก ากับลูกเสือ – เนตรนารี ไ ด้ให้
ความรู้ ทักษะต่างๆทางลูกเสือ น ามา
ท ากิจกรรมต่างๆ โดยใช้กระบวนการ
ทางลูกเสืออย่างมีคุณภาพ 
ลูเสือ – เนตรนารีได้ปฏิบัตกิจกรรม
ทางลูกเสือครบทุกระดับช้ัน ม.1-3 
ครบทุกคน 

ผู้ก ากับลูกเสือ – เนตรนารี  
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ทุกท่าน 

ประเมินผล ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา2565 

ลูกเสือ ม.1 ท ากิจกรรมเดินทางไกล 
ลูกเมือ ม.2-3 ท ากิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรม 

ผู้ก ากับลูกเสือ – เนตรนารี  
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ทุกท่าน 
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19. ผู้เก่ียวข้อง 
6) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
7) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
8) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

20. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ลูกเสือ ม.1-3 ทุกคนผ่าน
กิจกรรมแล้วได้พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ท่ีวางไว ้

1) ลูกเสือ ม.1-3 ผ่าน 
กิจกรรมเดินทางไกลระยะทาง10 – 12ก.ม. 
2.  ลูกเสือ ม.1-3 ผ่านกิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรม 1 วัน 1 คืน 

1. ดูผลประเมินการ 
ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ ก า ร
ปฏิบัติกิจกรรม ม.1-3 
ของลูกเสือ 

21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.  ลูกเสือ ม.1-3 ได้เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม 
2.  ลูกเสือได้น ากระบวนการทางลูกเสือไปใช้ในการท ากิจกรรม 
3.  ลูกเสือได้พัฒนาคุณสมบัติตามศักยภาพของตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีระเบียบวินัย  อดทน  เสียสละ 
และพึ่งพาตนเอง  รู้จักท างานเป็นกลุ่ม 

    
ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

      (นายสุพจน์  บุญมาเทพ)  
 

ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 
  (นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
 
ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร) 

      หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
ลงช่ือ      ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพลจะงาม) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม 
1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 

 

ท่ี รายการวัสดุ – อุปกรณ์ จ านวน (หน่วย) ราคา 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน (บาท) 

ชื่อกิจกรรมที่1  กิจกรรมเดินทางไกล – เข้าค่ายพักแรม 
1. ค่าเอกสาร  วัสดุ  การเข้าค่ายการทดสอบ

วิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนาร ี
  3,500 

2. วัสดุอุปกรณ์พิธีวันส าคัญทางลูกเสือ   1,000 
2. อุปกรณ์เข้าค่าย ปูนขาว   1,000 
3. ส ารวจเส้นทาง 2 และสร้างฐาน   1,000 
4. ค่าอาหารสดและวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ

ประกอบอาหารวิชาสูตกรรม ลูกเสือ-เนตร
นารี  

  10,000 

5. เครื่องขยายเสียง   500 
6. ค่าอาหารวิชายังชีพในป่า 

อาหารสด(ไก่,ปลา) 
  2,000 

7. ค่าขนม(ของขวัญ,ของทีระลึก)   1,000 
8. เครื่องบวงสรวง   500 
9. กิจกรรมรอบกองไฟและวิทยากร   2,000 
10. รูปหล่อพระรูปพระบิดาลูกเสือ   2,500 
   รวม 25,000 
 

  



109 

 

ตำรำงสรุปจ ำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร 
 

ท่ี กิจกรรม  จ านวนเงิน 
(บาท)  

1  ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม1 25,000  

1.1 กิจกรรมท่ี1.1  

1.2 กิจกรรมท่ี1.2  

1.3 กิจกรรมท่ี1.3  

1.4 กิจกรรมท่ี1.4  

1.5 กิจกรรมท่ี1.5  

1.6 กิจกรรมท่ี1.6  

1.7 กิจกรรมท่ี1.7  

1.8 กิจกรรมท่ี1.8  

2  ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมท่ี2   

2.1 กิจกรรมท่ี2.1  

2.2 กิจกรรมท่ี2.2  

2.3 กิจกรรมท่ี2.3  

2.4 กิจกรรมท่ี2.4  

2.5 กิจกรรมท่ี2.5  

2.6 กิจกรรมท่ี2.6  

2.7 กิจกรรมท่ี2.7  

2.8 กิจกรรมท่ี2.8  

  รวม  

 
 

 (นายสุพจน์ บุญมาเทพ) 
        ผู้เสนอโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ 2565 

**************************************************************************** 
1. ช่ือโครงกำร พัฒนำผูเ้รียน “กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ 
2. แผนงำน   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. ผู้รับผิดชอบ  นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร  
4. ลักษณะโครงกำร   ( ) โครงการใหม่  ( ) โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำรตุลาคม 2564 – กันยายน  2565  
6. สนองกลยุทธ์ของ สพฐ.  
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
   กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่  
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผูเ้รียน  
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีงามและปฏิบัติตน

ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  

มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.4 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
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10. หลักกำรและเหตุผล 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 กิจกรรมชุมนุมเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ท่ีมุ่งพัฒนาให้

ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีการท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การ
ช่วยเหลือแบ่งปัน ในการจัดกิจกรรมชุมนุมจะจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองใน  ทุกขั้นตอน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์เป็นกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
 
11. วัตถุประสงค์   

เพื่อตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ส่งเสริมให้นักเรียน
เลือกกิจกรรมชุมนุมท่ีถนัดและสนใจอย่างมีเสรีภาพ และให้ผู้เรียนเลือกท ากิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณะ
ประโยชน์ตามความสนใจและสมัครใจ 
12. เป้ำหมำย 

12.1 ด้ำนปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ 85 ได้เลือกเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมตามความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและ

ความสนใจของตนเอง และได้ท ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ตามความสนใจและสมัครใจ 
12.2 ด้ำนคุณภำพ 
- ครูในโรงเรียนมีเอกสารแบบฟอร์มท่ีพอเพียงเหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการ

พัฒนาผู้เรียน 
- นักเรียนได้เลือกเรียนรู้กิจกรรมต่างๆและได้ท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ได้ความต้องการ ความสามารถความ
ถนัดและความสนใจของตนเอง 

13. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 กิจกรรม/ข้ันตอนกำร

ด ำเนินงำน 
ระยะเวลำในกำร

ด ำเนินงำน 
รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร 
1) จัดท าแบบฟอร์ม
ด าเนินงาน ท ารูปเล่มให้ครู
และนักเรียนในแต่ละ
กิจกรรม 
2) ด าเนินงานกิจกรรมใน
ลักษณะการท าโครงงานและ
ก ากับติดตาม 
3) สรุปและรายงานผล 
 

ต.ค.2564 
 

 
 พ.ย.63-ม.ค. 

2565 
 
 

เม.ย. 2565 

 1) ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ ตามระเบียบทาง
ราชการ 

 
2) เบิกจ่าย  ใช้วัสดุอุปกรณ์ 

งานตามภาระงานโดยมีการ
จัดท าบัญชีคุมการเบิกจ่าย 

3) จัดท ารายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

ครูสุวิกาญจน์สิริ 

 
14. งบประมำณที่ใช้ทั้งหมด1,000  บาท  
 แหล่งงบประมำณ 
 ( ) เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน(  ) เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี กลุ่มกิจกรรม  
 ( ) เงินระดมทรัพยากร (  /  ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ....กพร 
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15. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/ กำร

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

  1 ร้อยละ 85 ของนักเรียน ครูมีความ
พึงพอใจในการด าเนินการกิจกรรม
ชุมนุม  

1 สอบถามความพึงพอใจของ
ครู นักเรียน ท่ีมีต่อการ
ด าเนินการกิจกรรมชุมนุม 

1 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
และนักเรียน 

 

16. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. มีเอกสารแบบฟอร์มต่างๆท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

ด าเนินงานและใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
   2. มีกิจกรรมชุมนุมท่ีหลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ช่วยให้
นักเรียนได้ค้นพบและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง นกัเรียนมีความสุขจากการเลือกกิจกรรมชุมนุมท่ีถนัดและ
สนใจอย่างมีเสรีภาพตามประชาธิปไตย สามารถน าเสนอผลงานของกลุ่มได้ 

 3. ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความ สนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
 
6. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

500 - 500 - 

รวมทั้งสิ้น1,000 บำท (หนึ่งพันบำทถ้วน) 
 

7. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
 

8. ผู้เก่ียวข้อง 
9) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
10) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
11) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
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  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร)  

 
ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 

(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร) 
        หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
ลงช่ือ      ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพลจะงาม) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดของกำรใช้งบประมำณ 
ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์  (กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะ
ประโยชน์) 
 

ท่ี รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์ จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

1 กระดาษโฟโต้ ขนาด 180 แกรม 1 ริม 170 170 
2 แฟ้มโชว์เอกสาร A 4 2 แฟ้ม 100 200 
3 ไส้แฟ้มเอกสารริมส้ัน A 4 4  ถุง 25 100 
4 เทปกาวสองหน้า ขนาด.50 ซม. 5 ม้วน 20 100 
5 กระดาษกาวย่น สีน้ าเงิน สีแดง ขนาด 1 นี้ว 6 ม้วน 20 180 
6 แผ่นพีพีบอร์ด สีเขียว  2 แผ่น 25 50 
6 กระดาษถ่ายเอกสาร  2 ริม 100 200 

รวม 1,000 
 

ตำรำงสรุปจ ำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร 
ท่ี กิจกรรม  จ านวนเงิน 

(บาท)  
1  ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์  1,000  

รวมเงิน 1,000 

 
 
 (นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร)  
  
 ผู้เสนอโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ  2565 
***************************************** 

1. ช่ือโครงกำร   พัฒนางานแนะแนว 
2. แผนงำน   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. ผู้รับผิดชอบ  นางสิริภางค์  ขาวปอน 
4. ลักษณะโครงกำร   () โครงการใหม่  ()โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.  
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 

ตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 

มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน 
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
8.สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกำรมีงำนท ำ มีอำชีพ  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
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 กลยุทธ์ที่ 4 กำรบริหำรกำรจัดกำรตำมหลักธรรมภิบำล 

 กลยุทธ์ที่ 5 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ  
 

9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  
มำตรฐำน ประเด็นพิจำรณำ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 2. การวางแผนการจัดคุณภาพทางการศึกษา 

3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
4 การก ากับติดตามประเมินผล 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2การจัดการเรียนการสอนท่ียึดกับริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
3การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 
10. หลักกำรและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 23 
กล่าวไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมในเรื่องความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความ
สมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา 
การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

การแนะแนวเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ผู้เรียนรู้จักเข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง และผู้อื่น คิดเป็น 
ใช้ชีวิตเป็น สามารถตัดสินใจและวางแผนการศึกษา อาชีพ และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมท้ัง
มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบ
ตนเอง  

กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม  สามารถ
คิด ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียน และอาชีพ สามารถ  ปรับตนได้
อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและ  ให้ค าปรึกษา
แก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 

ดังนั้นงานแนะแนวจึงได้จัดท าโครงการพัฒนางานแนะแนวเพื่อจัดบริการและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการแนะแนวในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและให้บริการด าเนินการแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานการแนะแนว 
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11. วัตถุประสงค์   
1) เพื่อพัฒนา จัดระบบ และด าเนินงานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2) เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เข้าใจการเปล่ียนแปลงของสังคม 
และวางแผนในด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว และสังคม ตลอดจนปรับตัวและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและ
พอเพียง 
 3) เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน รู้จักรับผิดชอบ รักพวกพ้องรักสถาบัน และรู้จักเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม 
 4) เพื่อตอบสนองนโยบายของโรงเรียนในการก ากับดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ 
 5) เพื่อให้นักเรียนทราบข้อมูลสถาบันการศึกษาและแนวทางในการศึกษาต่อ 
  12. เป้ำหมำย 
  1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.1 ) นักเรียน 187  คน ได้รับการพัฒนา 
1.2) นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง 
  2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนได้รับการพฒันาท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
 
13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

จัดกิจกรรมสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สภาพสังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษาและชุมชน โดยมี
กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมพัฒนาการ
ท้ัง 5 ด้านของผู้เรียนมีความยาก-
ง่ายเหมาะกับพัฒนาการของ
ผู้เรียนในระดับท่ีน าเสนอ ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผล
การเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ โดย
มีผู้ปกครองคอยให้ค าแนะน า เป็น
วิทยากร เป็นผู้จัดหาส่ือ/วัสดุ
ประกอบการจัดกิจกรรมท่ี
เหมาะสมมีส่วนร่วมในการ 

กิจกรรมมีความหลากหลายของ
เนื้อหาตามสภาวะภูมิสังคมของ
สถานศึกษา ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธี
คิดอุปนิสัย และพฤติกรรม
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการโดย
นักเรียน และมีครูเป็นผู้น าหรือ
สนับสนุน มุ่งเน้นให้เกิด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความ
สมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม/
ส่ิงแวดล้อมของสถานศึกษา และ
สามารถขยายผลการเรียนรู้ความ
เข้าใจแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงออกสู่ชุมชนได้ กิจกรรม
สอดคล้องกับความคิด ความ 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
คุณธรรมของผู้เรียน มีการพัฒนา
ทักษะ ความมีระเบียบวินัย มี
สัมมาคารวะ ซื่อสัตย์ กตัญญู 
ส่งเสริมสติปัญญาแยกแยะถูกผิด 
ควรไม่ควร และส่งเสริมความ
ขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจใฝ่รู้ 
ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
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พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

ประเมินผลและใช้ชุมชนเป็น
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี
ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกใน
การจัดกิจกรรม 

ต้องการ และความจ าเป็นของ
สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมี
การวางแผนท่ีดี สมเหตุสมผล มี
หลักคิดและหลักปฏิบัติของ
กิจกรรมสอดคล้องกับหลักวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง แสดงถึงภูมิคุ้มกันท่ีดี มี
การวางแผนยืดหยุ่นมีข้อเสนอ
ทางเลือกหากมีการเปล่ียนแปลง
ต่างๆเกิดขึ้น 

 

 
ควำมรู้ 
 1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 
 2) รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
 
คุณธรรม 

1) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
2) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
3) มีความกตัญญู รู้คุณ รู้จักสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

14. สถำนที่ด ำเนินกำร   
 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/
โครงการ 

1. เสนอโครงการ/
คณะท างาน 

1-31 ตุลาคม 2564  นางสิริภางค์  ขาวปอน 

2. ประชุมช้ีแจง/
กิจกรรม 

1-30 พฤศจิกายน 2564 ประชุมช้ีแจง
คณะท างาน ฝ่าย
บริหารงานวิชาการ และ
คณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

3.  การด าเนินกิจกรรม 
1) พัฒนางานแนะแนว 

1 ธันวาคม 2564 
ถึง 1 มีนาคม 2565 

1)จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
2)พัฒนาและปรับปรุง
งานแนะแนว 
3)จัดระบบงานแนะแนว 
 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
งานแนะแนว 
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กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/
โครงการ 

2) พัฒนางานเรียนรวม 1 ธันวาคม 2564 
ถึง 1 มีนาคม 2565 

1)แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2)ด าเนินการพัฒนา
นักเรียนเรียนรวม 
3)สรุปประเมินผล 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
งานแนะแนว 

3) เปิดโลกกว้างทาง
การศึกษา 

ต.ค. – ก.พ. 2565 1)ส ารวจความสนใจของ
นักเรียน 
2)ประสานงานกับ
หน่วยงานในการจัดการ
แนะแนวการศึกษาต่อ 
3) สรุปประเมินผล 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
งานแนะแนว 

4) แนะแนวการศึกษา 1 ธันวาคม 2564 
ถึง 1 มีนาคม 2565 

1)แต่งต้ังคณะกรรมการ 
2)ด าเนินการจัดกิจกรรม 
3)สรุปประเมินผล 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
งานแนะแนว 

5) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กุมภาพันธ์ 2565 1)แต่งต้ังคณะกรรมการ 
2)ด าเนินการจัดกิจกรรม
วันปัจฉิมนิเทศ 
3)สรุปประเมินผล 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
งานแนะแนว 

 
16. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน      -  บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา   3,500 บาท 
เงินระดมทุน      -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -    บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       -  บาท 
รวมเงิน         3,500  บาท 

     (สำมพนัห้ำร้อยบำทถ้วน) 
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2561 
 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

   1000 2500        
รวมทั้งสิ้น 3,500 (สำมสี่พันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

 
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )  นางสิริภางค์  ขาวปอน 
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19. ผู้เก่ียวข้อง 
1) คณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
2) คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

20. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/  
กำรประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

 1. นักเรียนได้รับการบริการทางการ
แนะแนวอย่างท่ัวถึง 
 2. นักเรียนร้อยละ 100 เห็น
ความส าคัญของกิจกรรมแนะแนว 
3.  นักเรียนได้รับความรู้ทาง
การศึกษาต่อ  

1. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมิน 
2. ติดตามประเมินผล 

1.  แบบประเมินโครงการ 
2.  แบบติดตามประเมินผล 
3.  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1)  ระบบงานแนะแนวมีประสิทธิภาพ 
2)  นักเรียนได้รับการพัฒนาตามระบบงานแนะแนวอย่างมีคุณภาพ 
 

 
ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 

 (นางสิริภางค์  ขาวปอน)  
 
ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 

(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
 

ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
ลงช่ือ     ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพล  จะงาม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 
 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม 
1.  ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ กิจกรรม 
 
ท่ี รายการวัสดุ-อุปกรณ์ จ านวน

(หน่วย) 
ราคา(ต่อ
หน่วย) 

รวมเป็นเงิน
(บาท) 

ช่ือกิจกรรมท่ี 1 พัฒนางานแนะแนว 
1 แฟ้มโชว์เอกสาร 4 แฟ้ม 120 480 
2 กระดาษถ่ายเอกสาร 1กล่อง 520 520 
3  - - - 

   รวม 1,000 
ช่ือกิจกรรมท่ี 2 พัฒนางานเรียนรวม 
1 กระดาษถ่ายเอกสาร  - - 
2 วัสดุ ส่ือ อุปกรณ์  - - 

   รวม - 
     
ช่ือกิจกรรมท่ี 3 เปิดโลกกว้างทางการศึกษา 
1 ป้ายผ้า  - - 
2 กระดาษถ่ายเอกสาร  - - 
3     

   รวม - 
     
ช่ือกิจกรรมท่ี 4 แนะแนวการศึกษาต่อ 
1 กระดาษถ่ายเอกสาร  - - 
2 แฟ้ม  - - 
3     
   รวม - 

ช่ือกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
1 ช่อดอกไม้กลัดติดหน้าอก 80  ช่อ 25 2,000 
2 ป้ายกิจกรรม 1 ป้าย 500 500 
     
   รวม 2,500 
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ตำรำงสรุปจ ำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำรแนะแนว 
ท่ี กิจกรรม จ ำนวนเงิน 
1 ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุ – อุปกรณ์ กิจกรรม 1   

1.1 กิจกรรมท่ี 1.1  
1.2 กิจกรรมท่ี 1.2 1,000 
1.3 กิจกรรมท่ี 1.3  
 รวม 1,000 

2 ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุ – อุปกรณ์ กิจกรรม 2  
2.1 กิจกรรมท่ี 2.1 - 
2.1 กิจกรรมท่ี 2.2 - 
 รวม - 

3 ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุ – อุปกรณ์ กิจกรรม 3  
3.1 กิจกรรมท่ี 3.1 - 
3.2 กิจกรรมท่ี 3.2 - 
 รวม - 

4 ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุ – อุปกรณ์ กิจกรรม 4  
4.1 กิจกรรมท่ี 4.1 - 
4.2 กิจกรรมท่ี 4.2 - 
 รวม - 

5 ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุ – อุปกรณ์ กิจกรรม 5  
5.1 กิจกรรมท่ี 5.1  2,000 
5.2 กิจกรรมท่ี 5.2 500 
5.3   
5.4   
  2,500 

 
 

(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
(นางสิริภางค์  ขาวปอน) 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ  2565 

**************************************************************************** 
1. ช่ือโครงกำร    สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. แผนงบประมำณ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
3. ฝ่ำย/งำน/กลุ่มสำระที่รับผิดชอบ  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
4. ลักษณะโครงกำร  ลักษณะโครงกำร   ()โครงการใหม่  ( )โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  1  ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.  
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา 

เต็มตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน 
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมนักเรียนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้สนองมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน 
 

มำตรฐำนด้ำน มำตรฐำนที่ ตัวบ่งชี้ที่ 
1 คุณภาพผู้เรียน 1.1 1,2,3,4,5,6 
 1.2 1,2,3,4 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

2.1,2.3,2.5  

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5  
 
10. หลักกำรและเหตุผล 

  ตามท่ีโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ต าบลทุ่งกว๋าว  อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง ได้รับ การตอบรับ
จาก ส านักพระราชวังให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยได้รับรหัสสมาชิก   7 – 
52240 – 001ซึ่งมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นส่ือในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โดยให้เยาวชน
นั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้  เห็นคุณค่าประโยชน์ความสวยงาม  อันก่อให้เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษ์พรรณ
พืช 

ดังนั้นเพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์และสนองพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจึงจัดท า
โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
11. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียนมีความรัก  และเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ 
2) เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้  ข้อมูลพรรณไม้และการเก็บรักษาเพื่อ

ประโยชน์ทางการศึกษา  และเผยแพร่สู่ภายนอก 
3) เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในการส ารวจ เก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูลพรรณไม้ 

ตามหลักวิชาทางพฤกษศาสตร์ และท าตัวอย่างพรรณไม้แห้งแบบมาตรฐาน 
4) เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเก็บรวบรวมพรรณไม้  ขอ้มูลพรรณไม้และการเก็บรักษาในรูปสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน  เพื่อการศึกษาท้ังในโรงเรียนและเผยแพร่สู่ภายนอก 
12. เป้ำหมำย 

1) เชิงปริมำณ 
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมทุกคน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 6  ปีการศึกษา  2564-2565 จ านวน  
183 คน  และคณะครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคมทุกคน 

 
2) เชิงคุณภำพ 

 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมสนองพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานในการ ส ารวจ การสังเกตจ าแนก  จดบันทึก
ข้อมูลพรรณไม้ เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และการแสวงหาความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง  ได้
ประสบการณ์ตรงท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนและเกิดความภาคภูมิใจในส่ิงท่ีท า  ส่งเสริมให้นักเรียนมี
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ทัศนคติในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและส่ิงแวดล้อม มีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน ตามวัตถุประสงค์ของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

13.กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

จัดส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียนท่ีเน้นความร่มรืน่ 
ประโยชน์ใช้สอย เป็นแหล่ง
เรียนรู้ และอนุรักษ์สืบสาน
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
โดยใช้กระบวนการ 5 
องค์ประกอบ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   

กิจกรรมมีความหลากหลาย
ของเนื้อหาตามสภาวะภูมิสังคม
ของสถาน ศึกษา  ป ลูกฝัง ให้
ผู้ เ รี ยนมี วิ ธี คิด  อุปนิ สัย  และ
พฤติกรรมสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด าเนินการโดยนักเรียน  และมีครู
เป็นผู้น าหรือสนับสนุน  มุ่งเน้นให้
เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับ
ความสมดุล 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
คุณธรรมของผู้ เรียน  มีการ
พัฒนาทักษะ การสร้างจิตส านึก
ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โดย
ให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืช
พรรณไม้  เห็นคุณค่าประโยชน์
ความสวยงาม  อันก่อให้เกิด
ความคิดท่ีจะอนุรักษ์พรรณพืช  

 

ควำมรู้ 
1)  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 

  2)  รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

16) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
17) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
18) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 
19)  

14. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  ต าบลทุ่งกว๋าว  อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 
 
15. กิจกรรม ข้ันตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

กิจกรรม/ข้ันตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1. ขั้นวางแผน กรกฎาคม – 
กันยายน 2564 

เสนอโครงการ ฝ่ายบริหาร/  
  ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู 
เรือนค า 

2. ขั้นด าเนินการ 
 2.1) ท าป้ายประจ า
ต้นไม้ท่ีมีอยู่แล้ว 

พฤศจิกายน 2564 – 
สิงหาคม 2565 

ส ารวจพรรณไม้  จัดท าป้ายช่ือพรรณ
ไม้ช่ัวคราว ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบ 
ท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง 
ท าทะเบียนพรรณไม้  และจัดท าป้าย
ช่ือพรรณไม้สมบูรณ์  

ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู 
เรือนค า 
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กิจกรรม/ข้ันตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

 2.2) น าพืชพรรณไม้
เข้ามาปลูกเพิ่ม 

กรกฎาคม – สิงหาคม 
2565 

ก าหนดพรรณไม้ท่ีจะปลูก จัดหาและ
ปลูก ศึกษาพรรณไม้หลังการปลูก 

 

 2.3) ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมในพืชพรรณไม้
ท่ีมี 

พฤศจิกายน 2564 – 
สิงหาคม 2565 

ศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนตามแบบบันทึกข้อมูลพรรณ
ไม้(ก7 –003) ครบตามทะเบียนพรรณ
ไม้ ศึกษาพรรณไม้ศึกษา(สมอไทย) 
ศึกษาลักษณะภายนอกภายใน 
เปรียบเทียบความต่าง 

 2.4) การเขียน
รายงาน 

พฤษภาคม 2565 – 
กันยายน 2565 

จัดการเรียนรู้บูรณาการ 

 2.5) การน าไปใช้
ประโยชน์ 

พฤษภาคม 2565 – 
กันยายน 2565 

จัดการเรียนรู้บูรณาการ 
 

3. ขั้นตรวจสอบประเมิน   มิถุนายน -กันยายน 
2565 

ประเมินผลด าเนินการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

4.  ขั้นสรุปรายงานผล
การด าเนินการ 

1 – 30 กันยายน 
2565 

รายงานผลการด าเนินงาน  

 
16. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน       500  บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     4,000  บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน      -  บาท 
รวมเงิน         4,500  บาท 

      (ส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร  ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - - - - - - - 4,500  -  

- - 4,500 
รวมทั้งสิ้น4,500  บำท (สี่พนัห้ำร้อยบำทถ้วน) 
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18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 
ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
19. ผู้เก่ียวข้อง 

12) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
13) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
14) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
15) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

20. กำรประเมินผล 

21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) เกิดความร่วมมือร่วมใจภายในโรงเรียน  และโรงเรียนกับชุมชน 
2) เป็นแหล่งข้อมูลพืชพรรณ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3) เช่ือมต่อกันด้วยระบบข้อมูล 
4) ศึกษา  ค้นคว้า  เกิดผู้เช่ียวชาญเกิดผลงานทางวิชาการ 
5) ผู้ปฏิบัติจะรู้จักใช้ส่ือกับธรรมชาติท่ีมีอยู่รอบตัวรู้จักตอบค าถามหาค าตอบช่างสังเกตค้นคว้า 
6) มีจิตใจอ่อนโยนเห็นประโยชน์และคุณค่า  ท าให้เกิดความรักในพืชพรรณไม้ไม่คิดท าลายและ 

มีแนวคิดท่ีจะอนุรักษ์สืบไป 
ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี     ผู้เสนอโครงการ 

       (วรัญญู  เรือนค า) 
ลงช่ือ       หัวหน้างานแผนงาน 

(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร) 
      หัวหน้าบริหารงานฝ่ายวิชาการ 

 
ลงช่ือ      ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพลจะงาม) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละ 75 ของนักเรียน ครู 
ผู้บริหาร ชุมชน พึงพอใจใน
การด าเนินการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

1 สอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนครู ผู้บริหาร ชุมชนท่ีมีต่อ
การด าเนินการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

1.แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชนท่ีมีต่อ
การด าเนินการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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รำยละเอียดของทรัพยำกรและค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร 
 

ทรัพยำกรโครงกำร(ค่ำใช้จ่ำยวัสดุ/ค่ำด ำเนนิกำร)ปงีบประมำณ 2564 งบประมำณ จ ำนวน
เงิน 

(บำท) 
ที่ รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำ/

หน่วย 
จ ำนวน

เงิน 
แหล่ง

งบประมำณ 
1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 4  ริม 125 500 อุดหนุน 500 
2 เอทิลแอลกอฮอลล์   10 ลิตร 120 1,200 อบต. 4,000 
3 กระดาษปกสีขาว180 แกรม 1 ริม 150 150   
4 ขวดดอกไม้ดอง 20 ขวด 80 1,600   
5 กาวลาเท็กซ ์  1 กระป๋อง 80 80   
6 คัดเตอร์ stainless 5 เล่ม 32 160   
7 ใบมีดคัดเตอร์ 2 โหล 50 100   
        

รวมเงิน (ห้ำพนับำทถ้วน) 4,500.-   
 

    
    ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี     ผู้เสนอโครงการ 
  (วรัญญู เรือนค า) 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ 2565 

********************************************************************************** 
1. ชื่อโครงกำร  โครงการกิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล้อมศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
2. แผนงำน  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
3. ผู้รับผิดชอบ   ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า   

  หัวหน้างานส่ิงแวดล้อมศึกษา  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
4. ลักษณะโครงกำร   ()โครงการใหม่  ( )โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2,4 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน ข้อ 3,4,5 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.3  ส่งเสริมนักเรียนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
เป้ำหมำยคุณภำพ (Q-Goal)  นักเรียนมีจิตอาสาและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
ตัวชี้วัดระดับเป้ำหมำยคุณภำพ (Q-Goal)   
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผลการปฏิบัติงานของนักเรียนท่ีท ากิจกรรมมีผลงานในระดับ “ดี” หรือ มีความ “ถูกต้อง” 
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะของจิตอาสาในลักษณะพี่น าน้องรักษน์้ าตามแนว
พระราชด าริ พัฒนาชุมชน 
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  
มาตรฐานท่ี ประเด็นการพิจารณา 

1 คุณภาพผู้เรียน 1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการ 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 
21. หลักกำรและเหตุผล  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 1 บทท่ัวไป ความมุ่งหมายและหลักการ  มาตรา 6  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่ง
ปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ีเสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ รวมท้ัง
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มี
ความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   
 เขตพื้นที่ต ำบลทุ่งกว๋ำว อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง มีป่ำต้นน้ ำที่ส ำคัญคือหมู่บ้ำนป่ำเวียง มีล ำห้วย
ป้ำวน้อย ห้วยป้ำวหลวง และห้วยสอด ชำวบ้ำนหมู่บ้ำนป่ำเวียงมีกำรใช้น้ ำห้วยเป็นน้ ำประปำภูเขำ จำก
กำรใช้ประโยชน์จำกห้วยล ำน้ ำน้ ำนี้ในช่วงฤดูฝน น้ ำล ำห้วยมีตะกอนมำกเกินไป  ล ำน้ ำเปลี่ยนสีเป็นสีขุ่น
แดง น้ ำไม่สะอำด ส่วนในช่วงฤดูร้อน บำงคร้ังก็ไม่มีน้ ำใช้หรือมีน้ ำไม่เพียงพอต่อกำรอุปโภคบริโภคของ
ชำวบ้ำน เนื่องจำกมีกำรสร้ำงฝำยดักตะกอนไม่เพียงพอต่อกำรดักตะกอนและชะลอน้ ำในกำรเก็บกักน้ ำไว้
ใช้ตลอดปี และพื้นที่มีบริเวณที่สร้ำงเป็นป่ำชุมชน จึงมีกำรน ำพืชในท้องถ่ินปลูกเพื่อเป็นแหล่งอำหำรของ
หมู่บ้ำน ปลูกร่วมกับหน่วยจัดกำรต้นน้ ำแม่นึง ขำดกำรสร้ำงแนวกันไฟที่ดี รวมทั้งกำรติดตำมและ
ประเมินผลพื้นที่ด้วยกำรเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้พื้นที่ปลูกป่ำชุมชน ขำดกำรใช้หญ้ำแฝกช่วยป้องกันกำร
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พังทลำยของตลิ่งบริเวณอ่ำงเก็บน้ ำและกำรน ำตะกอนดินลงสู่อ่ำงเก็บน้ ำ ก่อนที่จะผ่ำนไปยังพื้นที่
เพำะปลูกของชำวบ้ำนเป็นบริเวณปลำยน้ ำ  
 ดังนั้นงานส่ิงแวดล้อมศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจึงจัดกิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล้อมศึกษาขึ้นเพื่อ
การขยายผลทุ่งกว๋าวร่วมใจ จัดการน้ าตามแนวพระราชด าริ พัฒนาชุมชนจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยการมีการน า
แนวพระราชด าริมาบูรณาการหรือเป็นแม่แบบในการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาส่ิงแวดล้อมได้
อย่างเหมาะสมและเป็นระบบต่อไป 
 
11. วัตถุประสงค์ 
11.1 เพื่อน้อมน าแนวพระราชด าริในการสร้างฝายชะลอความชุ่มช้ืนบริเวณห้วยป้าวหลวง ห้วยป้าวน้อยและ
ห้วยสอด เพื่อดักตะกอนในการสร้างน้ าประปาภูเขาให้มีความสะอาดและใช้ได้ตลอดปี ตลอดจนสร้างความชุ่ม
ช้ืนในบริเวณ และการปลูกแฝกเพื่อป้องกันตล่ิงอ่างเก็บน้ าและตักตะกอนลงในอ่างเก็บน้ า 
11.2 เพื่อน้อมน าแนวพระราชด าริในการปลูกพืชบริเวณป่าต้นน้ า(ปลูกป่า  3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง) ปลูกไม้
ท้องถิ่น การสร้างแนวกันไฟ เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ าตามแนวพระราชด าริ 
 
12. เป้ำหมำยของโครงกำร 
  12.1 เชิงปริมำณ 
  นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 จ านวน 88 คน 
  12.2 เชิงคุณภำพ 
  นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมมีจิตส านึกและเป็นกิจกรรมท่ีจะกระตุ้นให้นักเรียนในโรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล้อมศึกษาของโรงเรียนและชุมชนในต าบลทุ่งกว๋าว  อ าเภอเมือง
ปาน  จังหวัดล าปาง 
 
13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิ จ   สภาพ สังคม 
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ
ชุมชน  โดยมีกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 5 ด้านของผู้เรียน  มี
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ
ของผู้เรียนในระดับท่ีน าเสนอ  

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประเมินผลการเรียนรู้  และลงมือ
ปฏิบั ติ  โดยมี ผู้ปกครองคอยให้
ค าแนะน า  เป็นวิทยากร  เป็นผู้ 

กิจกรรมมีความหลากหลายของ
เนื้ อหาตามสภาวะภูมิ สั งคมของ
สถานศึกษา  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด 
อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด าเนินการโดยนักเรียน  และมีครูเป็น
ผู้น าหรือสนับสนุน  มุ่ ง เน้นให้ เกิด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล 
ทางเศรษฐกิจ สังคม/ส่ิงแวดล้อมของ 
สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
เรียนรู้ ความเข้าใจแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนไ ด้
กิจกรรมสอดคล้องกับกับความคิด 
  

กิจกรรม ส่ง เสริ มความรู้ และ
คุณธรรมของผู้เรียน  มีการพัฒนา
ทักษะ ความมีระเบียบวินัย มีสัมมา 
คารวะ ซื่อสัตย์  กตัญญู  ส่งเสริม
สติปัญญา แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร  
และส่งเสริมความขยันหมั่นเพียร 
อดทน  สน ใจใ ฝ่ รู้  ท าตน ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม 
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พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
จัดหาส่ือ/วัสดุประกอบการจัด
กิจกรรมท่ีเหมาะสมมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลและใช้ชุมชนเป็น
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมี
ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรม  

ความต้องการ และความจ าเป็นของ
สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
วางแผนท่ีดี  สมเหตุสมผล มีหลักคิด
และหลักปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้อง
กับหลักวิชาท่ีเกี่ยวข้อง แสดงถึง
ภูมิคุ้มกันท่ีดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
ข้อเสนอทางเลือกหากมีการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดข้ึน 

 

 
ควำมรู้ 

1)  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 
  2)  รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

20) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
21) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
22) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

 
14. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 พื้นท่ีบริเวณโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม และพื้นท่ีห้วยป้าวและห้วยสอด บ้านป่าเวียง ในเขตต าบลทุ่งกว๋าว  
อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 
15. ระยะเวลำ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ/
คณะท างาน 

1- 25 ตุลาคม 2564 โครงการสิง่แวดล้อมศึกษา งานส่ิงแวดล้อม
ศึกษา 

2.ประชุมช้ีแจง/
กิจกรรม 

26-31 ตุลาคม 2564 ประชุมชี้แจงคณะท างาน ผู้บริหารสถานศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายบริหาร
และคณะครโูรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

งานส่ิงแวดล้อม
ศึกษา 

3. การด าเนิน
กิจกรรม 
 

1 พฤศจิกายน 2564 
 ถึง 
31 สิงหาคม 2565 

1.กำรสร้ำงฝำยชะลอควำมชุ่มชื้นบริเวณห้วย
ป้ำวหลวง ห้วยป้ำวน้อยและห้วยสอด  
การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นบริเวณห้วยป้าว
หลวง ห้วยป้าวน้อยและห้วยสอด เป็น  

งานส่ิงแวดล้อม
ศึกษา 

กิจกรรมที่ช่วยดักตะกอนในการสร้างน้ าประปา
ภู เขา ให้ มี ค วามสะอาดและใช้ ไ ด้ตลอดปี 
ตลอดจนสร้างความชุ่มชื้นในบริเวณ 
2.กำรปลูกแฝก 

งานส่ิงแวดล้อม
ศึกษา 
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17. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน        500  บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   5,000 บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       -  บาท 
รวมเงิน       5,500 บาท 

    (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - - - - - - 5,500 - - -  

- - 5,500 - 
รวมทั้งสิ้น5,500 บำท (ห้ำพนัห้ำร้อยบำทถ้วน) 

 
19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า  หัวหน้างานส่ิงแวดล้อมศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

  การปลูกแฝกเป็นกิจกรรมที่ช่วยป้องกันตลิ่งอ่าง
เก็บน้ าและตักตะกอนลงในอ่างเก็บน้ า 
3.ปลูกพืชบริเวณป่ำต้นน้ ำ 
การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง) ปลูกไม้
ท้องถ่ิน มีการเพาะพันธ์ุกล้าไม้ กล้าพันธ์ุไม้ข้าม
ปี  
4.กำรสร้ำงแนวกันไฟ  
การสร้างแนวกันไฟ เป็นกิจกรรมที่ช่วยฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ป่า ต้นน้ าตามแนวพระราชด าริ เป็น
กิจกรรมที่ท าร่วมกับชุมชน 

 

4.ประเมินผล / 
สรุปผล 
 
 

1 – 30 กันยายน 
2565 

1) พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ 
2) สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม 
3) สัมภาษณ์ครูผู้ปกครองและบุคลากรที่
เก่ียวข้อง 

งานส่ิงแวดล้อม
ศึกษา 
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20. ผู้เก่ียวข้อง 
16) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
17) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
18) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
19) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
20) นายสุทัศน์ ชัยวงค์ค า ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านป่าเวียง 

 
21. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีกำรวัด เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
1.กำรสร้ำงฝำยชะลอควำมชุ่มชื้น
บริเวณห้วยป้ำวหลวง ห้วยป้ำว
น้อยและห้วยสอด  
1.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
การสร้างฝายชะลอความ 
ชุ่มช้ืน 
1.2 ผลงานในการสร้างฝายชะลอ
ความชุ่มช้ืนท่ีสามารถดักตะกอนใน
การสร้างน้ าประปาภูเขาให้มีความ
สะอาดและใช้ได้ตลอดปี ตลอดจน
สร้างความชุ่มช้ืนในบริเวณ  
 
2.กำรปลูกแฝก 
2.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
ปลูกแฝก 
2.2 ความถูกต้องของการปลูกแฝก 
3.ปลูกพืชบริเวณป่ำต้นน้ ำ 
3.1ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
ปลูกป่า 
3.2 ความถูกต้องของการปลูกป่า 

 
 
 
1.1 จ านวนของนักเรียนท่ีเข้าร่วมการ
สร้างฝายชะลอความ 
ชุ่มช้ืน 
1.2 ผลงานในการสร้ างฝายชะลอ
ความชุ่มช้ืนท่ีสามารถดักตะกอนใน
การสร้างน้ าประปาภูเขาให้มีความ
สะอาดและใช้ได้ตลอดปี ตลอดจน
สร้างความชุ่มช้ืนในบริเวณ  
 
 
2.1 จ านวนของนักเรียนท่ีเข้าร่วมปลูก
แฝก 
2.2 ความถูกต้องของการปลูกแฝก 
 
3.1 จ านวนของนักเรียนท่ีเข้าร่วมปลูก
ป่า 
3.2 ความถูกต้องของการปลูกป่า 

 
 
 
1.1 แบ บร า ย ง านจ า น วน ขอ ง
นักเรียนท่ีเข้าร่วมการสร้างฝาย
ชะลอความชุ่มช้ืน 
1.2 แบบรายงานผลงานในการ
สร้ า งฝายชะลอความ ชุ่ม ช้ืน ท่ี
สามารถดักตะกอนในการสร้าง
น้ าประปาภูเขาให้มีความสะอาด
และใช้ได้ตลอดปี ตลอดจนสร้าง
ความชุ่มช้ืนในบริเวณ  
 
2.1 แบบรายงานจ านวนของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมปลูกแฝก 
2.2 แบบประเมินความถูกต้องของ
การปลูกแฝก 
 
3.1 แบบรายงานจ านวนของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมปลูกป่า 
3.2 แบบประเมินความถูกต้องของ
การปลูกป่า 

4.กำรสร้ำงแนวกันไฟ  
4.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
สร้างแนวกันไฟ 
4.2 ความถูกต้องของการสร้างแนว
กันไฟ 

 
4.1 จ านวนของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
สร้างแนวกันไฟ 
4.2 ความถูกต้องของการสร้างแนวกัน
ไฟ 
 

 
4.1 แบบรายงานจ านวนของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมสร้างแนวกันไฟ 
4.2 แบบประเมินความถูกต้องของ
การสร้างแนวกันไฟ 
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19. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  19.1 การสร้างฝายชะลอความชุ่มช้ืนเพื่อดักตะกอนและชะลอการไหลของน้ าในร่องน้ าห้วยป้าวหลวง ห้วย
ป้าวน้อยและห้วยสอด ตลอดจนสร้างความชุ่มช้ืนการปลูกแฝกบริเวณขอบตล่ิงบริเวณทางไหลของน้ าเพื่อ
ป้องกันตล่ิงอ่างเก็บน้ าและตักตะกอนลงในอ่างเก็บน้ า 
  19.2 การปลูกพืชบริเวณป่าต้นน้ า(ปลูกป่า  3  อย่างประโยชน์ 4 อย่าง) ปลูกไม้ท้องถิ่น การสร้างแนวกันไฟ 
เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ าตามแนวพระราชด าริ 
  19.3 นักเรียนมีจิตส านึกแก่นักเรียนด้วยการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติเองคือการขยายผลทุ่งกว๋าวร่วมใจ 
จัดการน้ าตามแนวพระราชด าริ พัฒนาชุมชนจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 
  19.4 นักเรียนมีแนวคิดให้แก่โรงเรียนเครือข่ายและชุมชนร่วมจัดการส่ิงแวดล้อมพัฒนาชุมชน 
  19.5 นักเรียนได้น าแนวพระราชด าริมาบูรณาการหรือเป็นแม่แบบในการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 

 
 

ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี     ผู้เสนอโครงการ 
        (วรัญญู  เรือนค า) 
 

ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 
(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 

 
ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร) 
     หัวหน้าบริหารงานฝ่ายวิชาการ 

 
ลงช่ือ      ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพลจะงาม) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม  
 

1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 

ท่ี รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์ จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

1. วัสดุในกิจกรรมส่ิงแวดล้อมศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม 

  500 

2. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันนักเรียน   5,000 
รวม 5,500 

 

2. ตารางสรุปจ านวนเงินท่ีใช้ในโครงการ 
ท่ี กิจกรรม  จ ำนวนเงิน 

(บำท)  
1 กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษำ 5,500 

 รวม 5,500 

 
 
 
       ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี     ผู้เสนอโครงการ 
  (วรัญญู เรือนค า) 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ 2565 

********************************************************************************** 
1. ช่ือโครงกำร  ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นเลิศด้านกีฬา 
2. แผนงำน  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
4. ลักษณะโครงกำร  ()โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่ 2 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนขอ้ที่ 2 

 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1 
 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง สามารถด ารงชีวิตอยู่ในโรงเรียนและสังคมอย่างมีความสุข 
9. หลักกำรและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดหลักสูตรการเรียนการสอนได้
มุ่งเน้นท่ีจะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ท าเป็น อีกท้ังการวิเคราะห์และสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกก าลังกาย 
เพือ่ให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
โดยในปัจจุบันสถานศึกษาได้ประสบปัญหานักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตไม่สมบูรณ์แข็งแรงใช้เวลา
ส่วนใหญ่ไปประกอบกิจกรรมท่ีสังคมไม่พึงประสงค์ ขาดความปรองดองสามัคคีในหมู่คณะ วางแผนการ
ท างานเป็นทีมไม่เป็น ไม่เคารพกฏกติกา ไม่มีน้ าใจนักกีฬา   
 ดังนั้นในฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นส่วนหนึ่งท่ีให้ความรู้และวิธีท่ีจะท าให้
ผู้เรียนท่ีเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นเลิศด้านกีฬา 
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10.วัตถุประสงค์ 
8.1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีการพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
8.2)เพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางแผน การท างานเป็นทีม มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
8.3)เพื่อให้นักเรียนมีน้ าใจนักกีฬา เคารพกฏกติกา มารยาท 
8.4)เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกีฬาของนักเรียนให้สูงขึ้น 

11. เป้ำหมำย 
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.1) นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ร้อยละ 80 มีสุขภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 2.1) นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง รักการออกก าลังกาย 

12. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

การ จัดกิ จก รรมครั้ ง นี้ ใ ช้
งบประมาณอย่างจ ากัดและให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ 
สถานท่ี ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ใช้เวลา
การแข่งขันพอประมาณ ทุกคนมี
ส่วนร่วม 

 

  นักเรียนมีพลานามัยท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นส่ือหลีก
ไกลสารเสพติด อบายมุขต่าง ๆ ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความ
สมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ใน
สาระท่ี 3  

 นักเรียนท าการแข่งขันภายใต้กฎ
กติกามารยาทการแข่งขันกีฬานั้น ๆ 
เล่นได้ถูกวิธี มีความปลอดภัยในการ
เล่น 

 

 
ควำมรู้ 
นักเรียนรู้กฎกติกามารยาท วิธีการเล่น การรุก-การรับ  การเก็บรักษาอุปกรณ์ 
คุณธรรม 

  นักเรียนมีความเสียสละ ซื่อสัตย์,ความรับผิดชอบ ความอดทน ตรงต่อเวลา รู้แพ้รู้ชนะ ความ   
สามัคคีในหมู่คณะ 

13. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม และสนามกีฬากลางจังหวัดล าปาง 
14. ระยะเวลำ 
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
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15. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

 
16. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน      10,000บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา    - บาท 
เงินระดมทุน      3,000 บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว    - บาท 
เงินสนับสนุนจากสพม.ล าปาง ล าพูน     - บาท 
รวมเงิน   13,000  บำท (หนึ่งหม่ืนสำมพันบำทถ้วน) 

  

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

1.เสนอโครงการ 1-31 สิงหาคม 2564 - วิเคราะห์ข้อมูลจากปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา น ามาจัดท าแผน โครงการ 

นางจรรยา พุทธา 

2 กิจกรรมแข่งขัน
กีฬาสีภายใน 
 

ธ.ค.2564 ท าการแข่งขันกีฬาสีรอบชิงชนะเลิศวัน
กีฬาสีภายในประจ าปีการศึกษา 2564 

มีการแข่งขันกรีฑา และฟุตบอล 

คณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน 

 มิ.ย.2565 แต่งต้ังคณะครูออกเป็น 4 คณะสี คือ 
  1. สีแดง 3. สีม่วง 
  2. สีเขียว 4. สีฟ้า 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

ส.ค –ก.ย 2565 ท าการแข่งขันกีฬารอบคัดเลือกและ
รอบชิงชนะเลิศยกเว้นการแข่งขัน
ฟุตบอลชาย คู่ชิงชนะเลิศไปแข่งขันวัน
กีฬาสี 

คณะกรรมการสี 

3. กิจกรรมกีฬาหลัง
เรียน 

ธ.ค.2564-,ก.ย.2565 ส่งเสริมนักเรียนเล่นกีฬาหลังเลิกเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

4. กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา
ภายนอก 

ธ.ค.2564 –ม.ค.2565 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชน จังหวัดล าปาง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

 ส.ค.2565-ก.ย.2565 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัด
ล าปาง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
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17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - 7,500 2,000 - - - - - - 3,500  

9,500 - - 3,500 
รวมทั้งสิ้น13,000 บำท (หนึ่งหม่ืนสำมพันบำทถ้วน) 

18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
19. ผู้เก่ียวข้อง สมาคมกีฬาจังหวัดล าปาง 2) ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดล าปาง 
20. กำรปรเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/ กำร

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

นักเรียน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ร้อยละ 80 
ขึ้นไปมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

2) ท า ก า ร ท ด ส อ บ
สมรรถภาพ 

3) ติดตามประเมินผล 

2. แบบประเมินการแข่งขันกีฬา
สีภายใน 

3. แบบสรุปผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

21.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) นักเรียนออกก าลังกายสม่ าเสมอชักชวนผู้อื่นให้มาออกก าลังกาย 
2) ได้ตัวแทนนักเรียนท่ีมีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงต่อไป 

 
ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการฯ 
(นางจรรยา พุทธา) 
 
ลงช่ือ   หัวหน้าฝ่ายผู้เห็นชอบโครงการฯ 
(นางสุวิกาญจน์สริ  พิจอมบุตร) 
 
ลงช่ือ   หัวหน้างานแผนงาน 
(นายหัสรินทร์  ดอนดี) 
 
ลงช่ือ   ผู้รับรองโครงการ 
(นายนวพลจะงาม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 
 

 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม 
3. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 

 

ท่ี รายการวัสดุ – อุปกรณ์ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ชื่อกิจกรรมที่1. การแข่งขันกีฬาสีภายใน 

1. ของรางวัลนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน 400 5 2,000 

2. กระดาษเกียรติบัตรส าหรับนักเรียนท่ีเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

5 รีม 110 550 

3. เช่าเครื่องเสียง 1 1,000 1,000 

4. ค่าของรางวัลอื่น ๆ 4 ช้ิน 200 800 

5. ปูนขาว 120 10 1,200 

6. อาหารกลางวัน และน้ าด่ืม   1,400 

9. วัสดุอุปกรณ์พิธีเปิด-ปิด ,อุปกรณ์การแข่งขัน   550 

 รวมเงิน   7,500 

ชื่อกิจกรรมที่2. กีฬาหลังเรียน 

 - - - - 

 รวมเงิน   - 

ชื่อกิจกรรมที่ 3. การแข่งขันกีฬาภายนอก 

3.1 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดล าปาง 

1. อาหารนักกีฬา 20 25 500 

2. ชุดนักกีฬาแข่งขัน 75 20 1,500 

 รวมเงิน   2,000 
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ชื่อกิจกรรมที่ 3. การแข่งขันกีฬาภายนอก 

3.2 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดล าปาง 

1. ค่าอาหารนักกรีฑา 12 120 1,440 

2.  ค่าเวชภัณฑ์   560 

3. ค่ารองเท้าวิ่งการแข่งขัน 1 600 600 

4. ค่าชุดวิ่ง 12 75 900 

 รวมเงิน   3,500 

 
 
 
 

ตารางสรุปจ านวนเงินท่ีใช้ในโครงการ 
ท่ี กิจกรรม จ านวนเงิน 

(บาท) 

1 การแข่งขันกีฬาสีภายใน 7,500 

 2 การแข่งขันกีฬาภายนอก 5,500 

 รวม 13,000 

 
 
 

(นางจรรยา พุทธา ) 
   ผู้เสนอโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ…2565….. 
****************************************************************************** 

1. ช่ือโครงกำร  ..ส่งเสริมและพัฒนางานห้องสมุด  
2. ฝ่ำย/งำน   ..ฝ่ายบริหารงานวิชาการ งานห้องสมุด  
3. ผู้รับผิดชอบ  …นางมงคลยา  พานดง  
4. ลักษณะโครงกำร   () โครงการใหม่  ( / ) โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  …1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565...... 
6. สนองกลยุทธ์ของ สพฐ.  
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 

ตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 

มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน 
 กลยุทธ์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  

 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีงามและปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน   
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมให้นักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.5  ส่งเสริมนักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.6  ส่งเสริมให้นักเรียนคิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีความสามารถเฉพาะ
ทางตามความถนัดของตนเอง  มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
   กลยุทธ์ที่ 5สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5.1  เสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างหลากหลาย 
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพือ่ประกันคุณภำพภำยใน 

มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ 
1 คุณภาพผู้เรียน 1.1 -1.7  
2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

2.3,2.5,2.6 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 
 
10. หลักกำรและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  มาตรา  24  การจัดกระบวนการเรียนรู้  
กล่าวไว้ว่า  ในสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น  
ท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  และส่งเสริมให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ  ส่ือการสอน  และ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และมีความรู้  ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญยิ่ง
ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และเข้าถึง สารสนเทศอย่างกว้างขวางในทุกสถานท่ี และทุกเวลาโดยผ่านส่ือท่ี
หลากหลายในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ท่ีส าคัญยังเป็นพื้นฐาน
ในการส่งเสริม สนับสนุน และ การปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า การเขียน การคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการบูรณาการโดยผ่านกิจกรรมการเรียนและการสอนและ
กิจกรรมพิเศษต่างๆ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีจะ
พัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ให้เป็นห้องสมุดท่ีมี “หนังสือและกิจกรรมดี บรรยากาศดี 
บรรณารักษ์ดี หรือห้องสมุด 3 ดี” การรองรับห้องสมุด THAILAND 4.0 ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด โควิค 
19 ให้เว้นระยะห่าง SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID-19 

โรงเรียนจึงให้ความส าคัญกับห้องสมุดและตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน และเกิด
การใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ซึ่งเป็นการสร้าง
สังคมแห่งเรียนรู้ให้เกิดในระดับโรงเรียนก่อนท่ีจะพัฒนาไปสู่ระดับประเทศชาติต่อไป โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคมได้จัดทท าโครงการส่งเสริมและพัฒนางานห้องสมุด ท่ีเน้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เป็นโครงการ
ต่อเนื่องต่อไป 
11. วัตถุประสงค์   

1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านสามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับห้องสมุด 
THAILAND 4.0 ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด โควิค 19 ให้เว้นระยะห่าง SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID-
19 

2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับนักเรียน บุคลากรและชุมชน  
3. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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12. เป้ำหมำย 
ด้ำนปริมำณ  
1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จ านวน 189 คน  
2. บุคลากรของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จ านวน 20 คน 
3. ชุมชน ผู้ปกครองในต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  
ด้ำนคุณภำพ  
1. นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 
2. นักเรียนอ่านหนงัสือเพิ่มเติมอย่างน้อยเดือนละ 2 เล่ม  
3.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
4. นักเรียนจัดท าบันทึกการอ่านสัปดาห์ละ 5 ครั้ง/คน  
5. ผู้รับบริการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90  มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป  
6. นักเรียน บุคลากรและชุมชนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมนีิสัยรักการอ่าน สูงขึ้น 

13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
จัดกิจกรรมสอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจ  สภาพสังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม  สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาและชุมชน  โดยมีกิจกรรมท่ี
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 5 ด้านของ
ผู้เรียน  มีความยาก-ง่ายเหมาะกับ
พัฒนาการของผู้เรียนในระดับท่ีน าเสนอ
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลการ
เรียนรู้  และลงมือปฏิบัติ  โดยมี
ผู้ปกครองคอยให้ค าแนะน า  เป็น
วิทยากร  เป็นผู้จัดหาส่ือ/วัสดุ
ประกอบการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลและใช้ชุมชน
เป็นแหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมี
ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรม  

 

กิจกรรมมีความหลากหลาย
ของเนื้อหาตามสภาวะภูมิสังคม
ของสถานศึกษา  ปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีวิธีคิด อุปนิสัย และ
พฤติกรรมสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด าเนินการโดยนักเรียน  และมีครู
เป็นผู้น าหรือสนับสนุน  มุ่งเน้นให้
เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับ
ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม/
ส่ิงแวดล้อมของ สถานศึกษาและ
สามารถขยายผลการเรียนรู้ 
ความเข้าใจแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนได้
กิจกรรมสอดคล้องกับกับ
ความคิด ความต้องการ และ
ความจ าเป็นของสถานศึกษาและ
คนในชุมชนโดยมีการวางแผนท่ีดี  
สมเหตุสมผล มีหลักคิดและหลัก
ปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้องกับ
หลักวิชาท่ีเกี่ยวข้อง แสดงถึง
ภูมิคุ้มกันท่ีดี มีการวางแผน
ยืดหยุ่น มีข้อเสนอทางเลือกหาก
มีการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้
และคุณธรรมของผู้เรียน  มี
การพัฒนาทักษะ ความมี
ระเบียบวินัย มีสัมมา คารวะ 
ซื่อสัตย์ กตัญญู  ส่งเสริม
สติปัญญา แยกแยะถูกผิด ควร
ไม่ควร  และส่งเสริมความ
ขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจ
ใฝ่รู้ ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 
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พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
ควำมรู้ 

 
1. นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 
2. รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม 

คุณธรรม 
 

1. มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
2. มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
3. มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

14. สถำนที่ด ำเนินกำรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  
15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
กิจกรรม/ข้ันตอนกำร

ด ำเนินงำน 
ระยะเวลำในกำร

ด ำเนินงำน 
รำยละเอียดกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ/
คณะท างาน 

1 -25 ต.ค 2564  ครูห้องสมุด 

2.ประชุมช้ีแจง/
กิจกรรม 

26-31 ต.ค. 2564 ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการงานห้องสมุด  
เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ครูห้องสมุด 

3. การด าเนินกิจกรรม    
1) ส่งเสริมการอ่าน 1 ธ.ค. .63 – 30 ก.ย.

64 
1) จัดซื้อหนังสือใหม่ 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
-  ประกวดยอดนักอ่าน 
 - บริการห้อง ดูหนังฟังเพลง 
3) กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 
  -  กิ จก ร รมห้ อง สมุ ด เ ค ล่ื อน ท่ี ใน
โรงเรียน โดยนักเรียนชุมนุมห้องสมุดน า
ตะกร้า หนั ง สือเพื่อบริการการอ่าน
ในช่วงพักกลางวัน ใต้ถุนอาคาร 2  และ 
หน้าโรงอาหาร ศาลากลางน้ า สัปดาห์
ละ 1 ครั้ง (วันพฤหัสบดี) 
  - กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน 
(วัดบ้านจ๋ง) 

-นักเรียนชุมนุม
ห้องสมุด 
-ครูห้องสมุด 

2) กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 

1-30 ส.ค. 64 จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
- หนังสือเล่มโปรด 
- นิทรรศการหนังสือใหม่ 
- การแข่งขันเล่าเรื่องจากหนังสือ 
- ประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
- การแข่งขันคัดลายมือ 
- เกมส่งเสริมการอ่าน 
- ชมภาพยนตร์ส่งเสริมการอ่าน 
 - ประกวด pop up ส่งเสริมการอ่าน 

-นักเรียนชุมนุม
ห้องสมุด 
-ครูห้องสมุด 
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กิจกรรม/ข้ันตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

- แข่งขันรูบิค ซูโดกุ 
- แข่งแข่งความเป็นเลิศทางวิชาการ  

3) พัฒนางานห้องสมุด  1 ธ.ค. .63 – 30 ก.ย.
64 

1) ลงทะเบียนหนังสือใหม่ 
2) ซ่อมหนังสือและวารสาร เย็บเล่ม
หนังสือใหม่ 
3) จัดหนังสือเข้าช้ัน 
4) จัดบรรยากาศการใช้ห้องสมุด 
5)  จัดป้ายนิ เทศอาหารสมอง (หน้ า
ห้องสมุด) 
6) บริการยืมคืนหนังสือ และวารสาร   
7) ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนรักการอ่าน 

-นักเรียนชุมนุม
ห้องสมุด 
-ครูห้องสมุด 

4) กิจกรรมบูรณาการ
ส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านของทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

1 ธ.ค. .63 – 30 ก.ย.
64 

1) กิจกรรมบูรณาการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2) กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดบูรณาการสู่
อาเซียน 

ห้องสมุดและ
หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

4) ตรวจสอบ
ประเมินผล 

1-30 กันยายน 2565 1) ตรวจสอบประเมินผลกิจกรรม -ครูห้องสมุด 

5) สรุปรายงานผลการ
ประเมิน 

1 -10 ตุลาคม 2565 1)สรุปรายงานผลการประเมินกิจกรรม 

16. งบประมำณที่ใช้ทั้งหมด   จ านวน  .......23,000......  บาท 
 แหล่งงบประมำณ 
 ( ) เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จ านวน  …1,000……………….  บาท 

( ) เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน  … -…………………………….  บาท 
 กิจกรรมวิชาการ 
 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 กิจกรรมทัศนศึกษา 
 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT ) 
 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 ( COVID-19) 
() เงินระดมทุน   จ านวน  …………-…………….  บาท  
() เงินสนับสนุนจาก อบต.ทุ่งกว๋าว จ านวน  …………22,000………………. บาท 
() เงินอื่นๆ ระบุ........................ จ านวน  …………-…………………….  บาท 
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17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

       1,000   22,000  

  1,000 22,000 
รวมทั้งสิ้น .........23,000........บำท (.....สองหม่ืนสำมพันบำทถ้วน.......) 

 
18. ผู้เก่ียวข้อง 

1) ……ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม….. 
2) ……องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง…………………………………….. 

 
19. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/ กำร

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
90   
2. นักเรียนอ่านหนงัสือเพิ่มเติมอย่างน้อยเดือนละ 2 เล่ม  
3.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
4. นักเรียนจัดท าบันทึกการอ่านสัปดาห์ละ 5 ครั้ง/คน  
5. ผู้รับบริการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90  มีความพึงพอใจใน
ระดับมากขึ้นไป  
6. นักเรียน บุคลากรและชุมชนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สูงขึ้น 

1.ประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2.ประเมินจากการเข้าใช้
บริการห้องสมุด 
3. ประเมินจากแบบ
บันทึกการอ่าน 

1. แบบประเมิน
จาก google 
from 
2. แบบสรุปการ
ใช้บริการ
ห้องสมุด 
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20. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90  ต่อสัปดาห์  
2. นักเรียนอ่านหนงัสือเพิ่มเติมอย่างน้อยเดือนละ 2 เล่ม  
3.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
4. นักเรียนจัดท าบันทึกการอ่านสัปดาห์ละ 5 ครั้ง/คน  
5. ผู้รับบริการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90  มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป  
6. นักเรียน บุคลากรและชุมชนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สูงขึ้น 

     
 

ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 
       (.....นางมงคลยา พาดนง....)  
 

ลงช่ือ       หัวหน้างานแผนงาน 
(  นายหัสรินทร์ ดอนดี ) 

 
ลงช่ือ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร) 
       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ      ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพลจะงาม) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดประมำณค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย  
4. ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 

ท่ี รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์ จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

ชื่อกิจกรรมที่ 1.........กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน........... 
1. จัดซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่าน   17,000 
2. กิจกรรมบัณฑิตน้อย    - 
  รวม  17,000 
ชื่อกิจกรรมที่ 2 ...กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
1. ของรางวัล (งบ อบต)     3,000 
 รวม   3,000- 
ชื่อกิจกรรมที่ 3 ...กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด 3 ดี  
1 พลาสติกเคลือบบัตรห้องสมุด (งบ รร.) 3 100 300 
2 กระดาษ a4 (งบ รร.) 3 100 300 
3 กระดาษเกียตริบัตร(งบ รร.)  2 200 400 
4. เกมส่งเสริมการอ่าน (งบ อบต.)   2,000 
   รวม 3,000 
ชื่อกิจกรรมที่ 4 ...กิจกรรมซื้อหนงัสือพิมพ์และวารสาร  
    - 
ชื่อกิจกรรมที่ 5 ...กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบูรณาการกลุ่มสาระ  
1.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบูรณาการกลุ่มสาระ 

 
    - 

รวมทั้งสิ้น (สองหม่ืนสำมพันบำทถ้วน) 23,000 
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ตำรำงสรุปจ ำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร 
 

ท่ี ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์  
 จ ำนวนเงิน 

(บำท)  
1  ชื่อกิจกรรมที่ 1.........กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 17,000 
2 ชื่อกิจกรรมที่ 2 ...กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 3,000 

3 ชื่อกิจกรรมที่ 3 ...กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด 3 ดี 3,000 

4 ชื่อกิจกรรมที่ 4 ...กิจกรรมซื้อหนงัสือพิมพ์และวารสาร - 

5 ชื่อกิจกรรมที่ 5 ...กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบูรณาการกลุ่มสาระ - 

 รวมเงินทั้งหมด 23,000 

 
 

(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
  (…นางมงคลยา พานดง)  
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ  2565 
****************************************************************************** 

1. ช่ือโครงกำร  พัฒนางานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
2. แผนงำนฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. ผู้รับผิดชอบ นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร  
4. ลักษณะโครงกำร  () โครงการใหม่  ()  โครงการต่อเนื่อง 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำรตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 
6. สนองกลยุทธ์ของ สพฐ.  
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 

 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ียากล าบาก 

7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน 
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

   กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
8.  สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4.1 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและน้อม

นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  
มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 
10. หลักกำรและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6 มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศกึษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากกรอบ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ส าหรับใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากส านักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ท่ีผ่านมาท้ังส่ีครั้ง จึงจ าเป็นท่ีสถานศึกษาจะต้องพัฒนาโครงการประกัน คุณภาพภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการรองรับการ ประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ีส่ีและเพื่อให้เห็นผลการด าเนินการท่ีชัดเจน และน ามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด และ
เพื่อผลักดัน ให้สถานศึกษาแสดงความรับผิดชอบในการจัดการจัดการศึกษา เกิดการร่วมคิดร่วมท าระหว่าง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการ ศึกษา สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพตาม มาตรการศึกษาดังกล่าว และมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข็มแข็ง
พร้อมรับการประเมินภายนอกรอบท่ีห้า  

ดังนั้นโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องการด าเนินพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ให้มีความเข้มแข็งและให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความพร้อม ข้อมูลมีความเป็น
ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการรวมท้ังมีความ
พร้อมในการได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก   
11. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 2. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 
 3. เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
12. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ  
1. คณะครูและบุคลากรร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน1 ครั้ง 
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2. คณะครูและบุคลากรร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดประจ าปีการศึกษา 2564 

3.โรงเรียนมีรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2564 
3.2  เชิงคุณภำพ   
1. โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ 
2. โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดี
เลิศ 
3. โรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับดีเลิศ 
4.โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเลิศ 
5. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีเลิศ 

 
13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
การด าเนินงานประกนั

คุณภาพการศึกษาในแต่ละกิจกรรม
ได้ค านึงถึงเวลาสถานท่ี งบประมาณ 
เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ี
โรงเรียนได้จัดสรรให้มา โดยได้น า
ส่ิงของท่ีพอมีอยู่แล้วหรือของท่ีใช้
มาแล้วมาใช้ต่อ เช่น แฟ้มเอกสาร
ต่างๆ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน  

 การพัฒนาระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็น
ส่ิงท่ีจะต้องด าเนินการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 หมวด 6 มาตรา 
48 และมาตรา 49 ต้องมีการจัด
รายงานประจ าปีและเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และมี
ข้อมูลพื้นฐานต่างๆในการเตรียม
รองรับการประเมินภายในจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
ภายนอก และเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
ท้ังนี้ในปีงบประมาณ 256ภ โรงเรียน
จะต้องถูกประเมินจาก สมศ. 

  การพัฒนาระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีท าอย่าง
ต่อเนื่อง การทบทวนและผดุง
คุณภาพการศึกษาภายใน จะช่วยให้
โรงเรียนรู้จุดอ่อน จุดแข็ง และการมี
แนวทางในการพัฒนาตนเอง ดังนั้น
การมีข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน การ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
การทบทวนตรวจสอบภายใน จะช่วย
ให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพที่ดี 

 
 

เง่ือนไขควำมรู้  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6 มาตรา 48 
และมาตรา 49 กรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 

เง่ือนไขคุณธรรม ความมุ่งมั่นในการท างาน ความรับผิดชอบ ความสามัคคีในโรงเรียน 
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14. สถำนที่ด ำเนินกำรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 
15. ระยะเวลำ  ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 
 
16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

 
 
17. งบประมำณที่ใช้ทั้งหมด  3,000บาท   
 แหล่งงบประมำณ 
 (  / ) เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน(  ) เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี กลุ่มกิจกรรม  
 ( ) เงินระดมทรัพยากร (  ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................ 

กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1. เสนอโครงการ/
คณะท างาน 

ต.ค. 2564 
จัดท าโครงการเพื่อน าเสนอ 

ครูสุวิกาญจน์สิริ 

2.ประชุมช้ีแจง/
กิจกรรม 

1-30 พ.ย.2564 1.ประชุมปฏิบั ติการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
-ช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
-ประชุมปฏิบั ติการประเมิน คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ครูสุวิกาญจน์สิริ 

3. การด าเนินกิจกรรม 
1)รวบรวมข้อมูล

เกี่ยวข้องจัดท าแฟ้มสรุป
งานตามมาตรฐานและ
กรอบคุณภาพ 8 กรอบ 

 
2) จัดท ารายงาน  

 ประจ าปี (การทบทวน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 8 กรอบตาม
ระบบประกันฯและ
รายงาน SAR ส้ินปี 

1 ธ.ค. 2564 
 ถึง 
30 ก.ย. 2565 
 
 
 
1-31 มี.ค. 2565 
 
 
มี.ค.-พ.ค 2565 
 

1. การรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานประกัน 
2. การตรวจสอบข้อมูล 
3. การน าข้อมูลมาประเมินผลและท าสารสนเทศ 
4. การน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้
ประกอบการท ารายงานการศึกษาประจ าปี 
5. การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประสานงาน รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
3. เขียนรายงานประจ าปีของโรงเรียน 
4. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความ
เห็นชอบ 
 

 

3) การเตรียมรับการ
ประเมินประคุณภาพ
ภายในและภายนอก 

พ.ค.-ต.ค.2565 
 

1. จัดเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด (สพม.)หรือจาก
ภายนอก 
2. จัดท ารายงานการทบทวนคุณการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
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18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของงำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - - - - - 3,000 - - - - - 

- - 3,000 - 
รวมทั้งสิ้น 3,000 บำท สำมพันบำทถ้วน) 

19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร 
20. ผู้เก่ียวข้อง 

21) ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียน 
22) คณะกรรมการพัฒนางานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
23) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
24) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
25) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 
21. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ข้อมูลรายงานประจ าปี 
 
 
สังเกตความพึงพอใจ 
 

รายงานประจ าปี 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1)  โรงเรียนมีแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีทันต่อการใช้
งาน 
 2)  มีข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและมีแฟ้มข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาซึ่งเป็นร่องรอยหลักฐานไว้
บริการ และการการก ากับติดตามประเมินจากหน่วยงานต่างๆ 
 3)  มีรายงานผลการพัฒนาการศึกษาประจ าปีและน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 

4)  มีรายงานผลการทบทวนคุณภาพการและน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
5) โรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพตามกระบวนการพัฒนา 
6) ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในโรงเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญของระบบประกันคุณภาพ

ภายในท่ีจะต้องร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
 7) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนใกล้โรงเรียนจะมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นระบบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
การบริหารจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ดีมากขึ้น 
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 8) ได้รับค าแนะน าและการตรวจสอบคุณภาพโดยต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อท่ีโรงเรียนจะได้น า
ผลดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขให้การบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายในด าเนินไปอย่างมีคุณภาพและ
เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
9) โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร มีการพัฒนาบุคลากรครู ผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 
ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร) 
 
ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 
(นายหัสรินทร์ดอนดี) 
 
ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร ) 
 
ลงช่ือ     ผู้รับรองโครงการ  
 (นายนวพล  จะงาม) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดของกำรใช้งบประมำณ 
ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 
 
ท่ี รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์ จ ำนวน 

(หน่วย) 
รำคำ 

 (ต่อหน่วย) 
รวมเป็นเงิน 

(บำท) 
1 กระดาษ A 4  1 100 100 
2 แฟ้มโชว์เอกสาร A 4 ชนิดสามห่วง สีฟ้า 3 100 300 
3 ไส้แฟ้มโชว์เอกสาร  4 25 100 
4 หมึกเติมคอมพิวเตอร์ สีดา น้ าเงิน เหลือง แดง 4 250 1,000 
5 พีพีบอร์ด สีแสด 1  350 
6 กระดาษโฟโต้ ขนาด 180 แกรม 2 250 500 
7 กระดาษเคลือบพลาสติก 1 460 450 
8 เทปกาวสองหน้า ขนาด 1นิ้ว 10 25 200 

รวม   3,000 
 

ตำรำงสรุปจ ำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร 
ท่ี กิจกรรม  จ ำนวนเงิน 

(บำท)  
1  ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์  3,000  

รวมเงิน 3,000 

 
 
 (นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร)  
  
 ผู้เสนอโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ  2565 
******************************************************************* 

1. ช่ือโครงกำร   พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2. แผนงบประมำณ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
3. ฝ่ำย/งำน/กลุ่มสำระที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
4. ลักษณะโครงกำร  ()โครงการใหม่  (  /  ) โครงการต่อเนื่อง 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  1  ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.  
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 

ตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 

มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
7.  สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน 
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
8.  สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ  
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้สนองมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี ประเด็นการพิจารณา 

1 คุณภาพผู้เรียน 1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 
10. หลักกำรและเหตุผล 
  ดนตรีเป็นส่ืออีกชนิดหนึ่งท่ีช่วยในการกล่อมเกลาจิตใจของผู้เล่นให้อ่อนโยน เสริมสร้างการพัฒนาให้
เกิดการประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ ท้ังในเรื่องความรับผิดชอบความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์โรงเรียนเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ าเภอเมืองเมืองปาน จังหวัดล าปาง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี
นักเรียนให้ความสนใจท่ีอยากจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวงโยธวาทิต วงดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทยและงานศิลปะ
เป็นจ านวนมากจึงได้ 
  ดังนั้นจัดท าโครงการพัฒนาวงโยธวาทิต วงดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย และงานศิลปะโรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคมขึ้นเพื่อส่งเสริมนักเรียนได้มีกิจกรรมการแสดงออกในทางท่ีถูกต้อง ขัดเกลาจิตใจ เสริมสร้างความมี
ระเบียบวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะให้แก่นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
อารมณ์ สติปัญญา ร่างกายและสามารถออกไปแสดงในท่ีสาธารณะหรือตามงานต่างๆได้ และเป็นการสร้าง
ช่ือเสียงให้กับโรงเรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนต่อไป 
 
11. วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวงโยธวาทิต วงดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย และงานศิลปะแก่นักเรียนท่ีสนใจ 
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกโดยการท างานร่วมกันเป็นทีมและมีความเช่ือมั่นใน  
ตนเองในทางท่ีถูกต้อง 
 3. เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โรงเรียน แก่ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกได้รับรู ้
 4. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
12. เป้ำหมำย 

ด้ำนปริมำณ 
 - โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมมีวงโยธวาทิต วงดนตรีพื้นเมือง  
ด้ำนคุณภำพ 

 - โรงเรียนสามารถน าวงโยธวาทิต วงดนตรีพื้เมือง ไปให้บริการในกิจกรรมของโรงเรียน  
ชุมชนและหน่วยงานราชการ ต่างๆ ในเขตอ าเภอเมืองปานและอ าเภอใกล้เคียง 
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13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

- พอประมาณกับเวลาใน
การท ากิจกรรม 

- พ อ ป ร ะ ม า ณ กั บ
ความสามารถ 

- พอประมาณกับสถานท่ี
และอุปกรณ์ 

- พ อ ป ร ะ ม า ณ กั บ
งบประมาณในการจัดท า 

 

กิจกรรมมีความหลากหลาย
ของเนื้อหาตามสภาวะภูมิสังคม
ของสถาน ศึกษา  ป ลูกฝัง ให้
ผู้ เ รี ยนมี วิ ธี คิด  อุปนิ สัย  และ
พฤติกรรมสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด าเนินการโดยนักเรียน  และมีครู
เป็นผู้น าหรือสนับสนุน  มุ่งเน้นให้
เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับ
ความสมดุล 

รักและเห็นคุณค่าในความเป็น
ไทย เอกลักษณ์ไทย / เห็นประโยชน์
และคุ้มค่าของภูมิปัญญาไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น / รู้จักแยกแยะและ
เลือกรับวัฒนธรรมอื่น ๆ 

ควำมรู้ 
1)  นักเรียนมีทักษะด้านดนตรี และองค์ความรู้ด้านดนตรีอย่างรอบด้าน 

  2)  รู้จักน าความรู้ด้านดนตรีที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

23) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
24) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
25) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

14. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 
  



162 

 

15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

16. งบประมำณ  
เงินอุดหนุน      9,000  บาท 
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       -  บาท 
รวมเงิน         9,000  บาท 

    (เก้าพันบาทถ้วน) 
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

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

9,000    
รวมทั้งสิ้น9,000 บำท (เก้ำพันบำทถ้วน) 

กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

1.เสนอโครงกำร/
คณะท ำงำน 

กันยายน 2564 เสนอรายการให้ฝ่ายวิชาการพิจารณา
และให้ผู้บริหารทราบ 

นายพงศกร ทามา 

2.กำรด ำเนินกิจกรรม 
-ประชาสัมพันธ์โครงการ

ให้นักเรียนทราบ 
 
 
- จัดเตรียมอุปกรณ์และ

สถานท่ีด าเนินโครงการ 
 
- ด าเนินการโครงการ

พัฒนา 
  วงโยธวาทิต 
  วงดนตรีพื้นเมือง ดนตรี

ไทย 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 
 

 

ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและ
ประกาศหน้าแถวให้นักเรียนทราบพร้อม
ท้ังให้นักเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการมา
สมัครและลงช่ือเข้าร่วมโครงการ 
จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานท่ีด าเนิน
โครงการห้องดนตรี 316 โรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 
ด าเนินการโครงการพัฒนาวงโยธวาทิต 
วงดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทยโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคมโดย ฝึกซ้อมนักเรียนวง
ดนตรี วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 15.00 
น. – 16.00 น. 

นายพงศกร ทามา 
 
 

3.สรุปและประเมินผล กันยายน 2565 ประเมินความรู้ ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนโดยแบสอบถามและสรุป
โครงการ 

นายพงศกร ทามา 
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18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )  นายพงศกร ทามา 
19. ผู้เก่ียวข้อง  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
20. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน 
ครู ผู้บริหาร ชุมชน พึงพอใจ
ในการด าเนินการงาน 

1 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ครู ผู้บริหาร ชุมชนที่มีต่อการด าเนินการ
งานพัฒนาวงโยธวาทิต วงดนตรีพ้ืนเมือง 
ดนตรีไทยโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

1.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู 
ผู้บริหาร ชุมชนที่มีต่อการด าเนินการพัฒนา  วง
โยธวาทิต วงดนตรีพ้ืนเมือง ดนตรีไทยโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 

  
 21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีมมีความสามัคคีในหมู่คณะและมีความเช่ือมั่นใน  ต น เ อ ง
ในทางท่ีถูกต้อง 
 2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในเรื่องของวงโยธวาทิต วงดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย  
 3. โรงเรียนเป็นท่ีรู้จักมากขึ้นของชุมชนและหน่วยงานภายนอกและมีความสัมพันธ์ที่ดี  
 ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
      (นายพงศกร ทามา)  
 

ลงช่ือ    หัวหน้างานแผนงาน 
 (นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
 

ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร) 

      หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
ลงช่ือ      ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพลจะงาม) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม 
 

โครงกำรพัฒนำวงดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย และงำนศิลปะ 
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

 

ที่ รำยกำรค่ำใช้จ่ำย จ ำนวนเงิน 

1 
  2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

สีไม้ยาว 24 สี สเตทเลอร์ จ านวน 25 กล่อง กล่องละ 96 บาท  รวมเป็นเง 
สายกีต้าร์สาย 1  จ านวน  20  เส้น เส้นละ 20 บาทรวมเป็นเงิน 
สายกีต้าร์สาย 2  จ านวน  20  เส้น เส้นละ 25 บาทรวมเป็นเงิน 
สะล้อลูกสาม  จ านวน 1 ตัว  ตัวละ  900 บาทรวมเป็นเงิน 
สายซออู้ สาย 1 จ านวน 4 สาย สายละ 45 บาท รวมเป็นเงิน 
สายซออู้ สาย 2 จ านวน 4 สาย สายละ 45 บาท รวมเป็นเงิน 
สายซอด้วง สาย 1 จ านวน 4  สาย สายละ 45 บาท รวมเป็นเงิน 
สายซอด้วง สาย 2 จ านวน 4 สาย สายละ 45 บาท รวมเป็นเงิน 
สายรั้งระนาดเอก จ านวน 2 เส้น เส้นละ 150 บาท  รวมเป็นเงิน 
เครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน  1 เครื่องรวมเป็นเงิน 
ขลุ่ยเพียงออ จ านวน 18 เลา เลาละ 60 บาท  รวมเป็นเงิน 
กระดาษถ่ายเอกสาร ดับเบิลเอ 5  ริม ริมละ 140 บาท  รวมเป็นเงิน 

2,400  
400 
500 
900 
180 
180 
180 
180 

  300 
2,000 
1,080 
720 

 รวมเป็นเงินท้ังหมด 9.020 บาท 

รวมเงิน (เก้ำพันยี่สิบบำทถ้วน) 9,020  บำท 
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ปฎิทินกำรปฎิบัติงำนตำมโครงกำรพัฒนำวงโยธวำทิต วงดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย และงำนศิลปะ  
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ท่ี รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน
โครงกำรพัฒนำวงโยธวำทิต  วง
ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทยและงำน
ศิลปะ โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ค่ำใช้จ่ำย ช่วงระยะเวลำ หมำย
เหตุ งบ

โรงเรียน 
งบ 

 อบต 
รวม 

1 กิจกรรมโครงการพัฒนา 
วงโยธวาทิต วงดนตรีพื้นเมือง 
ดนตรีไทย งานศิลปะโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

9,000  
 
 

9,000 
 
 

ต.ค .- มี.ค.64  
 

รวม 9,000  9,000 ต.ค. – มี.ค. 64  
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ 2565 
**************************************************************************** 

1. ชื่อโครงกำร  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
2. แผนงำน  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
4. ลักษณะโครงกำร (  ) โครงการใหม่  ( ) โครงการต่อเนื่อง 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1  ตุลาคม 2564  - 30 กันยายน 2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ียากล าบาก 

7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนข้อที ่
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 
  กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐาน 
 การศึกษาแห่งชาติ  
  กลยุทธ์ที่ 2ส่งเสริมการมีงานท า มีอาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 3พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 4การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 5สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา 
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  

มำตรฐำนด้ำน มำตรฐำนที่ ตัวบ่งชี้ที่ 
1 คุณภาพผู้เรียน 1.1 1,2,3,4,5,6 
 1.2 1,2,3,4 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

2.3,2.4,2.5,2.6  

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1,3.2,3.3,3.4,3.5  

10. หลักกำรและเหตุผล 
 ภาษาไทยเป็นเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  เป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสาร  ความเข้าใจ  และ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ท าให้สามารถประกอบกิจธุรการงาน  และด ารงชีวิตร่วมในสังคมประเทศชาติได้อย่าง
สันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ  เพื่อพัฒนา
ความรู้  ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ  
นอกจากนี้ยังเป็นส่ือท่ีแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  ชีวทัศน์  โลกทัศน์  และ
สุนทรียภาพ  โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ าค่า  ภาษาไทยาจึงเป็นสมบัติของชาติท่ีควรค่าแก่
การเรียนรู้  เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์โดยตรงให้กับผู้เรียนตลอดจนการสร้างส่ือนวัตกรรม  เพื่อใช้ในกิจกรรม
การเรียนภาษาไทยจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท้ังด้าน  4 ด้าน คือ ทักษะการฟัง พูด อ่าน  เขียน  
จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
 การจัดท าโครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ครูมีส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ส่งเสริ ม
พัฒนาการทางด้านการเรียนของนักเรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านภาษาไทย
และเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาไทยและร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 
11. วัตถุประสงค์  

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถงึคุณค่าของภาษาไทยและวรรณคดีไทย 
3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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4.เพื่อให้ครูมีส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
5. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนวรรณคดีไทยให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านวรรณคดีและ

ภาษาไทยในโรงเรียน 
12. เป้ำหมำย 
 ด้านปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมทุกคน 
 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  มีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาไทยมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และเห็นคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติ 
13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
ในการด าเนินงานกลุ่ม
ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาไทยได้ค านึงถึง
เ ว ล า ง บ ป ร ะ ม า ณ 
ส ถ า น ท่ี  ใ น ก า ร
ด าเนินงานโดยให้รู้จัก
การประมาณตนเอง 
เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด แก่นักเรียน ครู 
บุคลากรของโรงเรียน 
และใช้งบประมาณท่ี
ได้รับอย่างประหยัด
และให้เกิดประโยชน์
อย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 

  ในการด าเนินงานการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทย 
มุ่ ง พั ฒ น าก า ร เ รี ย น ก า ร สอ น
ภาษาไทยให้บรรลุตามจุดประสงค์
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาไทยทุกสาระการ
เรียนรู้ ท้ังการอ่าน การฟัง ดู พูด 
การ เ ขี ยน   ห ลักการ ใ ช้ภ าษา 
วรรณคดี และวรรณกรรม เพื่อให้
เกิดประโยชน์ สูง สุดแก่ ผู้ เ รี ยน 
รวมถึงการสร้างส่ือและพัฒนาส่ือ
การเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่
เสมอ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวน
วรรณคดีไทยให้นักเรียนใช้เป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน 
รวมถึงการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
การอ่านของนักเรียนด้วย 

นักเรียนมีความรอบรู้ท่ีทันเหตุการณ์ 
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาไทยอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูได้จัดท าส่ือ 
นวัตกรรมท่ีทันสมัยทันเหตุการณ์ 
กระตุ้นส่งเสริมให้ครู นักเรียนท า
ความดีและมีผลงานดีเ ด่น เป็น ท่ี
ประจักษ์ เป็นการสนับสนุนส่งเสริม
ให้ทุกคนในโรงเรียนมีความภาคภูมิใจ
และเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น มี
การท างานอย่างเป็นระบบโดยมีการ
วางแผนการท างานด าเนินงานตาม
แผนอย่างรอบคอบเอาใจใส่ มานะ
พากเพียร จนท าให้มีผลงานท่ี
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมาย ท่ีก าหนดจนส า เ ร็ จ  มี
คุณภาพ ท างานอย่างมีความสุข 

ควำมรู้ นักเรียนเกิดองค์ความรู้มีทักษะด้านการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักและ
หวงแหน วรรณคดีไทย  อันเป็นมรดกของชาติ  ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นต้ังใจ
ในการสอน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ สร้างส่ือ
นวัตกรรมอย่างสม่ าเสมอ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ได้แสดงออกอย่างเต็มความรู้ความสามารถและ
เกิดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง  

คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อการท างาน เสียสละ ซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ มีความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความพอเพียง มีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีความซื่อสัตย์
สุจริต 
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14. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
กิจกรรม/ข้ันตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1. วันสุนทรภู่ 1- 3  มิ.ย. 65 
4-10 มิ.ย  65 
15-22มิ.ย 65 
 
26  มิ.ย.65 
  
 ก.ย.65 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ  
3.ด าเนินการตามโครงการ  
 -แข่งขันความรู้วรรณคดีไทย  
 -กิจกรรมบนเวที 
 
- ประเมินผลโครงการ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

2. วันภาษาไทย
แห่งชาติ 

1- 3  มิ.ย. 65 
4-10 มิ.ย.65 
20-29 ก.ค.65 
 
ก.ย.65 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ  
3.ด าเนินการตามโครงการ  
 -แข่งขันความรู้เกี่ยวกับ  
ภาษาไทย 
-ประชาสัมพันธ์ความเป็นมา
และความส าคัญของวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 
- ประเมินผลโครงการ  

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

3.สร้างสรรค์ส่ือการ
เรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทย 

พ.ค.65 
พ.ค.65- ก.ย.65 
  
 
ก.ย. 65 

1.เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2.ด าเนินการตามโครงการ  
 -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
-สร้างส่ือนวัตกรรม ภาษาไทย 
- ประเมินผลโครงการ  

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

4 ยกผลสัมฤทธิ์การ
เรียนภาษาไทย 

พ.ย. 64 
 
 
พ.ย.64-มี.ค.65 
 
 
 
 
 
ก.ย. 65 
 
 
 
 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. ด าเนินการตามโครงการ 
  -จัดสอนเสริมความรู้แก่
นักเรียนทุกระดับช้ัน
นอกเหนือจากคาบเรียนปกติ 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และผลการ
ทดสอบระดับชาติ (o-net) 
ของนักเรียนช้ันม.3 และ ม. 
-  ประเมินผลโครงการ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
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กิจกรรม/ข้ันตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

5. คลินิกรักษ์ภาษา
พัฒนาการอ่าน 

มิ.ย.65 
 
ก.ค.–ก.ย.65 

 
 
 
 
ก.ย.65 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. ด าเนินการตามโครงการ 
 -  ส ารวจปัญหาการออก
เสียงของนักเรียน   
 -จัดกิจกรรมคลินิกรักษ์ภาษา
ให้บริการฝึกออกเสียงแก่
นักเรียนทุกระดับช้ัน 
3. ประเมินผลกิจกรรม 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

6.พัฒนาสวน 
วรรณคดีไทย 

พ.ค. 65 
 
มิ.ย.65 – ก.ย. 65 
 
 
 
 
 
 
 
ก.ย. 65 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
  
2. ด าเนินการตามโครงการ 
-ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ 
-ปรับปรุงพัฒนาสวนวรรณคดี
ไทย 
 -ดูแลรักษาสวนวรรณคดีไทย
ให้อยู่ในสภาพสวยงาม 
  -ปลูกต้นไม้ในวรรณคดีเพิ่ม
อย่างน้อยปีละ 1 ต้น 
- ประเมินผลโครงการ 
 

นางสิริภางค์ ขาวปอน   

16. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน        9,000  บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       -  บาท 
อื่นๆ 2,000บาท 
รวมเงิน         11,000  บาท 

     (หนึ่งหมื่นหนึง่พนับาทถ้วน) 
กิจกรรมท่ี 1  วันสุนทรภู่     3,500  บาท 
กิจกรรมท่ี 2  วันภาษาไทยแห่งชาติ   1,500  บาท 
กิจกรรมท่ี 3  สร้างสรรค์ส่ือพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย 3,000  บาท 

   กิจกรรมท่ี 4  ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย  1,000  บาท 
กิจกรรมท่ี 5  คลินิกรักษ์ภาษาพัฒนาการอ่าน  1,000  บาท 
กิจกรรมท่ี 6  พัฒนาสวนวรรณคดีไทย   1,000  บาท 

 รวมงบประมำณทั้งสิ้น  11,000 บำท 
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17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - - - - - - - 5,000 3,000 3,000  

รวมทั้งสิ้น  11,000 บำท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพนับำทถ้วน) 
 

18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )   
  นางสิริภางค์ ขาวปอน 
19. ผู้เก่ียวข้อง 

1) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2)  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 
20. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/ กำร

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

  1 ร้อยละ 90 ของครูมีความพึงพอใจ
ในการด าเนินการงานโครงการ  
  2 ร้อยละ 90 ของนักเรียน ความพึง
พอใจในการด าเนินการ  

1 สอบถามความพึงพอใจของ
ครู  
2 สอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนครู ท่ีมีต่อการจัด
กิจกรรมตามโครงการ 

1 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ครูและนักเรียน 
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21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.นักเรียนเกิดองค์ความรู้ด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

2.นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและวรรณคดีไทย 
3. นักเรียนกล้าแสดงออกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
4.ครูมีส่ือการเรียนการสอนการสอนท่ีทันสมัย 
5. สวนวรรณคดีไทยได้รับการพัฒนาให้สวยงามและเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านวรรณคดีและ

ภาษาไทยในโรงเรียน 
 
    

     ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสิริภางค์ ขาวปอน  ) 
 

ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 
(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 

 
ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
ลงช่ือ ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพล  จะงาม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 
 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดของกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรมที่ รำยกำรกำรใช้งบประมำณ 
ค่ำ

ด ำเนินกำร 
ค่ำวัสดุ 

ค่ำติดตำม
ประเมินผลกำร

ด ำเนินงำน 
1.กิจกรรมวัน
สุนทรภู่ 
 

1.ของรางวัลนักเรียนท่ีร่วม
กิจกรรม 
2. ของบวงสรวงสุนทรภู ่
3. กระดาษท าเกียรติบัตร 
4. แฟ้มสอด 
5.กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 

 2,000 
 

700 
300 
300 
300 

 
 

 

 รวม - 3,500 - 
2.  วันภาษาไทย
แห่งชาติ 

1. ของรางวัลนักเรียนท่ีร่วม
แข่งขัน 
2  แฟ้มสอด 

 1,300 
 

200 

 

 รวม - 1,500  
3.สร้างสรรค์ส่ือ
พัฒนาการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1. อุปกรณ์ วัสดุ  ในการจัดท าส่ือ
นวัตกรรม 3 ชุด 

 3,000  

 รวม - 3000 - 
4 ยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ภาษาไทย  

1.กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 
2 หมึกเครื่องพิมพ์ 

- 
 

360 
640 

 

   1,000  
5.คลินิกรักษ์
ภาษาพัฒนาการ
อ่าน 

1. กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 
4. หมึกเครื่องพิมพ์ 
6. แฟ้มเอกสาร 
4 ท่ีเสียบป้ายช่ือพลาสติก 

 240 
140 
220 
400 

 
 

 

 รวม  1,000  
6.พัฒนาสวน 

วรรณคดีไทย 
1.อุปกรณ์ตกแต่งและดูแล 
สวนวรรณคดีไทย 
3. ต้นไม้ในวรรณคดีไทย 

 700 
 

300 

 

 รวม  1,000  
 รวมงบประมำณที่ใช้ทุกรำยกำร 11,000 .บำท 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ 2565 

**************************************************************************** 
1. ชื่อโครงกำร พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. แผนงำน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
4. ลักษณะโครงกำร  (  ) โครงการใหม่ ( ) โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.  
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา 

เต็มตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนข้อท่ี 4 
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง 

การศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อท่ี 1 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน 
มาตรฐานด้าน มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา 

คุณภาพผู้เรียน 1 1.1-1.2 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3 1-3 
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10. หลักกำรและเหตุผล 
สังคมปจจุบันการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วมีประโยชน์ ตอสังคม  และท า

ใหประเทศชาติมีรายได จึงจ าเปนอยางยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาบุคลากรในประเทศใหมีความคิดสร้างสรรคคณิต
ศาสตรเปนวิชาหนึ่งท่ีมีความส าคัญดวยถือวาเป็นวิชาท่ีสรางสรรคมนุษยดานความคิด โดยใหรู้จักคิดอยางเป
นระบบ มีเหตุผล มีระเบียบแบบแผนสามารถวิเคราะหปญหา และสถานการณ์ไดอยางถี่ถ้วนรอบคอบ  
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวของ  คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการด ารงชีวิต และพัฒนาคุณภาพชวิตใหดีขึ้น นอกจากนี้ คณิตศาสตร
ยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ์ สามารถคิดเปน ท าเป็น แกปญหา
เป็น และสามารถอยูร่วมกับผู้อื่นได อยางมีความสุข (กรมวิชาการ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2544 , หนา 1) อีกท้ังเปนเครื่องมือส าคัญในการปลูกฝงใหนักเรียนมีความละเอียดรอบคอบชาง
สังเกต มีความคิด สรางสรรค โดยใชสถานการณทางคณิตศาสตร์เปนตัวก าหนดปญหาท่ีจะท าใหเด็กไดฝกใช้ 
ความคิดเพื่อหาเหตุผล และใชความคิดจินตนาการอันเปนแนวทางท่ีจะน าไปสูความคิดสรางสรรคอยางมี
ประสิทธิภาพฉะนั้นการวาง รากฐานทางคณิตศาสตร์จึงนับว ามีความส าคัญมากเพราะจะช่วยใหนักเรียน
ด ารงชีวิตไดอยางมีความสุข และมีความหมาย(วารี รัตนวราหะ , 2535, หนา 2) กรมวิชาการ ไดก าหนด
คุณภาพนักเรียนเมื่อจบการศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรขั้นพื้นฐาน 12 ป แล้ว นักเรียนจะต้องมี
ความรูความเขาใจเนื้อหาสาระคณิตศาสตรมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ตระหนักในคุณคาของคณิต
ศาสตร และสามารถน าความรูทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามนุษย์ให้รู้จักคิดรู้จักปรับตัวการแก้ปัญหาและมีทักษะในการ
ท างาน  และยังส่งเสริมให้มนุษย์คิด  วิเคราะห์อย่างมีระบบและวิธีการ  เพื่อให้ มนุษย์มีความคิดวิเคราะห์  
แก้ปัญหาได้ในชีวิตจริง  ยุพินพิพิธกุล (2524, หน้า 1)  ได้กล่าวไว้ว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีสร้างสรรค์จิตใจของ
มนุษย์  ซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิด  กระบวนการและเหตุผล  ตลอดจนฝึกให้มนุษย์คิดอย่างมีระเบียบ
คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งวิชาหนึ่ง  และมีส่วนสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ท้ังโดย
ทางตรงและทางอ้อม (อุกฤษฎ์  ขาวเมืองน้อย, 2520)  อาทิเช่น  น าเอาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  เช่น  การซื้อ
ขาย  การช่ัง  ตวงวัดและอื่น ๆ  น าไปใช้ประกอบอาชีพเช่น การคิดก าไร ขาดทุน  เป็นต้น  น าไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคม  เนื่องจากคณิตศาสตร์ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และความคิดริเริ่มท่ี
จะแสดงความคิดใหม่  ๆเพื่อท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น  น าไปใช้ในการศึกษาวิชาต่าง ๆ ท่ีต้องอาศัย
คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน เช่น วิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  เป็นต้น (หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
กระทรวง  ศึกษาธิการ,ม.ป.พ.,หน้า 9)  

การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคัญและ
ประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ รวมท้ังเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีคุณภาพ และยังสามารถ
น าเอาความรู้จากการเรียนคณิตศาสตร์  ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  อีกท้ังเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียนรู้ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป   
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11. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์รวมทั้งเกิดทักษะกระบวนการใน

การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 
2) เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น 
3) เพื่อให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะและเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน 
4) เพื่อให้นักเรียนมีผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีดีขึ้น 

 
12. เป้ำหมำย 

1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมทุกคน 

2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น 

2.3 นักเรียนมีความสามารถด้านการท างาน การจัดการทั้งในระบบบุคคลและระบบกลุ่ม 

13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ  สภาพสังคม 
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
และชุมชน  โดยมีกิจกรรมท่ีช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 5 ด้านของ
ผู้เรียนมีความยาก-ง่ายเหมาะกับ
พัฒนาการของผู้เรียนในระดับท่ี
น าเสนอ  

กิจกรรมมีความหลากหลายของเนื้อหา
ตามสภาวะภูมิ สังคมของสถานศึกษา  
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธี คิด อุปนิสัย และ
พฤติกรรมสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอ เพี ยง   ด า เนินการโดย
นักเรียน  และมีครูเป็นผู้น าหรือสนับสนุน  
มุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับ
ความสมดุล 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
คุณธรรมของผู้ เรียน  มีการ
พัฒนาทักษะ ความมีระเบียบ
วินัย มีสัมมา คารวะ ซื่อสัตย์ 
ก ตัญญู   ส่ง เสริมส ติปัญญา 
แยกแยะถูก ผิด ควร ไม่ ควร  
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม
ขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจใฝ่รู้ 
ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประเมินผลการเรียนรู้  และลงมือ
ปฏิบัติ  โดยมีผู้ปกครองคอยให้
ค าแนะน า  เป็นวิทยากร  เป็นผู้
จัดหาส่ือ/วัสดุประกอบการจัด
กิจกรรมท่ีเหมาะสมมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลและใช้ชุมชนเป็น
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดย
มีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกใน
การจัดกิจกรรม 
 

ทางเศรษฐกิจ สังคม/ส่ิงแวดล้อมของ 
สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
เรียนรู้  ความเข้า ใจแนวปรัชญาของ
เ ศ ร ษ ฐกิ จพ อ เ พี ย ง อ อ ก สู่ ชุ ม ชน ไ ด้  
กิจกรรมสอดคล้องกับกับความคิด ความ
ต้องการ และความจ าเป็นของสถานศึกษา
และคนในชุมชนโดยมีการวางแผนท่ีดี  
สมเหตุสมผล มีหลักคิดและหลักปฏิบัติ
ของกิจกรรมสอดคล้องกับหลักวิชา ท่ี
เกี่ยวข้อง แสดงถึงภูมิ คุ้มกันท่ีดี มีการ
วางแผนยืดหยุ่น มีข้อเสนอทางเลือกหากมี
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดข้ึน 
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ควำมรู้ 
1)  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 

2)รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

26) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
27) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
28) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

 
14. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
15. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำด ำเนินกำร 

 

กิจกรรม/ข้ันตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวล
ำในกำร
ด ำเนินง

ำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ/
คณะท างาน 

1-30
กันยายน
2564 

 
ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
2.ประชุมช้ีแจง/
กิจกรรม 

1-30  
พ.ย. 
2564 

ประชุมช้ีแจงคณะท างาน ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการ
สถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายบิริหารและคณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าว

วิทยาคม 

ฝ่ายบริหาร 

3. การด าเนิน
กิจกรรม 
1) กิจกรรมสัปดาห์
คณิตศาสตร์ 
 
2) ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 
3. ผลิตส่ือการเรียน
การสอนและ
นวัตกรรมของคร ู

1 
ธันวาคม 
2564 
ถึง 
30 

กันยายน 
2565 

1) จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ให้นักเรียนเกิดความ
เพลิดเพลินสนุกสนาน 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสร้างให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์รวมทั้งเกิด
ทักษะกระบวนการในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 
3) จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์และผลการทดสอบทางการเรียน
ระดับชาติ (O-NET) ท่ีสูงขึ้น โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
ให้เกิดทักษะในการค านวณ 
4) ผลิตส่ือการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมของครูเพื่อใช้
ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนทุก

ระดับช้ัน 

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

4.ประเมินผล / 
สรุปผล 
 
 

กันยายน 
2564 

1) พิจารณาจากหลักฐานและผลงานท่ีปรากฏ 
2) สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
3) สัมภาษณ์ครูผู้ปกครองและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
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16. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน      10,000  บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจากสพม.ล าปาง ล าพูน       บาท 
เงินสนับสนุนอื่นๆ        -  บาท 
รวมเงิน       10,000  บาท 

        (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - 2,000 2,000 - - - - 4,000 2,000 - - 
2,000 2,000 4,000 2,000 

รวมทั้งสิ้น10,000    (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 

นายพงษ์สิทธิ์  สุปัด 
19. ผู้เก่ียวข้อง 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
20. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/ กำร

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 เห็น
ความส าคัญและประโยชน์ของ
วิชาคณิตศาสตร์รวมทั้งเกิด
ทักษะกระบวนการในการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 

1.ปพ.5,ปพ.6 
 

2. นักเรียนร้อยละ 70 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ระดับ 3 ขึ้นไป 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 

2. ปพ.5, ปพ.6 

3.นักเรียนร้อยละ 100 เกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะและเกิด
ความเพลิดเพลินสนุกสนาน 

3. สังเกต/สัมภาษณ์/รูปภาพ
กิจกรรม/แบบประเมินกิจกรรม 

3. แบบประเมินกิจกรรม 

4.นักเรียน มีผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้นจากปีก่อน 
ร้อยละ 3 

4. ผลการทดสอบระดับชาติของ
นักเรียน 

4. รายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติของนักเรียน 
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24. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) นักเรียนเห็นความส าคัญและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์รวมทั้งเกิดทักษะกระบวนการในการ

เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 
2)  นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น 
3)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น 
4)  นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดท่ีมีเหตุมีผล และมีทักษะการต านวณท่ีดี 
5) นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะและเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน 

 
 

ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 
     (นายพงษ์สิทธิ์  สุปัด) 
 

ลงช่ือ    หัวหน้างานแผนงาน 
(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสุวิกาญจน์สิริพิจอมบุตร) 
     หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

ลงช่ือ    ผู้รับรองโครงการ 
(นายนวพลจะงาม) 

    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม 
5. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 

ท่ี รายการวัสดุ – อุปกรณ์ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ชื่อกิจกรรมที่1 สัปดาห์คณิตศาตร์ 
1. กระดาษพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน 2 100 200 
2. ของรางวัลนักเรียน - - 2,800 
   รวม 3,000 
ชื่อกิจกรรมที่2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ - - 4,000 
   รวม 4,000 
ชื่อกิจกรรมที่3ผลิตส่ือการเรียนการสอนของครู    
1. ส่ือการเรียนการสอนของครู 3 คน - - 3,000 
   รวม 3,000 

ตำรำงสรุปจ ำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร 
ท่ี กิจกรรม จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมท่ี1  

1.1 กิจกรรมท่ี1.1 สัปดาห์คณิตศาตร์ 3,000 

2 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมท่ี2  

2.1 กิจกรรมท่ี2.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 4,000 

3 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 3  

2.1 กิจกรรมท่ี 3.1 ผลิตส่ือการเรียนการสอนของครู 3,000 

 รวม 10,000 

 
 
 

(นายพงษ์สิทธิ์  สุปัด) 
        ผู้เสนอโครงการ 
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‘ 

โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ  2565 

****************************************************************************** 
1. ชื่อโครงกำร  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
2. แผนงำน  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
2.1 กิจกรรมการพูดประโยคภาษาจีนเข้าแถวหน้าเสาธงและพักเท่ียง 
2.3 กิจกรรมการตกแต่งบอร์ด ภาษาอังกฤษ – จีน 
2.4 กิจกรรมท าการ์ดอวยพรวันปีใหม่ ภาษาอังกฤษ – จีน 

2.4 กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนในช้ันเรียน 
3. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกมลศรัณ  จาเลิศ 
4. ลักษณะโครงกำร   () โครงการใหม่  ()โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่1 

  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  กลยุทธ์ที่  2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ท่ัวถึงครอบคลุม 
ผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  

    กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนข้อที่ 1 
  กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  กลยุทธ์ที่  2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ท่ัวถึงครอบคลุม 

ผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  
  กลยุทธ์ที ่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

8.สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อ 2,4  
 กลยุทธ์ที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีมีสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีดี มีทักษะชีวิต มี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของชาติ มีหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็น
ไทยและพลโลก 

 กลยุทธ์ที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ 
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชาติ หลักสูตรมาตรฐานสากล จุดเน้น นโยบายการพัฒนาผู้เรียน 
และความต้องการของผู้เรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  

  กลยุทธ์ที่ 3 ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเอง ให้มีความสามารถด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  การพัฒนางาน ให้มีคุณภาพมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
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 กลยุทธ์ที่ 4 ด้ำนสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในกำรศึกษำ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่ิงแวดล้อมในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางการกระจายอ านาจ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  สร้างเครือข่ายทางการศึกษา และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษา 
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  

มาตรฐานด้าน มาตรฐานท่ี ตัวบ่งช้ีท่ี 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 1,3 ประเด็นพิจารณา 

1.1(1) (3) ,1.2 (3) 
ด้านการจัดการศึกษา   

10. หลักกำรและเหตุผล 
การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และพัฒนานักเรียน 

ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะตามความต้องการ ความถนัด และความสนใจของตน นักเรียนท่ีมี 
ความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ได้รับการพัฒนาให้เติมเต็มตามศักยภาพ และเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษา 
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
11. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จีน ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
2. เพื่อให้นักเรียนได้น าความรู้ทักษะทางภาษาไปใช้ในการชีวิตประจ าวัน 

12. เป้ำหมำย 
ด้ำนปริมำณ 
  - นักเรียนท่ีมีความสามารถได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด 
ด้ำนคุณภำพ 

- นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จีน และสามารถน าความรู้ ประสบการณ์
ไปใช้ในการแข่งขันในกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
ในการด าเนิน

กิจกรรมกลุ่ม
สาระ
ภาษาต่างประเทศ
ได้ค านึงถึงเวลา
งบประมาณ 
สถานท่ี ในการ
ด าเนินงานโดยให้
รู้จักการประมาณ
ตนเอง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
แก่นักเรียน ครู  

  ในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องปรับปรุงบรรยากาศใน
ห้องเรียนให้มีความเหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน มีข้อมูล
ความรู้ต่างๆเพื่อให้ครู นักเรียนได้
น าไปใช้อย่างทันเหตุการณ์ มีข้อมูล
ท่ีมีความเป็นปัจจุบัน  
กิจกรรมการจัดตกแต่งภายใน
ห้องเรียนนักเรียนจะตอบสนอง
ความสามารถ ความถนัด ความ
สนใจของผู้เรียนซึ่งมีหลากหลาย  

นักเรียน ครู มีความรอบรู้ที่ทันเหตุการณ์ 
กระตุ้นส่งเสริมให้ นักเรียนได้พัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ ทักทะและกล้า
แสดงออกในด้านภาษาและเห็นคุณค่าของ
ภาษามากขึ้น และครูมีวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ส่งเสริมการท าช้ินงานกิจกรรมในช้ันเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมอย่างมี
ระเบียบวินัย และรอบคอบเอาใจใส่ มานะ
พากเพียร จนท าให้มีผลงานท่ีบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด
จนส าเร็จ มีคุณภาพ ท างานอย่างมีความสุข 
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พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 และผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ห้องเรียนเช่น ความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ รักความเป็นไทย และอยู่

อย่างพอเพียง 

 

ควำมรู้   การจัดโครงสร้างกิจกรรมในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
การให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของต่างชาติ เพื่อน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
ครูท่ีปรึกษากิจกรรมต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของกิจกรรมการพูด การ
แสดงและมีความรู้ ความช านาญ มีทักษะ เทคนิค วิธีการในการจัดประสบการณ์
ให้กับนักเรียน เพื่อให้ได้ค้นหาความถนัดและความสามารถของนักเรียนอย่าง
แท้จริงและนักเรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อการท างาน เสียสละ ซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ มีความใฝ่รู้ใฝ่
เรียน มีความพอเพียง มีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

14. สถำนที่ด ำเนินกำรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 
15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 

 กิจกรรม/ข้ันตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมการพูดประโยค
ภาษาจีนเข้าแถวหน้าเสาธงและ
พักเท่ียง 
 
กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมการแสดงบนเวที 
กิจกรรมที่ 3  
การตกแต่งบอร์ด ภาษาอังกฤษ 
– จีน 
กิจกรรมที่ 4  
ท าการ์ดอวยพรวันปีใหม่ 
ภาษาอังกฤษ – จีน 
กิจกรรมที่ 4  
พัฒนาห้องเรียนในช้ันเรียน 
 
 
 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 
2564 

 1) ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ ตามระเบียบทาง
ราชการ 

2) เบิกจ่าย  ใช้งานตาม 
ภาระงานโดยมีการจัดท าบัญชี
คุมการเบิกจ่าย 

3) จัดท ารายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

นางสาวกมลศรัณ 
จาเลิศ 
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กิจกรรม/ข้ันตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

2) ข้ันตรวจสอบ 1 ตุลาคม 2564 - 30
กันยายน 2565  

 1) การตรวจรับพัสดุตาม
ระเบียบราชการ 
 2) บัญชีคุมการเบิกจ่าย 

นางสาวกมลศรัณ 
จาเลิศ 

3) ข้ันรำยงำน 1 ตุลาคม 2564 - 30
กันยายน 2565  

สรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นางสาวกมลศรัณ 
จาเลิศ 

 
16. งบประมำณที่ใช้ทั้งหมด  10,000  บาท 
  

เงินอุดหนุน      10,000 บาท 
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     - บาท 
เงินระดมทุน       - บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   - บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน     - บาท 

 รวมเงิน       10,000 บาท 
    (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 
 17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

500 1,000 1,000 500 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 - - - 

2,500 2,500 5,000 - 
รวมทั้งสิ้น 10,000 บำท (หนึ่งหม่ืนบำทถ้วน) 

 

18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )  นางสาวกมลศรัณ  จาเลิศ 
 

19. ผู้เก่ียวข้อง 
26) คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
27) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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20. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/  
กำรประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

 1.ร้อยละ 85 ของครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศมีความพึงพอใจใน
การด าเนินกิจกรรม   
2. ร้อยละ 85 ของนักเรียน มีความ
พึงพอใจในการด าเนินการกิจกรรม 
ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของครู  
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน ท่ีมีต่อการ
ด าเนินการกิจกรรมของกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ 

1 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ครูและนักเรียน 

 
21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
   1. คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมอย่างพอเพียง 
 2. คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีการจัดสภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียง ท่ีใช้
การได้ดี น าไปสู่การพัฒนา 
 3. คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีวัสดุใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพอเพียง
และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  

4.นักเรียนได้เรียนรู้ และประสบการณ์ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อน าไปถ่ายทอดต่อสังคมผู้ปกครอง 
เพื่อน และส่งเสริมให้นักเรียนเตรียมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในอาเซียนต่อไป 

 
 

ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวกมลศรัณ  จาเลิศ)  

 
ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 

(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
 
ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

 
ลงช่ือ    ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพล  จะงาม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 
 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดของกำรใช้งบประมำณ 
1. ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ กิจกรรม 

ท่ี รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์ จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็น
เงิน (บำท) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพูดประโยคภาษาจีนเข้าแถวหน้าเสาธงและพักเท่ียง 
1 พีพีบอร์ด  3 มิล 61 x 65 คละส ี 2 แผ่น 32 64 
2 พลาสติกใสหนา 1 เมตร 24 24 
3 ห่วงทอง 8 อัน 20 20 
4 สายเชือก 1 อัน 10 10 

รวมเงินกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพูดประโยคภาษาจีนเข้าแถวหน้าเสาธงและพักเท่ียง 118 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการแสดงบนเวที  

1 รางวัลการแสดงบนเวที 11 ห้อง 100 1,100 
2 ไวนิล อังกฤษ – จีน 2 อัน 250 500 

รวมเงินกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการแสดงบนเวที 1,600 
กิจกรรมที่ 3 การตกแต่งบอร์ด ภาษาอังกฤษ – จีน 

1 กระดาษชาร์ทสี 240 แกรม คละสี 33แผ่น 21 613 
2 กระดาษสี 2 หน้าธรรมดา 2 ขวด 37 74 
3 คละสีกาวลาเท็กซ์ TOA 1ออนซ ์ 33แผ่น 9 297 
4 รางวัลตกแต่งบอร์ด 11 ห้อง 50 550 
5 เทปกาว 2 หน้า 24 มม. 11ม้วน 37 407 
 รวมเงินกิจกรรมที่ 3 การตกแต่งบอร์ด ภาษาอังกฤษ – จีน 1,941 
 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมท าการ์ดอวยพรวันปีใหม่ ภาษาอังกฤษ – จีน  
1 กระดาษร้อยปอนด์ A4  1 ห่อ 64 64 
2 รางวัลการ์ดอวยพร ม.1-3  ，ม.4-6 6 รางวัล 200 400 
 รวมเงินกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมท าการ์ดอวยพรวันปีใหม่ ภาษาอังกฤษ – จีน 464 
 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนในช้ันเรียน  
1 กระดาษ A4 80g 500 แผ่น 5 รีม 134 670 
2 แล็คซีน 2 นิ้ว 4 อัน 50 200 
 รวมเงินกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนในช้ันเรียน 877 
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2. ตำรำงสรุปจ ำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร 
 
 

ท่ี กิจกรรม จ ำนวนเงิน (บำท) 
1 กิจกรรมการพูดประโยคภาษาจีนเข้าแถวหน้าเสาธงและพักเท่ียง 118 
2 กิจกรรมการแสดงบนเวที 1,600 
3 กิจกรรมการตกแต่งบอร์ด ภาษาอังกฤษ – จีน 1,941 
4 กิจกรรมท าการ์ดอวยพรวันปีใหม่ ภาษาอังกฤษ – จีน 464 
5 กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนในช้ันเรียน 877 
 รวมเงินทั้งหมด 10,000 

 
 

 
(ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวกมลศรัณ  จาเลิศ) 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ 2565 
********************************************************************************** 
1. ชื่อโครงกำร  พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. แผนงำน  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
4. ลักษณะโครงกำร  ()โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่ 1 
 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนข้อที่ 2 
 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1 
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.7พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

9. หลักกำรและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาตามความในมาตรา 47  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  
และมาตรา 74  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  ฉบับท่ี 2  พ.ศ.2545  มีความมุ่งหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์  เป็นคนดี  มีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  ด าเนินงานตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ  จ าเป็นต้องยึดเงื่อนไขและหลักการส าคัญของ
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจึงจัดท าโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาขึ้นมาซึ่งจะท าให้การเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามี
ประสิทธิภาพ 
10.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้สูงขึ้น 
  2. เพื่อให้นักเรียนมีส่ือวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง 
 
 
11. เป้ำหมำย 
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1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น 
12. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
ใช้งบประมาณอย่างจ ากัดและให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้วัสดุ
อุปกรณ์บางอย่างทดแทนและใช้ท่ีมี
อยู่อย่างคุ้มค่า ดัดแปลงวัสดุท่ีเหลือ
ใช้และมีอยู่กลับมาใช้ใหม่ 

  นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียน
ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

  

  นักเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ ปราศจากสาร
เสพติดทุกชนิด   

ควำมรู้ 
นักเรียนมีความรู้ลักษณะหลากหลายชนิดกีฬา ความรู้การดูแลสุขภาพ 
คุณธรรม 

  นักเรียนมีนักเรียนมีความรับผิดชอบ ขยัน ใฝ่เรียนรู้  อดทน ตรงต่อเวลามีความสามัคคีในหมู่คณะ 
13. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
14. ระยะเวลำ 
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

 
15. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำด ำเนินกำร 

 

   
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ 1-31 สิงหาคม 2564 - น าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้มาวิเคราะห์ประกอบการ
ประเมินของนักเรียนเพื่อมาจัดท าแผน
เสนอโครงการ 

นางจรรยา พุทธา 

2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอน 

ธ.ค 2564 
พ.ค.2565 

-ด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอน   
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
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16 งบประมำณ 
 
เงินอุดหนุน      10,000บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจากสพม.ล าปาง ล าพูน       - บาท 

รวมเงิน 10,000 บำท(หนึ่งหม่ืนบำทถ้วน) 
 

17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - 4,320 - - - - - 5,680 - - - 
4,320 - 5,680 - 

รวมทั้งสิ้น10,000 บำท (หนึ่งหม่ืนบำทถ้วน) 
 
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
19. ผู้เก่ียวข้อง 

1) งานพัสดุโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

3. ทดสอบ
สมรรถภาพนักเรียน 
 

 ส.ค.2565 
 
 
 

- นักเรียนทุกระดับช้ันท าการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของตนเอง 
- น าผลการทดสอบไปจัดท าโครงงาน
พัฒนาสุขภาพของตนเอง 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
 

4. จัดท าส่ือการ
เรียนการสอน 
 
 

พ.ค.2565 
 
 

- ครูและนักเรียนผลิตส่ือการเรียนการ
สอน 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
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20. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/ กำร

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

นักเรียน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมร้อยละ 
90 ของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา ในระดับ 3.00 ขึ้นไป 

1. ทดสอบวัดและ
ประเมินผล 

1.แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

  

21.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทันโลกทันเหตุการณ์ 
2. ผ่านการประเมินส านักงานมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 

ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการฯ 
(นางจรรยา พุทธา) 
 
 
ลงช่ือ    หัวหน้าฝ่ายผู้เห็นชอบโครงการฯ 
(นายสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร) 
 
 
ลงช่ือ    หัวหน้างานแผนงาน 
(นายหัสรินทร์ ดอนดี ) 
 

 
ลงช่ือ    ผู้รับรองโครงการ 
 
(นายนวพลจะงาม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม 
1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 

 

ท่ี รายการวัสดุ – อุปกรณ์ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ชื่อกิจกรรมที่1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 

1. ลูกเทเบิลเทนนิส 10 โหล 60 600 

2. วอลเลย์บอล 1 900 900 

3. ฟุตบอล 2 800 1,600 

4. ฟุตซอล 4 500 2,000 

5. ลูกบาสเกตบอล 2 450 900 

6. ไม้เทเบิลเทนนิส 2 คู่ 210 420 

7. ตาข่ายวอลเลย์บอล 2 600 1,200 

8. ตาข่ายห่วงบาสเกตบอล 2 คู่ 100 200 

9 ตาข่ายแบดมินตัน 2 ผืน 350 700 

10 ตะกร้อ 2 ลูก 400 800 

 รวม   9,320 

ชื่อกิจกรรมที่2. จัดท าส่ือการเรียนการสอน 

1.  กระดาษขาวปอนด์  16 แผ่น  20 320 

2.  กระดาษเทาหนา 2 โหล 180 360 

รวม   680 

รวมเป็นเงินทั้งสิน 10,000.บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 
 

 



193 

 

ตารางสรุปจ านวนเงินท่ีใช้ในโครงการ 
ท่ี กิจกรรม จ านวนเงิน 

(บาท) 

1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม1 9,320 

 2 ประมาณการกิจกรรมท่ี 2 680 

  รวม 10,000 

 
 
 
 

(นางจรรยา พุทธา )  
    ผู้เสนอโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ 2565 
********************************************************************************* 
1. ช่ือโครงกำร  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2. แผนงำน   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
3. ผู้รับผิดชอบ  นางมงคลยา พานดง  
4. ลักษณะโครงกำร   () โครงการใหม่  ( ) โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อท่ี 1-6  
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ียากล าบาก 

7. กลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพนูข้อท่ี 1-6  
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีงามและปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน   
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมให้นักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.5  ส่งเสริมนักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.6  ส่งเสริมให้นักเรียนคิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีความสามารถเฉพาะ
ทางตามความถนัดของตนเอง  มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.7  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

  กลยุทธ์ที่ 2ส่งเสริมกำรมีงำนท ำ มีอำชีพ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด   

  กลยุทธ์ที่ 5สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5.1  เสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างหลากหลาย 

9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  
 

มำตรฐำนด้ำน ประเด็นพิจำรณำ 
1 คุณภาพผู้เรียน 1.1,1.2 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 2.3,2.4,2.5,2.6 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 
 
10. หลักกำรและเหตุผล  

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  มาตรา  24  การจัดกระบวนการเรียนรู้  
กล่าวไว้ว่า  ในสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิด
เป็น  ท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  และส่งเสริมให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ  ส่ือการสอน  
และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และมีความรู้  ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน แต่ละประเทศ  สู่กลุ่มชน
และประเทศอื่นมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  ท าให้เกิดลัทธิเอาอย่างน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติท่ีแตกต่างจาก
วัฒนธรรมเดิมของตน  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเกิดจากการส่ังสมประสบการณ์การเรียนรู้  ค่านิยม  
ความเช่ือ  และทัศนคติสู่การปฏิบัติเป็นส่ิงท่ีสะท้อนถึงความเจริญงอกงามในการด ารงชีวิตท่ีสืบทอดกันมา
ต้ังแต่อดีต   
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาได้จัดท าโครงการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแหลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ สนองนโยบายคุณธรรมน าความรู้ 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชนท้องถิ่น และสังคม ปรับปรุงสาระท้องถิ่น และยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ และเพื่อให้สนองมาตรฐาน และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551  

11. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.  เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการผลิตส่ือการเรียนการสอน  
3. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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12. เป้ำหมำย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจ านวน 189 คน  
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- มีนักเรียนท่ีเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาทุกระดับช้ัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.0ขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 80  

-  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลโอเนตสูงขึ้นร้อยละ 3 
- กลุ่มสาระสังคมศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

จ านวน 10 รายการ 
-  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมรักษ์ความเป็นไทย   
-  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน 
- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานเส้นทางประวัติศาสตร์ล าปาง 
- นักเรียนทุกคนสอบธรรมทางก้าวหน้า 
- นักเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และตอบ

ปัญหากฎหมาย และตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ 
13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิ จ   สภาพ สังคม 
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ
ชุมชน  โดยมีกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 5 ด้านของผู้เรียน  มี
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ
ของผู้เรียนในระดับท่ีน าเสนอผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลการ
เรียนรู้  และลงมือปฏิบัติ  โดยมี
ผู้ปกครองคอยให้ค าแนะน า  เป็น
วิทยากร  เป็น ผู้ จัดหา ส่ือ/วัส ดุ
ประกอบการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม
มีส่วนร่วมในการประเมินผลและใช้
ชุมชนเป็นแหล่งจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม  

กิจกรรมมีความหลากหลายของเนื้อหา
ตามสภาวะภูมิ สังคมของสถานศึกษา  
ปลูกฝังให้ ผู้ เรียนมีวิธี คิด อุปนิสัย และ
พฤติกรรมสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการโดยนักเรียน  
และมีครูเป็นผู้น าหรือสนับสนุน  มุ่งเน้นให้
เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม/ ส่ิงแวดล้อมของ 
สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
เรี ยนรู้  ความ เข้ าใจแนวปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนได้กิจกรรม
สอดคล้องกับกับความคิด ความต้องการ 
และความจ าเป็นของสถานศึกษาและคนใน
ชุมชนโดยมีการวางแผนท่ีดี  สมเหตุสมผล 
มีหลักคิดและหลักปฏิบั ติของกิจกรรม
สอดคล้องกับหลักวิชาท่ีเกี่ยวข้อง แสดงถึง
ภูมิ คุ้มกัน ท่ีดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
ข้อเสนอทางเลือกหากมีการเปล่ียนแปลง
ต่าง ๆ เกิดขึ้น 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้
และคุณธรรมของผู้เรียน  มี
การพัฒนาทักษะ ความมี
ระเบียบวินัย มีสัมมา คารวะ 
ซื่อสัตย์ กตัญญู  ส่ง เสริม
สติปัญญา แยกแยะถูกผิด 
ควรไม่ควร  และส่งเสริม
ความขยันหมั่นเพียร อดทน 
สนใจใ ฝ่รู้  ท า ตน ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมผู้เรียนน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพได้
ในอนาคต 
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ควำมรู้ 
 

1.  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 
 2. รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

คุณธรรม 
 

1. มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
2. มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
3. มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

14. สถำนที่ด ำเนินกำร 
1. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง 

 2. แหล่งเรียนรู้ประวัติศำสตร์ล ำปำง (มิวเซ่ียมล ำปำง) วัดปงสนุก วัดศรีรองเมือง ล ำปำง 
 

15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ/
คณะท างาน 

  ตุลาคม 2564 
 

ครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 

2.ประชุมช้ีแจง/
กิจกรรม 

1-30 
พฤศจิกายน 

2564 

  ประชุมช้ีแจงครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
จัดกิจกรรมของกลุ่มสาระสังคมศึกษาคือ 
กิจกรรมวันรักไทย กิจกรรมสัปดาห์
อาเซียน กิจกรรมจัดป้ายนิเทศหน้าห้อง 
กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์  กิจกรรมสอบ
ธรรมะทางก้าวหน้า 

ครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 

3. การด าเนิน
กิจกรรม 

  
 

1. กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการ
สอนสังคมศึกษา  
 

1 พ.ย.2564 -มี.ค. 
2565 

1. ยกผลสัมฤทธิ์รายวิชาสังคมศึกษา 
2. สอนเสริมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 เน้นย้ านักเรียนให้เห็นความส าคัญของ
การสอบโอเนต 
3.พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา (ศาลาพุทธมงคล)  
4. จัดท าส่ือการเรียนการสอน 

ครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 

2 กิจกรรมวันรักษ์
ไทย 

1- 30 มิถุนายน 
2565 

 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันรักษ์ไทย : 
การแข่งขันท าอาหารพื้นเมือง ลาบหมู 
ระดับมัธยมปลาย ท าขนมเทียน ระดับ
มัธยมต้น การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ก็อบ
แก๊บ โก๋งเก๋ง ปิดตาตีปิ๊บ ขี่ม้าส่งเมือง วิ่ง
เปรี้ยว ฯลฯ 
 

กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 
คณะกรรมการ
นักเรียน 
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16. งบประมำณที่ใช้ทั้งหมด   จ ำนวน  .....10,000..  บำท 

 แหล่งงบประมำณ 
 ( ) เงินอุดหนนุรำยหัวนักเรียน จ ำนวน  …10,000……… บำท 
( ) เงินกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน จ ำนวน  …………………… บำท 
• กิจกรรมวิชำกำร 
• กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 
• กิจกรรมทัศนศึกษำ 
• กิจกรรมกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ( ICT ) 
• กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 ( COVID-19) 
() เงินระดมทุน   จ ำนวน  ……-……………….  บำท  
() เงินสนับสนนุจำก อบต.ทุ่งกว๋ำว จ ำนวน  ………-…………….  บำท 
() เงินอื่นๆ ระบุ........................ จ ำนวน  ………………………………….  บำท 
  เงินอุดหนุน      10,000   บาท 

รวมเงิน  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 
 

3. กิจกรรมสัปดาห์
อาเซียน 

1-31 สิงหาคม 2565 1) จัดนิทรรศการอาเซียน 
2)  ตอบปัญหาอาเซียน ออนไลน์ 
3) วาดภาพ อาเซียน  
4)  การแสดงอาเซียน 
5) เกม kahoot อาเซียน 

ครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 
 

4. กิจกรรมสืบสาน
เส้นทาง
ประวัติศาสตร์
ล าปาง 
 

1-15 กรกฎาคม 
2565 

- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เข้าร่วม
กิจกรรมสืบสานเส้นทางประวัติศาสตร์
ล าปาง : มิวเซี่ยมล าปาง วัดศรีรองเมือง 
และวัดปงสนุก   

1. ครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 
2. นักเรียนช้ันม.4 

5. กิจกรรมสอบ
ธรรมะทางก้าวหน้า 
 

1 ก.ค.  – 30 พ.ย. 
64 

-นักเรียนทุกคนทุกระดับช้ัน สอบธรรมะ
ทางก้าวหน้า (กรกฎาคม-สิงหาคม) 
-ส่งผลสอบนักเรียนร้อยละ 20 เพื่อเข้า
แข่งขันสอบระดับจังหวัดต่อไป 
(ประมาณ พฤศจิกายน) 

ครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 

6. กิจกรรมแข่ง
ทักษะทางสังคม
ศึกษา 

1 มิ.ย. – 30 ธ.ค62 - ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการ ,ตอบปัญหากฎหมาย,ตอบ
ปัญหาเศรษฐศาสตร์   

ครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 
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17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

            2,600 4,900    
    2,600 4,900 

10,000 
18. ผู้เก่ียวข้อง 

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
มิวเซี่ยมล าปาง  วัดปงสนุก วัดศรีรองเมือง จังหวัดล าปาง 

19. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/ 
กำรประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

1 นักเรียนร้อยละ 80 ท่ีเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาทุก
ระดับช้ัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.0 ข้ึนไป 
2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลโอเนตสูงขึ้น ร้อยละ 3 
3. กลุ่มสาระสังคมศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรม ท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนเพียงพอร้อยละ 80 
4.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรักษ์ความเป็นไทย ร้อยละ 90   
5. นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน 
4.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสืบ
สานเส้นทางประวัติศาสตร์ล าปาง 
6. นักเรียนทุกคนสอบธรรมทางก้าวหน้า 

1. ผลสอบ onet  
2 .  ผ ล สั ม ฤ ท ธิ
ทางการเรียนของ
กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา   
3. ประเมินการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4.สังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

4. แบบทดสอบ  
5. แบบประเมิน 

จ า ก  google 
from 

3. แบบสังเกตุการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
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คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

วิธีกำรประเมิน/ 
กำรประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. รักศาสนา ศาสน์ 
กษัตริย์ 

1.นักเรียนทุกคนร้องพลงชาติ 
2.นักเรียนทุกคนยืนตรงเคารพธง
ชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี 
3. นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

1. ประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม วันรักษ์
ไทย วันอาเซียน 
2. ประเมินจากการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา  
3. ประเมินจากแบบ
ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
4. การสังเกตจากการท า
กิจกรรมในห้องเรียน   

แ บ บ ป ร ะ เ มิ น จ า ก 
google from  
1. แบบประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรมวันรักษ์ไทย. 
 2. แบบประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรมวันอาเซียน 
3. แบบประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียน
การสอนสังคมศึกษา 
4 .  แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง
ประสงค์ 
 

2. ซื่อสัตย์สุจริต นักเรียนร้อยละ 90 ส่งการบ้าน
ตรงเวลาและท าการบ้านได้ได้วย
ตนเอง  

3. นักเรียนมีวินัยใน
ตนเอง  
 

1.นักเรียนร้อยละ 90เข้าร่วม
กิจกรรมตรงเวลา  
2. นักเรียนร้อยละ 90แต่งกาย
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

4. นักเรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
 

1.นักเรียนร้อยละ 90เข้าเรียน
ตรงเวลา  
2. นักเรียนร้อยละ 90 ต้ังใจเรียน 

5.มุ่งมุ่นในการท างาน นักเรียนร้อยละ 90 ท างานท่ี
ได้รับมอบหมายงาน ท้ังานกลุ่ม  
และงานเด่ียว 

6.รักความเป็นไทย นักเรียนทุกคนรักความเป็นไทย 
- การไหว้ทักทาย   

7.มีจิตสาธารณะ นักเรียนร้อยละ 90มีจิต
สาธารณะ เช่น ท าความสะอาด
ห้องเรียน ลบกระดาน ปิด
หน้าต่าง ปิดไฟ ปิดพัดลม  
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20. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 
       (นางมงคลยา พานดง) 
 
 

ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 
(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 

 
 
ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร) 
       หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
  
     ลงช่ือ    ผู้รับรองโครงการ 
      (นายนวพลจะงาม) 
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม  
1. ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 
ท่ี รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์ จ ำนวน 

(หน่วย) 
รำคำ 

 (ต่อหน่วย) 
รวมเป็นเงิน 

(บำท) 
ชื่อกิจกรรมที่ 1...กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
1. สีไม้คลอรีน 24 ด้าม 24 สี 4 กล่อง 110 440 
2 สแตน ไวนิลอาเซียน  5 อัน 400 2,000 
 3 ลูกโลก 1 ลูก 1,000 1,000 
   รวม 3,440 
ชื่อกิจกรรมที่ 2 ...กิจกรรมวันรกัษ์ไทย.....................................................  
1. ค่าวัสดุฝึกแข่งขันท าขนมเทียนข้าวต้มมัด 6 ห้อง 100 600 
2. ค่าวัสดุฝึกแข่งขันท าอาหารพื้นเมือง 6 ห้อง 150 900 
3. ค่าของรางวัลแข่งขันอาหาร ขนมพื้นเมือง 

รางวัลชนะเลิศ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

 
10 
10 
10 

 
60 
40 
30 

 - 
600 
400 
300 

4. รางวัลแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  โก่งแก๋ง ก๊อปแก๊ป 
ปิดตาตีปิ๊บ ขี่ม้าส่งเมือง  
รางวัลชนะเลิศ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

 
 
6 
6 
6 

 
 

60 
40 
  

 
 

360 
240 
100 

   รวม 3,500 
ชื่อกิจกรรมที่ 3 ...กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน.....................................................  
1. ของรางวัล  ตอบปัญหาอาเซียนออนไลน์ วาดภาพ

อาเซียน เกม kahoot การแสดงอาเซียน  
  1,000 

   รวม 1,000 
ชื่อกิจกรรมที่ 4. กิจกรรมสืบสานเส้นทางประวัติศาสตร์ล าปาง 
1. ค่ารถ  2 คัน 900 1,800 
2. ค่ำอำหำร-อำหำรว่ำง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4     260 
   รวม 2,060 

รวมทั้งสิ้น 10,000 
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ตำรำงสรุปจ ำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร 
 

ท่ี ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์  
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
1 ชื่อกิจกรรมที่ 1...กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ……3,440… 
2 ชื่อกิจกรรมที่ 2 ...กิจกรรมวันรกัษ์ไทย..................................................... ……3,500…… 

3 ชื่อกิจกรรมที่ 3 ...กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน.....................................................   ……1,000…. 

4. ชื่อกิจกรรมที่ 4. กิจกรรมสืบสานเส้นทางประวัติศาสตร์ล าปาง 2,060... 

5 ชื่อกิจกรรมที่ 5. กิจกรรมสอบธรรมะทางก้าวหนา้ - 

6 ชื่อกิจกรรมที่ 6. กิจกรรมแข่งทักษะทางสังคมศึกษา - 

 
 
 

 
(นางมงคลยา พานดง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ 2565 

********************************************************************************** 
1. ช่ือโครงกำร  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. แผนงำน  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
3. ผู้รับผิดชอบ  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า   

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
4. ลักษณะโครงกำร   ()โครงการใหม่  ( )โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,2,3,4,5 

  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

  กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 

  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 

  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 

  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน ข้อ 1,2,3,4,5,6 
  กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
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8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1. พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.7  ส่งเสริมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 

9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  
มาตรฐานท่ี ประเด็นการพิจารณา 

1 คุณภาพผู้เรียน 1.7 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการ 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 
10. หลักกำรและเหตุผล  

การศึกษาเป็นกลไกท่ีส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ประเทศใดก็ตามท่ีมีคนท่ีมีคุณภาพมาก 
ประเทศนั้นย่อมพัฒนาได้ก้าวไกลกว่าประเทศอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเป็นรากฐานท่ี
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ(กองวิจัยการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2541 : 1)   
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกลไกส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการปฏิรูปการ
เรียนรู้ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรฉบับนี้มุ่งสร้างปัญญาและ
พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนให้สามารถคิดอย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ มีความสามารถใน
การคิดในระดับสูง(High Level Thinking) มีพัฒนาการทางอารมณ์โดยการปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของตนเอง 
เข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจคนอื่น สามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม คิดแบบ
องค์รวมและคิดสร้างสรรค์สังคมและโลก 
 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรดังกล่าว จะผลักดันให้ครูผู้สอนต้องปรับเปล่ียน วัฒนธรรมการท างาน
และบทบาทจากผู้ท่ีสอน ผู้ช้ีน า ผู้ถ่ายทอดมาเป็นผู้น าในการเรียนรู้(Teacher as Leader) เรียนรู้ไปพร้อมกับ
ผู้เรียน เป็นผู้เอื้ออ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ โดยเสนอแนะ
วิธีการและยุทธศาสตร์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนลงมือเรียนรู้ และค้นพบความรู้จากการปฏิบัติของตนเองจากส่ือและ
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แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ครูจะเป็นผู้ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ผู้เรียน เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นไปสร้างองค์ความรู้ใน
สมอง(Constructivism)ของตนเอง 
 เนื่องจากสังคมไทยต้องเผชิญกับวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจ จ าเป็นต้องมีทักษะในการปรับตัวให้
สามารถแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลกและสามารถผ่าวิกฤตความขัดแย้งท้ังความคิด การ
กระท าของตัวบุคคล องค์กร และสังคม ดังนั้นสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยส าคัญยิ่งของสังคม จ าเป็นต้องจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นความรู้คู่คุณธรรม ตามสาระบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 
มาตรา 78 ให้ผู้เรียนเข้าใจสถานการณ์ มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา โดยหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ของศาสนาอื่นท่ีคนไทยนับถือมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

การเรียนการสอนจึงเป็นวิถีทางหนึ่งท่ีท าให้คนเกิดการศึกษา ถ้าจะให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพจะองมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบซึ่งประกอบด้วยการจัดหลักสูตรและบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยมีมานานแล้ว วิชาวิทยาศาสตร์บรรจุอยู่ในหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2438  หลักสูตรและการเรียนการสอนได้มีการพัฒนา ปรับปรุง
เปล่ียนแปลงมาหลายครั้งแล้ว นับจนถึงหลักสูตรฉบับพุทธศักราช 2503 ลักษณะหลักสูตรและการเรียนการ
สอนเป็นแบบหลักสูตรแบบประเพณีนิยม(Traditional Curricula)นั่นคือเน้นครูเป็นศูนย์กลาง การเรียน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแยกออกจากกันโดยส้ินเชิง หนังสือเรียนท่ีใช้กับนักเรียนมีลักษณะส่วนใหญ่เหมือน
ต ารา หรือหนังสืออ้างอิงโดยท่ัวไป คือ มีแต่รายละเอียดของเนื้อหา การสอบโดยท่ัวไปเป็นการวัดความรู้
เนื้อหา เมื่อวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2515 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2540 : 1-2 )
ได้มีการจัดต้ังสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ขึ้นอย่างเป็นทางการ เป็นสถาบัน
ของรัฐ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ( นิเชต สุนทรพิทักษ์ , 2532 : 37-38 ) ท าหน้าท่ี
รับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาและปรับปรุงการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
ดังนั้นภารกิจหลักท่ีส าคัญประการหนึ่ง คือ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท่ีเน้น
ความส าคัญของค าท่ีกล่าวว่า " Science is doing " หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยลักษณะร่วมกันท่ีส าคัญ 
3 ประการคือ เป็นการรวบรวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การฝึกสืบเสาะหาความรู้และพัฒนาเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ลักษณะหลักสูตรดังกล่าวเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นหลัก คือ มุ่งให้ครูวิทยาศาสตร์
ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้(Inquiry Approach)( สุวัฒก์ นิยมค้า , 2531 : 560 ) เป็นกลยุทธ์พื้นฐาน
ในกระบวนการเรียนการสอน ( สุวพร เซ็มเฮง , 2535 : 85-90 ) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)พุทธศักราช 2545 
มาตราท่ี 30 ก าหนดให้ครูต้องท าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และตามมาตราท่ี 24 วรรค 5 
ก าหนดให้การวิจัยเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและครู นอกจากนี้คุรุสภาก าหนดให้ผู้ท่ีจะปฏิบัติงานใน
วิชาชีพครูต้องมี มาตรฐานความรู้ ด้านการวิจัยทางการศึกษา เป็น 1 ใน 9 มาตรฐานความรู้ของครู สาระ
ความรู้และในมาตรฐานความรู้การวิจัยทางการศึกษานี้ ครอบคลุมการวิจัยในช้ันเรียน การฝึกปฏิบัติการวิจัย
และการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาด้วย และครูต้องมีสมรรถนะสามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน  ดังนั้นการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน(Classroom action research) จึงเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน ยังผลให้ครูเกิดความเข้าใจ ในสภาพ ผลส าเร็จและ
ปัญหาการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของครู อันน าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการปรับปรุงและ
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พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานวิชาชีพของครู  เมื่อครูเผชิญกับ “ปัญหา” ในการจัดการเรียนการสอน  ครู
สามารถเปล่ียน “ปัญหา” ให้เป็น “ปัญญา” และ “การสร้างสรรค์” ได้ด้วยการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน ครู
จึงเป็นนักวิจัยจะเรียนรู้ตลอดเวลา สามารถนิเทศตนเองและเปล่ียนแปลงตนเองได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์  
การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเพิ่มพลังอ านาจให้ครูสามารถพึ่งตนเองในการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด และ
กระบวนการท างานของตนเองให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ช่วยให้ครูได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของ
ตนเอง  การวิจัยปฏิบัติการในห้องเรียนต้องเป็นงานท่ีเล็ก ๆ ท่ีง่าย ๆ และมีคุณค่า(a small, simple and 
significant task) ท่ีบูรณาการอยู่ในการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนปกติของครู และครูพร้อมกับ
นักเรียนสามารถเรียนรู้จากกันและกัน(we all can learn from each others) คุณค่าของการวิจัยปฏิบัติการ
ในช้ันเรียน คือ การเรียนรู้และสร้างความรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงตนเองของครู ( ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ล าปางเขต 1 , 2551 : 52-53) 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีการวางแผนและน าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการกับการสอนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ การเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มีการจัดกิจกรรมหลากหลายทางด้านการ
ส่งเสริม ความสนใจ ความสามารถพิเศษ โดยอาศัย ผู้ทรงคุณวุฒิและภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกลไกส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการปฏิรูปการ
เรียนรู้ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรฉบับนี้มุ่งสร้างปัญญาและ
พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนให้สามารถคิดอย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ มีความสามารถใน
การคิดในระดับสูง(High Level Thinking) มีพัฒนาการทางอารมณ์โดยการปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของตนเอง 
เข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจคนอื่น สามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม คิดแบบ
องค์รวมและคิดสร้างสรรค์สังคมและโลก 

สังคมไทยต้องเผชิญกับวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจ จ าเป็นต้องมีทักษะในการปรับตัวให้สามารถ
แข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลกและสามารถผ่าวิกฤตความขัดแย้งท้ังความคิด การกระท าของตัว
บุคคล องค์กร และสังคม ดังนั้นสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยส าคัญยิ่งของสังคม จ าเป็นต้องจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ความรู้คู่คุณธรรม ตามสาระบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 มาตรา 78 ให้
ผู้เรียนเข้าใจสถานการณ์ มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา โดยหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือของศาสนาอื่น
ท่ีคนไทยนับถือมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

ภาพยนตร์ส้ัน หรือ หนังส้ัน (Short film) เป็นประเภทของ อย่างหนึ่งท่ีเหมือนกับภาพยนตร์ท่ัวไป ท่ี
เล่าเรื่องด้วยภาพและเสียงเฉกเช่นภาพยนตร์ความยาวปกติ เพียงแต่ว่าเป็นการเล่าเรื่องประเด็นส้ัน ๆ หรือ
ประเด็นเดียวให้ได้ใจความ 

ภาพยนตร์ส้ัน คือ การเล่าเรื่องด้วยภาพและเสียงท่ีมีประเด็นเดียวส้ัน ๆ แต่ได้ใจความ ศิลปะการเล่า
เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นนิทาน นิยาย ละคร หรือภาพยนตร์ ล้วนแล้วแต่มีรากฐานแบบเดียวกัน นั่นคือ การเล่า
เรื่องราวท่ีเกิดขึ้นของมนุษย์หรือสัตว์ หรือแม้แต่อะไรก็ตามท่ีเกิดขึ้นช่วงเวลาหนึ่งเวลาใด ณ สถานท่ีใดท่ีหนึ่ง
เสมอ ฉะนั้น องค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีขาดไม่ได้คือ ตัวละคร สถานท่ี และเวลา ตัวอย่าง เช่น สารคดีหนังส้ัน 
ต่างๆ หนังส้ัน ท่ีแฝงแง่คิด แง่มุม ต่าง ๆ ท าให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ  

ดังนั้นจึงมีกิจกรรมหนังส้ันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้
นักเรียนเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป  
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สสวท.แจงปรับหลักสูตรคณิต-วิทย-์ภูมิศาสตร์ ให้สอดคล้องการเปล่ียนแปลงโลกในปัจจุบันท้ัง 12 ช้ัน
ปี รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เริ่ม ป.1 และ ป.4 ม.1 และ ม.4 ปี 61 และครบทุกช้ันในปี 63 เนื้อในเน้น
ภาคปฏิบัติต้ังแต่ระดับประถม เพื่อให้เด็กได้สนุกกับการเรียน ย้ายสาระเทคโนโลยีเข้ ากลุ่มวิชาวิทย์ ปรับ
มาตรฐานเป็นรายช้ันปี ยันได้มาตรฐานสากล ผ่านการประพิจารณ์และการประเมินจากมหาวิทยาลัยแคม
บริดจ์ด้วย 

ท่ีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อ านวยการ 
สสวท. กล่าวว่า ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ออกค า ส่ัง ศธ.ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 นั้น ทาง สสวท.ได้ด าเนินการปรับ
มาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระดังกล่าวใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นการ
ยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วย โดยการปรับมาตรฐานการเรียนรู้ครั้งนี้เป็น
การปรับหลักสูตรท้ัง 12 ช้ันปี ซึ่งสาเหตุท่ีจะต้องมีการปรับเป็นช้ันปี เพราะจะท าให้ครูผู้สอนสามารถล าดับ
เนื้อหาท่ีง่าย-ยากได้ตามระดับช้ัน อีกท้ังการท่ีไม่ได้ระบุช้ันปีจะท าให้การจัดเนื้อหาขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของผู้สอน ไม่ใช่ผู้เรียน 

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อ านวยการ สสวท.กล่าวต่อว่ า และในการปรับครั้งนี้ยังได้ย้ายสาระ
เทคโนโลยีท่ีเดิมอยู่ในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มาอยู่ในกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ เนื่องจาก
เราต้องเตรียมความพร้อมคนให้มีความรู้ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ซึ่งเนื้อหาก็จะสนับสนุนกับการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการปรับหลักสูตรแล้วจะส่งผลให้การเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล รวมไปถึงแบบเรียน ก็จะต้องมีการปรับให้ได้มาตรฐานสอดคล้องตามกันไปด้วย โดยเงื่อนไขการใช้
มาตรฐานการเรียนรู้จะเริ่มต้ังแต่ปี 2561 โดยเริ่มใช้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 และช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 และ 4 และต้ังแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไปจะให้ใช้ในทุกระดับช้ัน ซึ่งระดับประถมศึกษาจะเน้นใน
เรื่องการอ่านมากขึ้น รวมถึงการเก็บสาระส าคัญ การสรุปความ ให้มีการฝึกปฏิบัติการมากขึ้น เพื่อให้เด็กได้
สนุกกับการเรียนรู้ ส่วนในระดับมัธยมศึกษาก็จะมีการเพิ่มการฝึกปฏิบัติการเพิ่มขึ้น รวมถึงออกแบบตัวช้ีวัดใน
รายวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมให้มีความแตกต่างกันด้วย เพื่อไม่ให้ยากเกินไปส าหรับเด็กท่ีไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์ 

"ท้ังนี้ ส าหรับกรณีท่ีมีหลายคนเป็นห่วงว่าการปรับมาตรฐานการเรียนรู้ครั้งนี้จะได้มาตรฐานสากล
หรือไม่นั้น ต้องบอกว่าการปรับหลักสูตรท้ัง 3 วิชาได้ผ่านการประชาพิจารณ์ และได้รับการประเมินจาก
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรฐานของเราสอดคล้องกับสากล" ผอ.สสวท.กล่าว. 

( ไทยโพสต์ วันท่ี 22 กันยายน 2560 ) 
 ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม ส่งเสริมความเป็นเลิศของการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคมดังกล่าวขึ้นในปีงบประมาณ 2565 
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11. วัตถุประสงค์ 
11.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จากการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ 

สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการผลิตส่ือการเรียนการสอนและการวิจัย
ในช้ันเรียน 
11.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ จาก
การพัฒนากระบวนการจัด ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อฝึก
กระบวนการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า  สังเกต แสวงหาค าตอบด้วยตนเอง จากผู้ทรงคุณวุฒิ แหล่ง
วิทยาการในท้องถิ่น มีจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน เสริมประสบการณ์
ด้านวิชาการให้เพียงพอท่ีจะน าไปใช้ในการศึกษาระดับสูงต่อไป 

11.3 เพื่อยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

12. เป้ำหมำย 
12.1 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จ านวน 183  คน 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จ านวน  3  คน 
12.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์อย่างเต็มตามศักยภาพ   
  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  ครูมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ครูส่งเสริม
การผลิตส่ือการเรียนการสอนและการวิจัยในช้ันเรียน ครูส่งเสริมความเป็นเลิศของการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ   
 
13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิ จ   สภาพ สังคม 
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ
ชุมชน  โดยมีกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 5 ด้านของผู้เรียน  มี
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ
ของผู้เรียนในระดับท่ีน าเสนอ 

กิจกรรมมีความหลากหลายของ
เนื้ อหาตามสภาวะภูมิ สั งคมของ
สถานศึกษา  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด 
อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด าเนินการโดยนักเรียน  และมีครูเป็น
ผู้น าหรือสนับสนุน  มุ่ ง เน้นให้ เกิด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล 

กิจกรรม ส่ง เสริ มความรู้ และ
คุณธรรมของผู้เรียน  มีการพัฒนา
ทักษะ ความมีระเบียบวินัย มีสัมมา 
คารวะ ซื่อสัตย์  กตัญญู  ส่งเสริม
สติปัญญา แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร  
และส่งเสริมความขยันหมั่นเพียร 
อดทน  สน ใจใ ฝ่ รู้  ท าตน ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประเมินผลการเรียนรู้  และลงมือ
ปฏิบั ติ  โดยมี ผู้ปกครองคอยให้
ค าแนะน า  เป็นวิทยากร  เป็นผู้
จัดหาส่ือ/วัสดุประกอบการจัด  

ทางเศรษฐกิจ สังคม/ส่ิงแวดล้อมของ 
สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
เรียนรู้ ความเข้าใจแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนได้
กิจกรรมสอดคล้องกับกับความคิด 
ความต้องการ และความจ าเป็นของ 

 



210 

 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
กิจกรรมท่ีเหมาะสมมีส่วน

ร่วมในการประเมินผลและใช้ชุมชน
เป็นแหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
โดยมี 

ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม  

สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
วางแผนท่ีดี  สมเหตุสมผล มีหลักคิด
และหลักปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้อง
กับหลักวิชาท่ีเกี่ยวข้อง แสดงถึง
ภูมิคุ้มกันท่ีดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
ข้อเสนอทางเลือกหากมีการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดข้ึน 

 

 
ควำมรู้ 

1)  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 
  2)  รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

29) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
30) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
31) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

 
14. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  ต าบลทุ่งกว๋าว  อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 

 
15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ/
คณะท างาน 

1- 25 ตุลาคม 2564 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

2.ประชุมช้ีแจง/
กิจกรรม 

26-31 ตุลาคม 2564 ประชุมชี้แจงคณะท างาน ผู้บริหารสถานศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายบริหาร
และคณะครโูรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3. การด าเนิน
กิจกรรม 
 
 
 
 

1 พฤศจิกายน 2564 
 ถึง 
31 สิงหาคม 2564 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาเทคโนโลยี 
กิจกรรมที่  2 กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศ
ทำงวิทยำศำสตร์ 
การส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
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กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

  

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  ครูมี
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ครูส่งเสริมการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน ครู
ส่งเสริมความเป็นเลิศของการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแข่งขันทักษะทำง
วิทยำศำสตร์ ภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
 การฝึกซ้อมและเตรียมการในการน านักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับ
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียนเน่ืองในการ
แข่งขันทางวิชาการในระดับต่าง ๆ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อม
กำรสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
(O-NET)กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 
 การสอนเสริมนักเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมหนังสั้นพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต 
ภาพยนตร์สั้น หรือ หนังสั้น (Short film) เป็น
ประเภทของภาพยนตร์อย่างหน่ึงที่เหมือนกับ
ภาพยนตร์ทั่วไป ที่เล่าเรื่องด้วยภาพและเสียง
เฉกเช่นภาพยนตร์ความยาวปกติ เพียงแต่ว่า
เป็นการเล่าเรื่องประเด็นสั้น ๆ หรือประเด็น
เดียวให้ได้ใจความ 

 

3. การด าเนิน
กิจกรรม 
 
 
 
 

1 พฤศจิกายน 2564 
 ถึง 
31 สิงหาคม 2565 

6. กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
คอมพิวเตอร์ 
กลุ่ ม ส า ร ะ วิทยา ศ าสตร์ แล ะ เท ค โน โ ล ยี 
โ ด ย เ ฉพ า ะ ก า ร เ รี ย นก า ร ส อ น ร า ย วิ ช า
คอมพิวเตอร์  ทุกรายวิชามีแผนการเรียนรู้ 
ผล ง าน วิจั ย ในชั้ น เ รี ยนสื่ อ ก าร สอนและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ โดย
ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่
จะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ และ
พฤติกรรมที่ พึงประสงค์ของผู้ เรียนดีย่ิง ข้ึน 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหลักสูตรและ 
ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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16. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน        30,000 บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       -  บาท 
รวมเงิน        30,000  บาท 

    (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - - 20,000 - - - 5,000 - 5,000 -  
- 20,000 5,000 5,000 

รวมทั้งสิ้น30,000 บำท (สำมหม่ืนบำทถ้วน) 
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

 
19. ผู้เก่ียวข้อง 

1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
2) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
3) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
4) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

4.ประเมินผล / 
สรุปผล 
 

 

1 – 30 กันยายน 
2565 

1) พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่
ปรากฏ 

2) สั ง เ ก ตแล ะ สั ม ภ าษ ณ์ นั ก เ รี ย น เ ป็ น
รายบุคคลและรายกลุ่ม 

3) สัมภาษณ์ครูผู้ปกครองและบุคลากรที่
เก่ียวข้อง 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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20. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครู มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

1.1 รายงานการประเมินความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน 

1.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

2.  ร้อยละ 100 ของครูมีพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์สามารถ
พัฒนา ผู้ เ รี ยน ไ ด้ อย่ า ง เ ต็ มตาม
ศักยภาพ  ครูมีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ครู ส่งเสริมการผลิตส่ือการ
เรียนการสอนและการวิจัยในช้ันเรียน 

2.1 รายงานการประเมินตนเอง 2.1 แบบรายงานการประเมินตนเอง 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นและมีผลการทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 5 

3.1 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3.2 รายงานผลการทดสอบระดับชาติ 
ปี 2564 

3.1 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
3.2 แบบรายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติ ปี 2564 
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21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
21.1 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จากการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ 

สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการผลิตส่ือการเรียนการสอนและการวิจัย
ในช้ันเรียน 
21.2 ส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ จากการ
พัฒนากระบวนการจัด ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อฝึก
กระบวนการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า  สังเกต แสวงหาค าตอบด้วยตนเอง จากผู้ทรงคุณวุฒิ แหล่ง
วิทยาการในท้องถิ่น มีจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน เสริมประสบการณ์
ด้านวิชาการให้เพียงพอท่ีจะน าไปใช้ในการศึกษาระดับสูงต่อไป 
  21.3 ยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
 

ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี     ผู้เสนอโครงการ 
(วรัญญู  เรือนค า) 

 
ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 

(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
 

ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร) 

      หัวหน้าบริหารงานฝ่ายวิชาการ 
 
ลงช่ือ      ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพลจะงาม) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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    รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม  
6. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 

ท่ี รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์ จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

ชื่อกิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
1. อุปกรณ์เครื่องแก้ว   9,500 
2. อุปกรณ์วัสดุทางวิทยาศาสตร์   6,000 
3. สารเคมีท่ีใช้ในกิจกรรมการทดลอง   3,000 

รวม 18,500 
ชื่อกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
1. วัสดุอุปกรณ์ในงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์   1.500 
2. สารเคมีท่ีใช้ในกิจกรรมการทดลองกิจกรรมการ

แสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) 
  1.500 

รวม 3,000 
ชื่อกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ภายในและภายนอกโรงเรียน 
1. ของรางวัลจากการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน 
  1,000 

2. การจัดท าเกียรติบัตรและประชาสัมพันธ์   500 
3. วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีท่ีใช้ในกิจกรรมการ

ทดลอง ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ รวมท้ังการ
จัดท าแผงโครงงานวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัด เขต
พื้นท่ีการศึกษา ระดับภาคเหนือและระดับประเทศ 

  1.500 

รวม 3,000 
ชื่อกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
    - 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รวม - 
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ท่ี รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์ จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

ชื่อกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมหนังส้ันพฒันาคุณภาพชึวิต 
1. SD การ์ด  16  Gb 1 300 300 
2. สายสัญญาณเสียง จากกล้องสู่เครื่องเสียง 1 100 100 
3. เครื่องปรับสัญญานเสียง 1 1,100 1,100 

รวม 1,500 
ชื่อกิจกรรมที่ 6 พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
1. วัสดุอุปกรณ์  Kidbright   4,000 

รวม 4,000 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 30,000 

 
7. ตารางสรุปจ านวนเงินท่ีใช้ในโครงการ 

ท่ี กิจกรรม  จ ำนวนเงิน 
(บำท)  

1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 18,500 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 3,000 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ภายในและภายนอกโรงเรียน 3,000 

4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน(O-NET)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

- 

5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมหนังส้ันพัฒนาคุณภาพชีวิต 1,500 

6 กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ 4,000 

 รวม 30,000 

     
 
    
     ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี     ผู้เสนอโครงการ 
  (วรัญญู เรือนค า) 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ 2565 

********************************************************************************** 
1. ชื่อโครงกำร  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2. แผนงำน   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
4. ลักษณะโครงกำร   () โครงการใหม่  ( ) โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่ 1,2,3,4 และ 5  

1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ 

2) ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ขยายโอกาสทางการศึกษา 
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ เน้นการมีส่วน 
  ร่วมจากทุกภาคส่วน 

7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนขอ้ที่ 1 , 2 ,3, 4 และ  5  
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทาง

เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
2) ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึก ในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี คุณภาพ 
5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ ทางการศึกษา

หลักธรรมภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.7  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ  
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  
มาตรฐานท่ี ประเด็นการพิจารณา 

1 คุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

2.1  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอ บ ด้ าน ตาม ห ลั ก สูต ร สถ าน ศึ ก ษา แ ล ะ ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
 

10. หลักกำรและเหตุผล  
การปฏิรูปการศึกษาตามความในมาตรา 47  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ.2542  และมาตรา 74  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับท่ี 2  พ.ศ.2545  มีความมุ่งหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  เป็นคนดี  มีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  
ด าเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ให้บรรลุเป้าหมายอย่ างมีพลังและมีประสิทธิภาพ  
จ าเป็นต้องยึดเงื่อนไขและหลักการส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นให้มีการพัฒนาท้ัง ใน
ส่วนของผู้เรียนและภาพรวมของสถานศึกษา ในการนี้ ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานด าเนินโครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานและในปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้ก าหนด เป้าหมายหลัก คือ การยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา 
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  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามตัวช้ีวัด
และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้เน้น
กิจกรรมท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดช้ันปีของห ลักสูตร  ให้
นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการท างาน มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการ
ท างานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และมีลักษณะนิสัยในการท างานด้วยความเสียสละ
และปลอดภัย ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
นั้นครูผู้สอนต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 10  โดยครูต้องมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ พัฒนานวัตกรรม ใช้ส่ืออุปกรณ์การเรียนรู้ท่ีทันสมัย มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
วัดและประเมินผลตามสภาพจริงจึงจะสามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนได้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการเรียน
การสอนคหกรรม เพื่อจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีส่ืออุปกรณ์การเรียนรู้ท่ีทันสมัย เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนด าเนินไปตามทิศทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

11. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านงานอาชีพชีพให้สูงขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคนิควิธีการสอนในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
3. เพื่อให้ครูผู้สอนในกลุ่มการงานอาชีพได้พัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น 

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ท่ีเน้นทักษะปฏิบัติและกระบวนคิด 
4. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ ให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน

และการใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังในและนอกโรงเรยีน 
12. เป้ำหมำย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ผ่านเกณฑ์ระดับ  
3 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
1.2 ครูมีความพึงพอใจในการด าเนินการงานพัฒนาการเรียน การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 75 

 1.3 นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ให้ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและ 
เจตคติต่อการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพด้วยการใช้นวัตกรรม เทคนิควิธีการสอน  
ในระดับ ดี ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
1.4) นักเรียนได้รางวัลท่ีเหรียญทองระดับเขตระดับภาค/ระดับประเทศจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายการท่ีส่งเข้าร่วมแข่งขัน  

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
นักเรียนมีความรู้ ทักษะทักษะงานอาชีพตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์
และมีเจตคติต่อการเรียนการสอนงานอาชีพ 
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13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิ จ   สภาพ สังคม 
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ
ชุมชน  โดยมีกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 5 ด้านของผู้เรียน  มี
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ
ของ ผู้ เ รี ยน ในระ ดับ ท่ีน า เสนอ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผล
การเรียนรู้  และลงมือปฏิบัติ  โดยมี
ผู้ปกครองคอยให้ค าแนะน า  เป็น
วิทยากร  เป็น ผู้ จัดหา ส่ือ/วัส ดุ
ประกอบการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม
มีส่วนร่วมในการประเมินผลและใช้
ชุมชนเป็นแหล่งจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม  

กิจกรรมมีความหลากหลายของ
เนื้ อหาตามสภาวะภูมิ สั งคมของ
สถานศึกษา  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด 
อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด าเนินการโดยนักเรียน  และมีครูเป็น
ผู้น าหรือสนับสนุน  มุ่ ง เน้นให้ เกิด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล 
ทางเศรษฐกิจ สังคม/ส่ิงแวดล้อมของ 
สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
เรียนรู้ ความเข้าใจแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนไ ด้
กิจกรรมสอดคล้องกับกับความคิด 
ความต้องการ และความจ าเป็นของ
สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
วางแผนท่ีดี  สมเหตุสมผล  

กิจกรรม ส่ง เสริ มความรู้ และ
คุณธรรมของผู้เรียน  มีการพัฒนา
ทักษะ ความมีระเบียบวินัย มีสัมมา 
คารวะ ซื่อสัตย์  กตัญญู  ส่งเสริม
สติปัญญา แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร  
และส่งเสริมความขยันหมั่นเพียร 
อดทน  สน ใจใ ฝ่ รู้  ท าตน ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมมีหลักคิดและหลัก
ปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้องกับหลัก
วิชาท่ีเกี่ยวข้อง แสดงถึงภูมิคุ้มกันท่ีดี 
มีการวางแผนยืดหยุ่น มีข้อเสนอ
ทางเลือกหากมีการเปล่ียนแปลงต่าง 
ๆ เกิดข้ึน 

 

ควำมรู้ 
1)  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 

  2)  รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

32) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
33) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
34) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

14. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

15. ระยะเวลำ 
  ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 
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16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
  
 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ/ 
คณะท างาน 

1- 31 ตุลาคม 2564 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน

อาชีพ 
2.ประชุมช้ีแจง/ 
กิจกรรม 

1-30 
พฤษจิการยน 

2564 

  ประ ชุม ช้ีแจงคณะท างาน ผู้บริหาร
สถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบิริหารและคณะครูโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน

อาชีพ 

3. การด าเนิน 
กิจกรรม 
 
 
 
 
 

1 ธันวาคม 2564 
ถึง 

1 กันยายน 2565 

ขั้นวำงแผน Plan 
1. ส ารวจสภาพปัญหาปัจจุบันและความ
ต้องการของผู้เรียน  
2. จัดท าโครงการ  
3. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ด าเนินงานตามโครงการ  
4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง แผนการ
ด าเนินงาน  
5. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
ขั้นปฏิบัติ Do 
ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ 
2.จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ ได้แก่ 
 - งานเกษตร 
 - งานคหกรรม/งานบ้าน 
  - งานช่าง 
- งานประดิษฐ์ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพ 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

  

- งานธุรกิจ เป็นต้น  
3. ผลิตและพัฒนาส่ือนวัตกรรมใช้เทคนิค  
 วิธีการสอนในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริม 
 ความเป็นเลิศด้านทักษะงานอาชีพ 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้การงานอาชีพ 
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17. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน        30,000 บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       -  บาท 
อื่น ๆ        -  บาท 
รวมเงิน         30,000 บาท 

   (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- 7,500 - 7,500 - - - 7,500 -  7,500  

7,500 7,500 7,500 7,500 
รวมทั้งสิ้น30,000  บำท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 
 นางสรัญญา เรือนค า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
20. ผู้เก่ียวข้อง 

1) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
2) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 
 

ขั้นตรวจสอบ Check 
1. ประเมินผลการด าเนินงานตาม 

 กิจกรรม 
2. วิเคราะห์ผลและปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นปรับปรุง พัฒนำ Act 
สรุปละประเมิลผลการด าเนินงาน 
การติดตามประเมินผล 

4.ประเมินผล /  
สรุปผล 
 
 

20-30 กันยายน 
2565 

1) พิจารณาจากหลักฐานและผลงานท่ี
ปรากฏ 

2) สอบถามความพึงพอใจ ครู นักเรียน
และผู้ปกครอง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

5.รายงานผล 30 กันยายน 2565 สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
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21. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/ กำร

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ี 
ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไป 
 

2.ร้อยละของนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชางาน 
อาชีพมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับ 
การพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติต่อการเรียน 
การสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพด้วย 
การใช้นวัตกรรม เทคนิควิธีการสอน 
3. ร้อยละของครูมีความพึงพอใจในการด าเนินการ 
 งานพัฒนาการเรียน การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 การงานอาชีพ 
4. ร้อยละของรางวัลท่ีได้รับเหรียญทองระดับเขต  
 ระดับภาค/ระดับประเทศจากการเข้าร่วมแข่งขัน 
 ทักษะวิชาชีพ 
5. ร้อยละของความพึงพอใจในระดับดี ขึ้นไป ของ 
 นักเรียนในการเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้การงาน 
 อาชีพทั้งในและนอกโรงเรียน 

1. การวัดและประเมินผล 
 การเรียนรู้ 
2. การประเมินความ 
 พึงพอใจการจัดการ 
  เรียนรู้ โดยนักเรียน 
  ครูและผู้ปกครอง 
3. การได้รับรางวัล 
เหรียญทองระดับเขต  
 ระดับภาค/ระดับ  
 ประเทศจากการเข้า 
ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
4. การประเมินความ 
 พึงพอใจการใช้แหล่ง 
 เรียนรู้ 

1. แบบวัดและประเมินผล 
 การเรียนรู้ 
2. แบบประเมินความ 
 พึงพอใจการจัดการ 
  เรียนรู้ โดยนักเรียน 
  ครูและผู้ปกครอง 
3. เกียรติบัตรรางวัล 
เหรียญทองระดับเขต  
 ระดับภาค/ระดับ  
 ประเทศจากการเข้า 
ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
4. แบบประเมินความ 
 พึงพอใจการใช้แหล่ง 
 เรียนรู้ 
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22.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
22.1 นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านงานอาชีพชีพสูงขึ้นตามเป้าหมาย 
22.2 ส่ือนวัตกรรมเทคนิควิธีการสอนในการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
22.3 ครูผู้สอนในกลุ่มการงานอาชีพมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น 

ส าคัญ ท่ีเน้นทักษะปฏิบัติและกระบวนคิด 
22.4 แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอนและการใช้

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังในและนอกโรงเรียน 
 
 

ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสรัญญา เรือนค า ) 

 
ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 

(นายหัสรินทร์  ดอนดี) 
 

ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนทุ่งกว๋าววทิยาคม 
           

 ลงช่ือ      ผู้รับรองโครงการ 
(นายนวพลจะงาม) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 
 

 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยกำรทรัพยำกรโครงกำรพัฒนำกำรเรยีนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพ  
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม  

 

ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร 
 

ท่ี รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์ 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนงำนเกษตร10,000 บ. 
   
1. พันธุ์ไม้ดอกประดับไว้ปลูกและขยายพันธุ์ 1 ชุด 1,000 1,000 
2 เมล็ดผัก (ผักบุ้งจีน ผักสลัด ถ่ัวฝักยาว ผักคะน้า) 1 ชุด 950 950 
3 ปุ๋ยยูเรีย 20 กก. 15 300 
4 ปุ๋ย 15-15-15 10 กก. 20 200 
5 กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ 5 กระปุก 55 165 
6 ดินไทยส าหรับป้ัน 15 ก้อน 70 1,050 
7 อุปกรณ์ท าดอกไม้ประดิษฐ์ 1 ชุด 400 400 
8 กระดาษ 100 ปอนด์ A4 1 กล่อง 300 300 
9 ฟิวเจอร์บอร์ด 65*48 ซม. 10 แผ่น 20 200 
10 จอบขุดตราจรเข้ 5 ด้าม 265 1,325 
11 ช้อนตักดิน 5 อัน 50 250 
12 วัสดุแปรรุปผลิตภัณฑ์(แป้ง น้ าตาล น้ ามัน กะทิ) 1 ชุด 665 665 
13 ภาชนะบรรจุภัณฑ์ 1 ชุด 975 975 
14 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 รีม 110 220 
     

รวมแปดพันบำทถ้วน 8,000 
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รำยกำรทรัพยำกรโครงกำรพัฒนำกำรเรยีนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพ  
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม (ต่อ) 

ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงานช่าง 
 

ท่ี รายการวัสดุ – อุปกรณ์ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนงำนช่ำง10,000 บ. 
 

1. ลวดเช่ือม 2.6 มม. 10 กล่อง 150 1,500 
2. เหล็กเส้นกลมข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4หุน 100 เส้น 200 2,000 
3. สีน้ ามันทาไม้ 2 กป 150 300 
4. ใบตัดไฟเบอร์ 4ใบ 150 600 
5. ไม้ประกอบ   1,235 
6. ใบเจียร์ 4ใบ 50 200 
7. คีมปากจ้ิงจก 3 อัน 55 165 

รวม  หกพันบาทถ้วน 6,000 
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รำยกำรทรัพยำกรโครงกำรพัฒนำกำรเรยีนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพ  
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม (ต่อ) 

1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงานคหกรรม  10,000 บ.   

ที่ รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ ์ จ ำนวน (หน่วย) 
รำคำ 

 (ต่อหน่วย) 
รวมเป็นเงิน 

(บำท) 
งำนปกัผ้ำด้วยมือและงำนประดษิฐ์ใบตองดอกไม้สด  
1 ไหมปักผ้า  4 โหล 120 480 
2 ผ้าฝ้าย  4 เมตร 60 240 
3 เข็มสอย 4 ห่อ 20 80 
4 ท่ีสนเข็ม 4 ห่อ  15 60 
5 ด้ายเย็บผ้า 4 หลอด  10 40 
6 กรรไกร 3 อัน 60 180 
7 กระดาษเรนาซองซ์หยาบ 1 ห่อ 550 550 
8 ดอกกุหลาบร้อยมาลัย 150  ดอก 3 450 
9 ผ้าท างานประดิษฐ์ใบตอง สีเขียว ขาว ชมพู 5 เมตร 60 300 
10 ดอกพุดพลาสติก 200 ดอก 1 200 
11 ดอกรักพลาสติก 200 ดอก 2 400 
12 เข็มหมุด   6 กล่อง 30 180 
13 ธูปเทียนแพ  1 ชุด 100 100 
14 ดอกไม้แห้งและอุปกรณ์ตกแต่ง    200 
งำนบ้ำน,งำนถนอมและแปรรปูอำหำร,งำนขนมไทย,งำนถักโครเชท์   

15 น้ ายาล้างจาน 1 แพ็ค 60 60 

16 ฟองน้ า 1 กล่อง 50 50 

17 แปรงขัด 2 อัน 60 120 

18 น้ ายาท าความสะอาด 1 แพ็ค 110 110 

19 ผงซักฟอก 1 แพ็ค 65 65 

20 จาน 7 น้ิว 1 โหล 144 144 

21 ชาม 7 น้ิว 1 โหล 144 144 

22 ถ้วยซุป 1 โหล 110 110 

23 ช้อนส้อม 1 โหล 144 144 

24 ช้อนคาว 2 โหล 50 100 

25 เขียงไม้ 2 อัน 150 300 

  



228 

 

ท่ี รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์ จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

26 ชามผสม 1ชุด 210 210 

27 ชุดถ้วยตวง ช้อนตวง 3 ชุด 120 360 

28 ถ้วยตวงของเหลว 2  ใบ 50 100 

29 ถาดอบขนม 3 ใบ 120 360 

30 กล่องเก็บอุปกรณ์ 2 ใบ 150 300 

31 พิมพ์ขนมดอกจอก   1 อัน 209 209 

32 ถาดเก็บช้อน 1 ใบ 80 80 

33 ตะกร้า 2 ใบ 80 160 

34 ผ้าขาวบาง 5 เมตร 20 100 

35 ท่ีคีบอาหาร 4 อัน 35 140 

36 ถุงมือจับของร้อน 2 อัน 100 200 

37 แป้งท าขนม 6 กก. 40 240 

38 เนย 2 กก. 180 360 

39 น้ าตาล 10 กก.  28 280 

40 กะทิอร่อยดีกล่องเล็ก 3 โหล 254 762 

41 น้ ามันพืช 6 ขวด 32 192 

42 กระดาษช าระ  1 แพ็ค 140 140 

43 ไม้บล็อคตะปู 3 อัน 80 240 

44 โครเชท์ 12 อัน 30 360 

45 ไหมพรม 20 กลุ่ม 20 400 
46 กระดาษช าระ 1 แพ็ค 140 140 

47 ไม้บล้อคตะปู 6 อัน 100 600 

48 โครเชท์เบอร์ 5/6 12 อัน 30 150 

49 ไหมพรม 20 กลุ่ม 20 400 

หนึ่งหม่ืนบำทถ้วน 10,000 

 
 

( นางสรัญญาเรือนค า ) 
ผู้เสนอโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ 2565 
********************************************************************************** 
1. ช่ือโครงกำร  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
2. แผนงำน   ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
3. ผู้รับผิดชอบ  นายดวงเด่น  พิจอมบุตร  
4. ลักษณะโครงกำร   (  )โครงการใหม่  ( )โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่ 2  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

  กลยุทธ์ที่  2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
  กลยุทธ์ที่  3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 

ตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ี 
เข้มแข็ง 

  กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 
มีคุณภาพ 

  กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง 
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กร 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

  กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ียากล าบ 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนข้อที่ 5  

  กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  กลยุทธ์ที่  2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ 

    กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่  4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่  6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่  

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.3  ส่งเสริมนักเรียนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำนกำรศึกษำ 
มาตรฐานท่ี มาตรฐานด้าน ตัวบ่งช้ีท่ี 

1 คุณภาพของผู้เรียน - 
2 กระบวนการบริหารและการ

จัดการ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

 
10. หลักกำรและเหตุผล  
  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ได้อาศัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และยังได้ยึดตามมาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมใน
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ี ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกับบนความ
แตกต่างและหลากหลาย  มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร
และจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ข้อ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย  และมาตรฐานท่ี 3  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต กลยุทธ์ที่ด้านการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายท าง
การศึกษา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษา  ดังนั้น
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เน้นท้ังความรู้ 
คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องสาระการเรียนรู้ ให้บูรณาการความรู้และทักษะด้านต่างๆ ด้านการ
ประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตอย่างมีคามสุข ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้จัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมท้ังให้ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมดุล และปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดี 
คุณลักษณะอันประสงค์ นอกจากนั้นในการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้สอนจัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียน ใช้การวิจัยเป็นส่ิงหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน 
จากส่ือและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ  การจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาจัด
ให้ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีส่วนร่วมส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนา
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนขึ้น 
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11. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นทักษะปฏิบัติและกระบวนคิด มีบรรยากาศท่ีเอื้อ

ต่อการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
3. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย  สะอาด  สวยงาม  พร้อมส าหรับ  การใช้งานและการให้บริการ 

12. เป้ำหมำย 
1) เชิงปริมาณ  

ปี 2565 เป็นต้นไป นักเรียน 193 คน ครู อาจารย์ และบุคลากร 24 คน ในโรงเรียน 
ทุ่งกว๋าววิทยาคม อยู่ในสภาพแวดล้อมและ บรรยากาศท่ีดี ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียน 
การสอน การปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 

2) เชิงคุณภาพ 
พัฒนาอาคารสถานท่ี ให้เพียงพอ จัดแหล่งเรียนรู้และ บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ  สภาพสังคม 
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
และชุมชน  โดยมีกิจกรรมท่ี
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 5 
ด้านของผู้เรียน  มีความยาก-
ง่ายเหมาะกับพัฒนาการของ
ผู้เรียนในระดับท่ีน าเสนอ 
ผู้เรียนมี ส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประเมินผลการเรียนรู้  และลง
มือปฏิบัติ  โดยมีผู้ปกครองคอย
ให้ค าแนะน า  เป็นวิทยากร  
เ ป็ น ผู้ จั ด ห า ส่ื อ / วั ส ดุ
ประกอบการจัดกิ จกรรม ท่ี
เหมาะสมมี ส่วนร่ วมในการ
ประเมินผลและใช้ชุมชนเป็น
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
โดยมีครู เป็น ผู้อ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม  

กิจกรรมมีความหลากหลายของ
เนื้ อหาตามสภาวะภูมิ สั งคมของ
สถานศึกษา  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด 
อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด าเนินการโดยนักเรียน  และมีครูเป็น
ผู้น าหรือสนับสนุน  มุ่ ง เน้นให้ เกิด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม/ส่ิงแวดล้อมของ 
สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
เรียนรู้ ความเข้าใจแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนไ ด้
กิจกรรมสอดคล้องกับกับความคิด 
ความต้องการ และความจ าเป็นของ
สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
วางแผนท่ีดีสมเหตุสมผล มีหลักคิด
และหลักปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้อง
กับห ลักวิชา ท่ี เกี่ ยวข้อ ง  แสดงถึ ง
ภูมิคุ้มกันท่ีดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
ข้ อ เ ส น อ ท า ง เ ลื อ ก ห า ก มี ก า ร
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
คุณธรรมของผู้ เรี ยน  มีการ
พัฒนาทักษะ ความมีระเบียบ
วินัย มีสัมมา คารวะ ซื่อสัตย์ 
ก ตัญญู   ส่ ง เสริ มส ติปัญญา 
แยกแยะถูก ผิด ควร ไม่ควร  
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม
ขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจใฝ่รู้ 
ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
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ควำมรู้ 
1)  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 

  2)  รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

35) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
36) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
37) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

14. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 

15. ระยะเวลำ 
  ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 

 
16. วิธีด ำเนินกำร 

 

ท่ี รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
ค่ำใช้จ่ำย 

ระยะเวลำ 
งบฯโรงเรียน งบฯ อบต. รวม 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ    พ.ย.62–
ก.ย.63 

2 1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและ
ห้องเรียนธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ส ารวจแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
- สร้างบอร์ดความรู้ประจ าห้องเรียนธรรมชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 12 จุดศึกษา 
  - ขาต้ังเสาธงดอกรัก 10 อัน  
  - จัดบอร์ดความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้โดย
ครูผู้สอนประจ ากลุ่มสาระ 
- จัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ จุดศึกษาภายใน
ห้องเรียนธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) พัฒนาบรรยากาศห้องเรียนธรรมชาติกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
- ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการตกแต่งประจ า
ห้องเรียนธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางศึกษาเรียนรู ้
ห้องเรียนธรรมชาติสวนสมุนไพร 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 

1,000 
 

1,000 

 
 
- 

7,200 
 

3,500 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 

5,300 

 
 
- 

7,200 
 

3,500 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 

6,300 

พ.ย.62–
ก.ย.63 

3 สรุปประเมินผลโครงการ/รายงานผล - - - 30ก.ย.63 
รวม 2,000 15,000 17,000  
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17. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

18. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน      2,000 บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว    15,000 บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       -  บาท 
รวมเงิน        17,000   บำท 

   (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบำทถ้วน) 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ 1- 31 ส.ค. 
2564 

 
งานพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

2.ประชุมช้ีแจง/
กิจกรรม 

1-30พ.ย.2564   ป ร ะ ชุ ม ช้ี แ จ ง ค ณ ะ ท า ง า น  ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาหัวหน้า
ฝ่ายบริหารและคณะครู 

งานพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

3. การด าเนิน
กิจกรรม 
 

1 ธ.ค. 2564 
ถึง 

1 มี.ค. 2565 

4. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในศึกษาเรียนรู้ 
จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้แก่นักเรียนทุกคน 
5. ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและ
ห้องเรียนธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ส ารวจแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
- สร้างบอร์ดความรู้ประจ าห้องเรียนธรรมชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
- จัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ จุดศึกษาภายใน
ห้องเรียนธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการตกแต่งประจ า
ห้องเรียนธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางศึกษาเรียนรู้ 
- ห้องเรียนธรรมชาติสวนสมุนไพร 

งานพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

4.ประเมินผล / 
สรุปผล 
 

1 พ.ค. 2565 
ถึง 

1 มิ.ย. 2565 
 

๑. พิจารณาจากหลักฐานและผลงานท่ีปรากฏ 
๒. สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล

และรายกลุ่ม 
๓. สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครองและบุคลากร ท่ี

เกี่ยวข้อง 

งานพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

5.รายงานผล 30 ก.ย.2565 แบบติดตามประเมินผล งานพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 
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19. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - 7,000 - - - -  10,000  -  

7,000 - 10,000  
รวมทั้งสิ้น17,000 บำท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบำทถ้วน) 

 
20. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 

1) ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
2) หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

 
21. ผู้เก่ียวข้อง 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
 

22. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการใช้บริการห้องเรียน
ธรรมชาติแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน 
 2. ร้อยละของครูผู้สอนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการให้บริการใน
ห้องเรียนธรรมชาติแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน 
3.ร้อยละของนักเรียนตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

4) ต้ั ง คณะกร รมการท าก าร
ประเมิน 

5) ติดตามประเมินผล 

6. แบบประเมิน 
7.  แบบติดตามประเมินผล 
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23. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษา 
2) แหล่งเรียนรู้มีความพร้อมส าหรับการใช้งานนักเรียนสามารถใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้

และการให้บริการ 
 
 
 
        ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 
       (นายดวงเด่น  พิจอมบุตร) 
 
 
       ลงช่ือ     หัวหน้างานแผนงาน 
      (นายหัสรินทร์  ดอนดี)  
 
       ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายดวงเด่น  พิจอมบุตร) 
         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
       ลงช่ือ     ผู้รับรองโครงการ 
         (นายนวพล  จะงาม) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 
โครงกำรงำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

 

ท่ี รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
ค่ำใช้จ่ำย 

ระยะเวลำ 
งบฯโรงเรียน งบฯ อบต. รวม 

1. 1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและ
ห้องเรียนธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ส ารวจแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
- สร้างบอร์ดความรู้ประจ าห้องเรียนธรรมชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 12 จุดศึกษา 
- ขาต้ังเสาธงดอกรัก 10 อัน  
- จัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ จุดศึกษาภายใน
ห้องเรียนธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) พัฒนาบรรยากาศห้องเรียนธรรมชาติกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
- ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการตกแต่งประจ า
ห้องเรียนธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางศึกษาเรียนรู ้
ห้องเรียนธรรมชาติสวนสมุนไพร 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
 

1,000 
 

1,000 

 
 
- 

7,200 
 

3,500 
- 
 
 
 
- 
 

5,300 

 
 
- 

7,200 
 

3,500 
- 
 
 
 
- 
 

6,300 

พ.ย.62–
ก.ย.63 

 รวม 2,000 15,000 17,000  
 

 (ตัวหนังสือ)  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ 2565 

**************************************************************************** 
1. ชื่อโครงกำร ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติ(O-NET) 
2. แผนงำน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. ผู้รับผิดชอบ นายปรัชญาจันทร์แก้ว 
4. ลักษณะโครงกำร  () โครงการใหม่ () โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อท่ี  1 และ 4 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  

  กลยุทธ์ที่  2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 

  กลยุทธ์ที่  3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพและลดความเส่ียงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง  

  กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ  

  กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

  กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ียากล าบาก 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนข้อท่ี 4 

  กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
  กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  

   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง

การศึกษา  
  กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อท่ี 1 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีงานท า มีอาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา 
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน 
มาตรฐานด้าน มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา 

คุณภาพผู้เรียน 1 1.1-1.2 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3 1-3 

10. หลักกำรและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 22  ,23  , 24 และ มาตรา 26 ได้

ก าหนดการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  มีความรู้  จัดกระบวนการเรียนรู้เนื้อหาสาระ กิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนฝึกทักษะ กระบวนการคิด ฝึกการปฏิบัติจริง และมี
การประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายแล้วน าผลการประเมินมาพัฒนา และจากผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  และมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ส่วนใหญ่มีผลการประเมินต่ ากว่า
ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกเว้นในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มวิชาวิทยาศษสตร์ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ  

  ดังนั้นจึงได้ด าเนินการท าโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และผลการทดสอบ O-NET  5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้น 

11. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนทุกระดับช้ัน ใน 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

12. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

 1. นักเรียนร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2. นักเรียนร้อยละ 80  มีผลทดสอบระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ์ ทุกกลุ่มสาระ 
เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาท าให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ี 
ผ่านมา 

2. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
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 13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
จัดกิจกรรมสอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจ  สภาพ
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาและชุมชน  โดยมี
กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 5 ด้านของ
ผู้เรียนมีความยาก-ง่ายเหมาะ
กับพัฒนาการของผู้เรียนใน
ระดับท่ีน าเสนอ 

กิจกรรมมีความหลากหลายของ
เนื้อหาตามสภาวะภูมิสังคมของ
สถานศึกษา  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธี
คิด อุปนิสัย และพฤติกรรม
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการโดย
นักเรียน  และมีครูเป็นผู้น าหรือ
สนับสนุน  มุ่งเน้นให้เกิด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความ
สมดุล 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
คุณธรรมของผู้เรียน  มีการ
พัฒนาทักษะ ความมีระเบียบ
วินัย มีสัมมา คารวะ ซื่อสัตย์ 
กตัญญู  ส่งเสริมสติปัญญา 
แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร  
และส่งเสริมความ
ขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจใฝ่รู้ 
ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ผู้ เรี ยนมี ส่วนร่ วมใน
การวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  ประเมินผลการ
เรียนรู้   และลงมื อปฏิบั ติ  
โ ด ย มี ผู้ ป ก ค ร อ ง ค อ ย ใ ห้
ค าแนะน า   เป็นวิทยากร  
เ ป็ น ผู้ จั ด ห า ส่ื อ / วั ส ดุ
ประกอบการจัดกิจกรรมท่ี
เหมาะสมมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลและใช้ชุมชนเป็น
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม 
 

ทางเศรษฐกิจ สังคม/ส่ิงแวดล้อม
ของ สถานศึกษาและสามารถขยาย
ผลการเรียนรู้  ความเข้าใจแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออก
สู่ชุมชนได้  กิจกรรมสอดคล้องกับ
กับความคิด ความต้องการ และ
ความจ าเป็นของสถานศึกษาและ
คนในชุมชนโดยมีการวางแผนท่ีดี  
สมเหตุสมผล มีหลักคิดและหลัก
ปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้องกับ
ห ลักวิ ชา ท่ี เกี่ ย วข้ อ ง  แสดงถึ ง
ภูมิคุ้มกันท่ีดี มีการวางแผนยืดหยุ่น 
มีข้อ เสนอทาง เ ลือกหากมี การ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น 

 

 
ควำมรู้ 

1)  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 
2)  รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

คุณธรรม 
1) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
2) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
3) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

14. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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15. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

 

16. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน      5,400 บาท 

เงินกพร.        20,600 บาท 
เงินอื่นๆ           - บาท 
รวมเงิน       26,000 บำท 

          (สองหม่ืนหกพันบำทถ้วน) 
  

กิจกรรม/
ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ
ในกำร

ด ำเนินงำน 
รำยละเอียดกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1. เสนอ
โครงการ/
คณะท างาน 

1-30
กันยายน
2564 

เขียนโครงการ เสนอฝ่ายแผนงาน 
 
 

นายปรัชญา 

2. ประชุมช้ีแจง/
กิจกรรม 

1-30  
พ.ย. 
2564 

ประชุมช้ีแจงคณะท างาน ผู้บริหารสถานศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะครู
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

ฝ่ายบริหาร 

3. การด าเนิน
กิจกรรม 
 

1 
พฤศจิกายน 

2564 
ถึง 

30 กันยายน 
2565 

1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์หาสาระการเรียนรู้ที่
นักเรียนได้คะแนนน้อย 
2. ครูแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกแนว
ข้อสอบ O-NET 
3. ครูจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. ครูใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนท้ัง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. มีการสอนเสริมทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และและช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดย
วิธีการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
โดยคุณครูในโรงเรียนและวิทยากรภายนอก 
6. นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ 

ครู 8 กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู ้

4.ประเมินผล / 
สรุปผล 
 
 

กันยายน 
2565 

1) พิจารณาจากหลักฐานและผลงานท่ีปรากฏ 
2) สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลและราย
กลุ่ม 
3) สัมภาษณ์นักเรียน ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

นายปรัชญา 
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17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - - 26,000 - - - - - - - - 

- 26,000 - - 
รวมทั้งสิ้น26,000    (สองหม่ืนหกพันบำทถ้วน) 

 
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 

นายปรัชญาจัทร์แก้ว 
 
19. ผู้เก่ียวข้อง 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 
20. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของค่าเฉล่ีย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3
ขึ้นไปของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพิ่มข้ึน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 

1.ปพ.5, ปพ.6 
 

2. ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ปีการศึกษา 2564 สูงขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 ใน 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ปีการศึกษา 2564 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

2. รายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ปีการศึกษา 2564ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) ร้อยละของค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นของนักเรียนทุกระดับช้ัน ใน 8 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้เพิ่มขึ้นทุกปี  
2) ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2564 สูงขึ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

3 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

     (นายปรัชญาจันทร์แก้ว) 
 

ลงช่ือ    หัวหน้างานแผนงาน 
(นายหัสรินทร์  ดอนดี) 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสุวิกาญจน์สิริพิจอมบุตร) 
     หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

ลงช่ือ    ผู้รับรองโครงการ 
(นายนวพลจะงาม) 

    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม 
 

8. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 

ท่ี รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์ จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

ชื่อกิจกรรม ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติ(O-NET) 
1. ค่าอาหารว่าง - - 2,500 
2. ค่าวิทยากร - - 22,280 
3.  ค่าเอกสารในการด าเนินกิจกรรม - -  1,220 
   รวม 26,000 

 
ตำรำงสรุปจ ำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร 

ท่ี กิจกรรม จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมท่ี1  

1.1 กิจกรรม ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติ(O-NET) 26,000 

 
 

(นายปรัชญาจันทร์แก้ว) 
        ผู้เสนอโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ 2565 

********************************************************************************** 
1. ช่ือโครงกำร   ส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานท า มีอาชีพ 
2. แผนงำน   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. ผู้รับผิดชอบ    
4. ลักษณะโครงกำร   () โครงการใหม่  (   ) โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่ 1,2,3,4 และ 5  
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
2) ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ขยายโอกาสทางการศึกษา 
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ เน้นการมีส่วน 

  ร่วมจากทุกภาคส่วน 

7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนข้อที่ 1 , 2 ,3, 4 และ  5  
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
2) ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึก ในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี คุณภาพ 
5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ ทางการศึกษาหลักธรรมภิ
บาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่  2  

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีงานท ามีอาชีพ  
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด   
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน 
 

มาตรฐานท่ี ประเด็นการพิจารณา 
1 คุณภาพผู้เรียน 1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

2.1  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอ บ ด้ าน ตาม ห ลั ก สูต ร สถ าน ศึ ก ษา แ ล ะ ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
 

 
10. หลักกำรและเหตุผล  

ปัจจุบันพบว่าปัญหาการจัดการศึกษาของประเทศไทยท่ีส านักงานเลขาธิการการศึกษา (สกศ) ได้ 
ศึกษาและรวบรวมไว้ คือนักเรียนออกกลางคันสูง เรียนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตามนโยบายเรียนฟรี 12 ปี เนื่องมาจากคนไทยยังมีปัญหาความยากจน และปัญหา
สภาพแวดล้อมท้ังครอบครัว โรงเรียน และสังคม นักเรียนท่ีเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 พอเรียนถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ออกกลางคันไปร้อยละ 20 เรียนไปถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3 
ออกกลางคันไปร้อยละ 43 หรือเกือบครึ่ง คิดเป็นจ านวนคนราว 4 แสนกว่าคน ซึ่งคิดเฉพาะนักเรียนรุ่นเดียว
ยังไม่ได้คิดสะสมทุกปีของประชากรไทย ผลการศึกษาและการรวบรวมรายงานต่าง ๆ จึงต้องให้ความส าคัญ
และแก้ปัญหาเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบจ านวนมากท่ีสะท้อนถึงการขาดคุณภาพของเยาวชนเหล่านั้น ท่ีไม่
สามารถท าอะไรได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของคนท่ัวไปในอายุ 15 ปี  
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ตัวแปรท่ีเป็นผลของการขาดคุณภาพ คือ หลักสูตรสถานศึกษาท่ียังขาดการบูรณาการมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวช้ีวัดรายวิชาเข้าไปในแหล่งเรียนรู้ ท่ีเป็นสภาพแวดล้อมและวิถีการด าเนินชีวิตของนักเรียน 
บทบาทของครูยังไม่เปล่ียนบทบาทการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Passive Learning มาเป็น Active 
Learning ยังเป็นผู้บอกและบรรยาย ไม่ได้เป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกให้
นักเรียนไปเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตัวแปรท่ีส าคัญอีกตัวแปร คือ กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ยังขาดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นวิถีการด าเนินชีวิตจริง รวมถึงการวัดผลต้อง
เป็นไปตามสภาพจริงท่ีจะต้องน าทฤษฎีความรู้ไปอธิบายกระบวนการและขั้นตอนการท างานน าไปสู่การ
แก้ปัญหาได้จริง เกิดการเรียนรู้สู่วิถีการด าเนินชีวิต ท่ีใช้หลักคุณธรรมก ากับความรู้  น าไปสู่การพัฒนาตนเอง 
ขยายผลไปสู่ครอบครัว และชุมชน สังคม และคุณภาพชีวิตของตัวนักเรียนเอง การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาจึงต้องพัฒนานักเรียนให้ตรงตามศักยภาพเป็นรายบุคคลสามารถส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า
พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ และกลุ่มอาชีพอิสระ รองรับการพัฒนา
ประเทศ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน ประเด็นท่ี 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
มุ่งพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษามีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดแรงงานภายในประเทศ เรียนจบแล้วต้องมีงานท า  ไปสู่การ
รองรับการเป็นศูนย์พัฒนาอาเซียน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล ให้
มีความเพียงพอและตรงความต้องการของสถานประกอบการ มีขีดความสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และ
ได้ก าหนดกรอบวิธีการที่ต้องจัดท าฐานข้อมูลความต้องการแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยท่ี
สถานศึกษาจะต้องมีฐานข้อมูลการผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้เช่ือมโยงกับความต้องการจ าเป็นในพื้นท่ีของ
จังหวัดและอ าเภอ และตรงทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องให้ภาคประชาชนในสังคม อันได้แก่สถาน
ประกอบการ และกลุ่มอาชีพอิสระเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการบูรณาการการเรียนรู้คู่ไปกับการ
ท างานและร่วมกับสถานประกอบการหรือกลุ่มอาชีพอิสระ โดยท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนา
ประเทศ เป็นโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท า ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  จึงได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท า โดย
จัดท าโปรแกรมการเรียนตามกลุ่มประเภทสาขาวิชาชีพรูปแบบการเรียนรู้ทักษะฐานสมรรถนะอาชีพระยะส้ันท่ี
เป็นการเพิ่มพูนความรู้และการท างานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จัดท ารูปแบบการเตรียม
รายวิชาให้เป็นพื้นฐานความถนัดทางวิชาการและถนัดทางสาขาวิชาชีพ ตลอดจนจัดท ารูปแบบการจัดกิจกรรม
ชุมนุมให้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการต่อยอดด้วยการท าธุรกิจพอเพียง เน้นการปรับเปล่ียนบทบาทและ
กระบวนการเรียนรู้ของครูให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท่ีเน้นการบูรณาการ
การน าหลักความรู้และคุณลักษณะนิสัยไปอธิบายและแก้ปัญหากระบวนการและขั้นตอนการท างาน ท่ีน าเรื่อง
การท างานตามวิถีการด ารงชีวิตท่ีนักเรียนสนใจและรู้จักใกล้ตัวในแต่ละกลุ่มอาชีพมาจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณา
การ โดยใช้รูปแบบการบูรณาการแบบสหวิทยาการ และใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Project based learning 
หรือ Research-based learning ท่ีน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์ได้จริง  
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11. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานท าด้านอาชีพ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ 

จริง เป็นพื้นฐานอาชีพที่เหมาะสมกับความสนใจ บุคลิกภาพ และความถนัดของผู้เรียน 
2. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
12. เป้ำหมำย 

1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.1) นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ท่ีเลือกเรียน หลักสูตรเพื่อการมีงานท าด้านอาชีพ ได้
เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริง มีทัศนคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจในการเลือกอาชีพได้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินร้อยละ 85 ขึ้นไป 

1.2) นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ท่ีเลือกเรียนหลักสูตรเพื่อการมีงานท าด้านอาชีพ  
ร้อยละ 80  มีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับ ดี ขึ้นไป  

2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
2.1) โรงเรียนมีหลักสูตรด้านอาชีพท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกอาชีพได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2) ครูจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ รูปแบบ Project based learning 

หรือ Research-based learning ท่ีน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ประโยชน์ได้จริง 
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13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิ จ   สภาพ สังคม 
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ
ชุมชน  โดยมีกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 5 ด้านของผู้เรียน  มี
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ
ของผู้เรียนในระดับท่ีน าเสนอ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประเมินผลการเรียนรู้  และลงมือ
ปฏิบั ติ  โดยมี ผู้ปกครองคอยให้
ค าแนะน า  เป็นวิทยากร  เป็นผู้
จัดหา ส่ือ/วัสดุประกอบการจัด
กิจกรรมท่ีเหมาะสมมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลและใช้ชุมชนเป็น
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมี
ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรม  
 

กิจกรรมมีความหลากหลายของ
เนื้ อหาตามสภาวะภูมิ สั งคมของ
สถานศึกษา  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด 
อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด าเนินการโดยนักเรียน  และมีครูเป็น
ผู้น าหรือสนับสนุน  มุ่ ง เน้น ให้ เกิด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล 

ทางเศรษฐกิจ สังคม/ส่ิงแวดล้อม
ของ สถานศึกษาและสามารถขยายผล
การเรียนรู้ ความเข้าใจแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนได้
กิจกรรมสอดคล้องกับกับความคิด 
ความต้องการ และความจ าเป็นของ
สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
วางแผนท่ีดี  สมเหตุสมผล มีหลักคิด
และหลักปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้อง
กับห ลักวิชา ท่ี เกี่ ยวข้อ ง  แสดงถึ ง
ภูมิคุ้มกันท่ีดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
ข้ อ เ ส น อ ท า ง เ ลื อ ก ห า ก มี ก า ร
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น 

กิจกรรม ส่ง เสริ มความรู้ และ
คุณธรรมของผู้เรียน  มีการพัฒนา
ทักษะ ความมีระเบียบวินัย มีสัมมา 
คารวะ ซื่อสัตย์  กตัญญู  ส่งเสริม
สติปัญญา แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร  
และส่งเสริมความขยันหมั่นเพียร 
อดทน  สน ใจใ ฝ่ รู้  ท าตน ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม 
 มี ห ลั ก คิ ด แ ละ ห ลัก ป ฏิ บั ติ ข อ ง
กิจกรรมสอดคล้องกับหลักวิชา ท่ี
เกี่ยวข้อง แสดงถึงภูมิ คุ้มกันท่ีดี มี
การวางแผนยืดหยุ่น  มีข้อ เสนอ
ทางเลือกหากมีการเปล่ียนแปลงต่าง 
ๆ เกิดข้ึน 

 

ควำมรู้ 
1)  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 

  2)  รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

38) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
39) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
40) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

 
14. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
15. ระยะเวลำ 
  ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 
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16. กจิกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ/ 
คณะท างาน 

1- 31 ตุลาคม 2564 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน

อาชีพฯ  
2.ประชุมช้ีแจง/ 
กิจกรรม 

1-30  
พฤษจิการยน 

2564 

 ประชุมช้ีแจงคณะท างาน ครู ท้ัง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน

อาชีพฯ  
3. การด าเนิน 
กิจกรรม 
 
กิจกรรมที่ 1 
 พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้หลักสูตรเพื่อ
การมีงานท า 

  1. ส ารวจความต้องการผู้เรียน วิเคราะห
บริบทสภาพแวดลอมภายในทองถิ่น  มี 
ขอมูล แหล่งเรียนรู้ท่ีเปนสถานประกอบการ 

กลุมอาชีพอิสระ ปราชญชาวบาน เพื่อ 

สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรขูอง
โรงเรียนเพื่อพฒันา ปรับปรุงใหสอดคลอง
กับบริบทและสถานการณปจจุบัน  

 2. จัดท าหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงาน
ท าด้านอาชีพและหลักสูตรบูรณาการเพื่อ
การมีงานท า (เกษตรกรรม คหกรรม งาน
ช่างงานประดิษฐ์ งานใบตอง ดอกไม้สด 
เป็นต้น) 
3. พัฒนาบทบาทและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของครูให้เป็นไปตามแนวทางการจัด 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จัดท า
หน่วยเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ 
และใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ  Project 
based learning หรือResearch-based 
learning ท่ีน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
ประโยชน์ได้จริง 

 



250 

 

 

. 
 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

    
3. การด าเนิน 
กิจกรรม 
 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้หลักสูตรเพื่อ

การมีงานท า 
 
 
 
 

1 ธันวาคม 2564 
 ถึง 
1 มีนาคม 2565 

 4) วิ เคราะห์หลักความรู้ของตัว ช้ีวัด
รายวิชาไปจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการ 
และน าระ ดับพฤติกรรมของ ตัว ช้ีวั ด
รายวิชาไปสร้างเครื่องมือการวัดผลให้ตรง
ตามสภาพจริง และประเมินความสมดุล
เชิงคุณภาพระหว่างทักษะความรู้ และ
คุณลักษณะนิสัยของนักเรียนรายบุคคล  
  5) วิ เคราะห์หลักความรู้ของตัว ช้ีวัด
รายวิชาไปจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการ 
และน าระ ดับพฤติกรรมของ ตัว ช้ีวั ด
รายวิชาไปสร้างเครื่องมือการวัดผลให้ตรง
ตามสภาพจริง และประเมินความสมดุล
เชิงคุณภาพระหว่างทักษะความรู้  และ
คุณลักษณะนิสัยของนักเรียนรายบุคคล 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพฯ  

กิจกรรมที่ 2 
จัดซื้อและจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์และส่ือการ
เรียนการสอนและ
พัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีเพื่อ
ส่งเสริมการมีงานท า
มีอาชีพ 

28 ตุลาคม 2565 
ถึง 

1 พฤศจิกายน 2565 

  6. ใช้ห้องปฏิบัติการและจัดซื้อและจัดหา
หาวัสดุอุปกรณ์และส่ือท่ีจ าเป็นต้องใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ 
  7. จั ด ท า ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี  ส่ื อ 
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ และ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพฯ 
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17. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน        1,000  บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       -  บาท 
รวมเงิน       1,000  บาท 

     (ห้าพันบาทถ้วน) 
18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - - - - - - - 1,000 - - - 

- - 1,000 - 
รวมทั้งสิ้น1,000  บำท (หนึ่งพนับำทถ้วน) 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

กิจกรรมที่ 3 
จัดกระบวนการ
เรียนรู ้

 

28 ตุลาคม 2565 
ถึง 

1 พฤศจิกายน 2565 

  8. นักเรียนเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
อาชีพระยะส้ันและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ในระดับ มัธยมศึกษาตอนตน และเลือก
เรียนรายวิชาตามแผนการเรียน กลุมความ
ถนัดทางสาขาวิชา และสาขาวิชาชีพและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปลูกฝงคุณลักษณะ 
และจริยธรรมอาชีพตามกลุมถนัด 
  9. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกทักษะและ
ประสบการณ์ตามลักษณะกลุ่มประเภท
สาขาวิชาชีพ ใหสอดคลองกับเปาหมาย
แผนการเรียน และกิจกรรมเสริมประสบ
การณอาชีพด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 

Project based learning หรือ 
Research-based learning 

 

กิจกรรมที่ 4 
4.การประเมินผล /  
สรุปผล 
 

20- 30 กันยายน 2565   10. การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียน/ผู้ปกครอง ในการกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ ส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงาน
ท า มีอาชีพ  

11. สรุปการด าเนินงานโครงการส่งเสริม
อาชีพเพื่อการมีงานท า มีอาชีพ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพฯ 
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19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 
 นางสรัญญา เรือนค า 
20. ผู้เก่ียวข้อง 

4) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
5) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
6) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

21. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/  
กำรประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนท่ีต้องการหลักสูตร 
 การศึกษาเพื่อการมีงานท าด้านอาชีพ 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีเลือกเรียน ได้เรียนรู้  
 ฝึกปฏิบัติจริง มีทัศนคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ  
 สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจในการเลือกอาชีพได้ผ่าน 
 เกณฑ์การประเมิน 
3. ระดับคุณภาพ ของหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมี 
 งานท า ท่ีโรงเรียนและครูผู้สอนพัฒนาได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพ 
4. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนจากกิจกรรมการ 
 จัดการเรียนรู้ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ 
 เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติกิจกรรม 
 เพื่อการอาชีพ การมีงานท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- การส ารวจความ 

ต้องการผู้เรียน 
- การวัดและประเมินผล 
  การเรียนรู้ 
- การประเมินความ 
  พึงพอใจ 
 
 

- แบบส ารวจความ 

ต้องการผู้เรียน 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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22. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 22.1 เพื่อจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานท าด้านอาชีพ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ 
จริง เป็นพื้นฐานอาชีพที่เหมาะสมกับความสนใจ บุคลิกภาพ และความถนัดของผู้เรียน 
 22.2 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     

 
ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 

(นางสรัญญา เรือนค า ) 
 

ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 
(นายหัสรินทร์  ดอนดี) 

 
ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร       

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนทุ่งกว๋าววทิยาคม 
 

ลงช่ือ    ผู้รับรองโครงการ 
(นายนวพลจะงาม) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 
     
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม  
 

ท่ี รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์ 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

1. กระดาษดับเบิลเอ A 4 2 รีม 115 230 
2. แฟ้มสรุปงานสรุปรวมและสรุปรายระดับช้ัน  7 แฟ้ม 100 700 
3 ไส้แฟ้ม  2 ห่อ    30 

รวม 1,000 
 

 
 
 

  ( นางสรัญญาเรือนค า ) 
       ผู้เสนอโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ  2565 
****************************************************************************** 

1. ช่ือโครงกำร   นิเทศการศึกษา (Coaching & Mentoring) 
2. แผนงำน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. ผู้รับผิดชอบ นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร  
4. ลักษณะโครงกำร  ( ) โครงการใหม่  ()  โครงการต่อเนื่อง 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำรตุลาคม 2564– กันยายน  2565 
6. สนองกลยุทธ์ของ สพฐ.  

 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 

 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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8.  สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ 3.2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านกระบวนการ

คิดและการปฏิบัติจริง ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผล
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน  

 
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  

มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 
10. หลักกำรและเหตุผล  

การศึกษามีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไปตามสภาพการณ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอน หลักสูตร 
เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร ซึ่งส่ิงเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจส าคัญ
ของการด าเนินงานในโรงเรียน คือ การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตรการจัดการศึกษา 
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลส าเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นั้นจะต้องอาศัยกระบวนการ 3 อย่าง คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการ
นิเทศ และกระบวนการเรียนการสอน ท้ัง 3 อย่างนี้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน การพัฒนาผูเรียนให้มีสมบูรณท้ัง
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู และคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเกง และมีความสุขไดนั้น กระบวนการ
นิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนให้ มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศท่ีมีความส าคัญต่อ
การพัฒนาโรงเรียน 2 ประการ คือ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และให้ความช่วยเหลือ
แกครู ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิสูงขึ้น ปัจจุบันโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม ยังไมสามารถพัฒนาโรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาไดสูงทุกด้าน ซึ่งโรงเรียน
ร่วมกันวิเคราะห์ พบว่าผู้เรียนยังต้องไดรับการพัฒนา ด้านความรู ความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตร 
ส่งผลให้คุณภาพของโรงเรียนอยู่ ในระดับท่ียังไมเป็นท่ีน่าพอใจ ท้ังด้านการจัดการเรียนการสอน และด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ โรงเรียนจึงไดจัดท าโครงการการนิเทศภายใน
โรงเรียน เพื่อพัฒนาครูให้มีความรูความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะไดส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตลอดจนการพัฒนางานด้านต่างๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
และนักเรียน ครูผู้สอนมีคุณภาพไดมาตรฐานการศึกษา โรงเรียน ดังนั้นจึงไดจัดท าโครงการนิเทศภายในขึ้นมา 
 
11. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ น าไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนได 

2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ันให้สูงขึ้น และลดการติด 0 ร มส ของ
นักเรียน 
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12. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ  

   3.1.1ร้อยละของครูที่มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและน าไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

 3.1.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีติด 0 ร มส ลดลง 
3.1.3 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการนิเทศการศึกษา (Coaching & 
Mentoring) 

3.2  เชิงคุณภำพ   
 3.2.1 มีการประชุมก่อนเปิดและปิดเรียนภาคเรียนทุกภาคเรียนและครูทุกคนได้รับการเยี่ยมช้ันเ 

รียนและการสังเกตการสอนทุกคนอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง /เดือน/คน 
  
13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการ
ก าหนดระยะเวลาในการนิเทศการ
สอนอย่างเหมาะสม 

ครูทุกคนในโรงเรียนเห็นความส าคัญ
ของการนิเทศภายใน 
 

ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการ
วางแผนในการนิเทศการสอน 

 
 

เง่ือนไขควำมรู้  ครูมีความรู้ ความเข้าใจการนิเทศการสอน 
เง่ือนไขคุณธรรม ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ความเพียรพยายาม ความขยัน อดทน วิริยะ 

อุตสาหะ ในการนิเทศการสอน 
ผลควำมสมดุล 4 มิติ  
 

1 .เศรษฐกิจ  มีการวางแผนการนิเทศอย่างรัดกุม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
จัดการศึกษา 
2. สังคมนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร 
3. วัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทย  มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกับ  
4. ส่ิงแวดล้อม  ครูเกิดความตระหนัก และรักสถาบัน 

14. สถำนที่ด ำเนินกำรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
15. ระยะเวลำ  ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 
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16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

 
17. งบประมำณที่ใช้ทั้งหมด  2,000บาท   
 แหล่งงบประมำณ 
 (  / ) เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน(  ) เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี กลุ่มกิจกรรม  
 ( ) เงินระดมทรัพยากร (  ) อื่นๆ (โปรดระบุ) . 
  

กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.ประชุมวางแผนการ
นิเทศภายใน 
 
 
 
 
 
 
2.ด าเนินงานตาม
แผนการนิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.การตรวจสอบผลการ
ด าเนินการ 
 
 
 
4.การปรับปรุงแก้ไข 
 

ช่วงท่ี 1(ต.ค.63) 
ช่วงท่ี 2(พ.ค.64) 

 
 
 
 
 
 

ช่วงท่ี 1 
(พ.ย.63-มี.ค 64 ) 

 
ช่วงท่ี 2 

(พ.ค.-ต.ค.64) 
 
 
 
 
 
 

ช่วงท่ี 1 
(พ.ย.63-ก.พ.64) 
ช่วงท่ี 2(พ.ค.-ต.ค

64) 
 

ช่วงท่ี1 (มี.ค.64) 
ช่วงท่ี 2 (ต.ค.64 

ขั้นตอนด ำเนินงำน 
1.ประชุมวางแผน 
  - ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อช้ีแจง
ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท า
โครงการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อสร้างเข้าใจ
ให้ตรงกัน 
 - แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 
2.ด าเนินงานตามแผน 
  - ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการ ก าหนดกิจกรรมการนิเทศ และ
ก าหนดแผนการนิเทศร่วมกัน 
 - ท าคู่มือและสร้างเครื่องมือการนิเทศ ได้แก่ 
แบบบันทึกต่างๆ เช่น การเยี่ยมช้ันเรียน การ
สังเกตการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
- ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานนิเทศภายในของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้
- นิเทศตามปฏิทินปฏิบัติการนิเทศภายใน 
3.การตรวจสอบผลการด าเนินการ 
- ติดตามการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ขั้นสรุป 
 - ประเมินผลการนิเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
- สรุปผลการด าเนินการนิเทศภายใน 
4.การปรับปรุงแก้ไข 
- น าข้อเสนอแนะจากการนิเทศไปปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ครูสุวิกาญจน์สิริ 



259 

 

18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของงำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

 - - - - 1,000 - 2,000 - - - - 

- 1000 1,000 - 
รวมทั้งสิ้น 2,000 บำท( สองพันบำทถ้วน) 

 
19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร 
 
20. ผู้เก่ียวข้อง 
1) ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียน 
2) คณะกรรมการนิเทศภายใน 
3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
4) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
5) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 
21. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/ กำร

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

1ร้อยละของครูที่มีความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ปรับปรุง 
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีติด 0 ร มส ลดลง 
3. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการนิเทศ
การศึกษา (Coaching & Mentoring) 

1. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม  
2. ประเมินความพึงพอใจ 

1. แบบบันทึกการนิเทศ 
2. แบบสอบถามประเมินความ
พึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม 
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22. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.ครูได้น าปัญหา อุปสรรค ไปปรับปรุงแก้ไข 
2.เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
       ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร) 
 
      ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 
       (นายหัสรินทร์ดอนดี) 
 
      ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร) 
 
       ลงช่ือ     ผู้รับรองโครงการ  
       (นายนวพล  จะงาม) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 
 

      
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดของกำรใช้งบประมำณ 
ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 
 
ท่ี รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์ จ ำนวน 

(หน่วย) 
รำคำ 

 (ต่อหน่วย) 
รวมเป็นเงิน 

(บำท) 
1 กระดาษถ่ายเอกสาร A 4  80 g A 4 Double A 1 ริม 110 110 
2 แฟ้มโชว์เอกสาร A  4 ชนิดสามห่วง สีฟ้า 2 แฟ้ม 100 200 
3 แฟ้มใส A  4  8 แฟ้ม 40 320 
4 หมึกคอมพิวเตอร์ Canon สีด า สีเหลือง สีน้ าเงิน สีแดง 4 ขวด 150 600 
5 พีพีบอร์ด  3 แผ่น 20 60 
6 กระดาษโฟโต้ A 4 1 ห่อ 250 250 
7 เทปสันกาว ขนาด 1 นี้ว สีเขียว  4 ม้วน 25 100 
8 พลาสติกเคลือบตราช้าง A 4 1 กล่อง  470 

รวม   2,000 
 

ตำรำงสรุปจ ำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร 
ท่ี กิจกรรม  จ านวนเงิน (บาท)  

1  ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์  2,000  

รวมเงิน 2,000 

 
 
 (นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร)   
 ผู้เสนอโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ 2565 

********************************************************************************** 
1. ช่ือโครงกำร   ส่งเสริมชุมชนเพื่อการเรียนรู้ PLC (Professional Learning  

 Community) โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
2. แผนงำน   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
3. ผู้รับผิดชอบ  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า   

  หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
4. ลักษณะโครงกำร   (  )โครงการใหม่  ( )โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,4 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน ข้อ 3,4 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อ 3 

 กลยุทธ์ที่ 3พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่าน 
กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก   ตรวจสอบ
และประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การเรียนการสอน   
วิสัยทัศน์โรงเรียน มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
เป้ำหมำย (Goal) การจัดการเรียนรู้บูรณาการพัฒนาผู้เรียนสู่งานอาชีพ 
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เป้ำหมำย  (Goal) Learning Outcome ตัวช้ีวัด 
กำรจัดกำรเรียนรู้
บูรณำกำรพัฒนำ
ผู้เรียนสู่งำนอำชีพ 

ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 
 
 
 
ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์ 
 
ทักษะอำชีพ 
 
 
 
ทักษะกำรสื่อสำร 
 
 
 
 
ทักษะชีวิต 
 
 

1.สามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
2.แสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือสนับสนุนได้อย่างมี
เหตุผล 
1.สามารถคิดได้หลากหลาย แปลกใหม่ 
2.สร้างนวัตกรรมได้ 
1.รู้จักอาชีพที่ตนเองชอบ 
2.เรียนรู้และฝึกพื้นฐานทางอาชีพ 
3.จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายได้ 
4.น าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพได้ 
1.สามารถส่ือสารทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน หรือภาษา
กายในการส่ือสารได้ถูกต้องชัดเจน เข้าใจง่าย 
2.สามารถเลือกใช้วิธีการหรือเทคโนโลยีในการส่ือสารได้
เหมาะสม 
1.สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ได้ 
2.มีปฏิสัมพันธ์และท างานกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-มีวินัย  
 
 
 
 
 
 
-ซื่อสัตย์ 
 
 

 
1.ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียนและสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
2.ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
3.รับผิดชอบในการท างานปฏิบัติเป็นปกติวิสัยและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
1.ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นท้ัง
กาย วาจา ใจ 
2.ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้อง  
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 

  
 
-จิตสาธารณะ 
 

3.ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง  
ไม่หาประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกต้อง 
1.ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและ 
พึงพอใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน 
2.แบ่งปันส่ิงของ ทรัพย์สิน และช่วยแก้ปัญหา หรือ
สร้างความสุขให้กับผู้อื่น 
3.เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน 
และสังคมด้วยความกระตือรือร้น 
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  
มาตรฐานท่ี ประเด็นการพิจารณา 

1 คุณภาพผู้เรียน 1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการ 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 
10. หลักกำรและเหตุผล  

ในยุคปัจจุบันเป็นท่ีทราบกันดีแล้วว่า ในแต่ละช้ันเรียนจะมีนักเรียนท่ีมีความสามารถท่ีหลากหลายและ
แตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 2545 
มาตรา 10 ท่ีระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับ
บุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกาย
พิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดให้
ต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา นอกจากนี้แล้วในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาท่ีพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูทุกคนมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีจะต้องแสวงหาวิธีการท่ีจะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ท่ีครูจะต้องใช้ในการน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้คือ Professional Learning 
Community (PLC) 

PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community ซึ่งหมายถึง Community of Practice (CoP) 
ในการท าหน้าท่ีครูนั่นเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการรวมตัวกันท างานไปพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีครูเพื่อศิษย์ไป โดยรวมตัวกัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง ท าให้การท าหน้าท่ีครูเพื่อ
ศิษย์เป็นการท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ซึ่งอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกันก็ได้ ต่างโรงเรียนกันก็ได้ หรือ
อาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้ โดยแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผ่าน ICT 
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) คือ การรวมกลุ่มกันของ
ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ในลักษณะของชุมชนเชิงวิชาการท่ีมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การถอดบทเรียนและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
(ราชบัณฑิตยสถาน , 2558)  

ลักษณะส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC)  
ประกอบไปด้วย 

3) การมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน(Shared values and vision) การแลกเปล่ียนความคิดและ 
ประสบการณ์ของผู้ร่วมวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ โครงการพัฒนา
ผู้เรียนร่วมกัน 

4) การมีวัฒนธรรมรวมพลัง(Collaborative culture) เป็นการร่วมมือของผู้บริหาร ผู้สอน ชุมชน ใน 
การพัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และการพัฒนาผู้เรียน 

5) การร่วมกันรับผิดชอบต่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Collective responsibility 
for  

students learning/focus on students outcome)  
6) การจัดปัจจัยเงื่อนไขสนับสนุนโครงสร้างการด าเนินงาน และความสัมพันธ์ของบุคลากร 

(Supportive conditions structural arrangements and collegial) เป็นการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ 
โดยผู้บริหาร และเปิดโอกาสให้ผู้สอนเป็นผู้น าและตัดสินใจทางวิชาการ 

7) การสืบสอบเพื่อสะท้อนผลเชิงวิชาชีพและการแลกเปล่ียนประสบการณ์การปฏิบัติส่วนบุคคล 
(Reflective professional inquiry and shared personal practice) 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจึงได้ด าเนินการโครงการการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC ของโรงเรียนทุ่งกว๋าว 
วิทยาคม ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นไปตามท่ีส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจะด าเนินการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศาสตร์พระราชาด้วย 
Active Learning และ Professional Learning Community(PLC) สู่คุณภาพ Thailand 4.0 ตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งเป็นการ
รวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหารและนักการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ในปีการศึกษา 2561 มีการใช้กระบวนการพัฒนาความคิดแบบเติบโต สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Growth Mindset & Professional Learning Community : PLC) ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson 
Study)  ดังนั้นในส่วนของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ในฐานะเป็นครูแกนน าจึงมีการรวมกลุ่มวางแผน เรียนรู้ใน 
เรื่องเดียวกันตามปัญหา หรือเป้าหมายของกลุ่ม  
ส่วนในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีครูจ านวน 22 คน วงรอบท่ี 1 มีการจัดกลุ่มครูออกเป็น 
7 กลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คนตามความสมัครใจรอบท่ี 2 มีการน ากระบวนการพัฒนาความคิดแบบเติบโต สร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Growth Mindset & Professional Learning Community : PLC) ด้วยการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson Study) การช่วยกันคิด ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการน า
กระบวนการพัฒนาความคิดแบบเติบโต สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Growth Mindset & Professional 
Learning Community : PLC) ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson Study)  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 2545  มาตรา 
22 ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษา  ท่ี
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พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูทุกคนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องแสวงหาวิธีการท่ีจะ 
ช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ท่ีครู  
จะต้องทราบคือ Professional Learning Community (PLC) เป็นการรวมตัวกันท างาน พัฒนาทักษะและ 
การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีครูเพื่อศิษย์บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า 
เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยท างานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ท่ีครูเป็นผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแล 
สนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปล่ียนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น  
ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญและความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสู่มือ
อาชีพ และสนองต่อจุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จึงได้ให้ครูผู้สอนจัดต้ัง
กลุ่มจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ขึ้น 
ส าหรับปีการศึกษา 2564-2564 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจึงมีการส่งเสริมโครงการส่งเสริมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) ขึ้นโดยมีขั้นตอนในการด าเนินงานอย่างมี
ระบบมากขึ้น จึงเสนอโครงการดังกล่าวขึ้น 
11. วัตถุประสงค์ 

1). เพื่อมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานสู่ความเป็นเลิศ  เน้นการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน  
2). เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา น าแนวทางการด าเนินงานขับเคล่ือน

กระบวนการ PLC ลงสู่การปฏิบัติท้ังในเชิงการบริหารจัดการและกิจกรรมในช้ันเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  โดยใช้
กระบวนการ PLC   

12. เป้ำหมำย 
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) โรงเรียน 
ทุ่งกว๋าววิทยาคม ครูคนละ 1 กลุ่ม 

2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

  พัฒนาส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) โรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคมให้มีคุณภาพ 
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13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิ จ   สภาพ สังคม 
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ
ชุมชน  โดยมีกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 5 ด้านของผู้เรียน  มี
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ
ของผู้เรียนในระดับท่ีน าเสนอ  

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประเมินผลการเรียนรู้  และลงมือ
ปฏิบั ติ  โดยมี ผู้ปกครองคอยให้
ค าแนะน า  เป็นวิทยากร  เป็นผู้
จัดหา ส่ือ/วัสดุประกอบการจัด
กิจกรรมท่ีเหมาะสมมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลและใช้ชุมชนเป็น
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมี
ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรม  

กิจกรรมมีความหลากหลายของ
เนื้ อหาตามสภาวะภูมิ สั งคมของ
สถานศึกษา  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด 
อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด าเนินการโดยนักเรียน  และมีครูเป็น
ผู้น าหรือสนับสนุน  มุ่ ง เน้นให้ เกิด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม/ส่ิงแวดล้อมของ 
สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
เรียนรู้ ความเข้าใจแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนไ ด้
กิจกรรมสอดคล้องกับกับความคิด 
ความต้องการ และความจ าเป็นของ
สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
วางแผนท่ีดี  สมเหตุสมผล มีหลักคิด
และหลักปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้อง
กับห ลักวิชา ท่ี เกี่ ยวข้อ ง  แสดงถึ ง
ภูมิคุ้มกันท่ีดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
ข้ อ เ ส น อ ท า ง เ ลื อ ก ห า ก มี ก า ร
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น 

กิจกรรม ส่ง เสริ มความรู้ และ
คุณธรรมของผู้เรียน  มีการพัฒนา
ทักษะ ความมีระเบียบวินัย มีสัมมา 
คารวะ ซื่อสัตย์  กตัญญู  ส่งเสริม
สติปญัญา แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร  
และส่งเสริมความขยันหมั่นเพียร 
อดทน  สน ใจใ ฝ่ รู้  ท าตน ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม 

ควำมรู้ 
1)  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 

  2)  รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

41) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
42) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
43) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

14. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  ต าบลทุ่งกว๋าว  อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 
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15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ/
คณะท างาน 

1- 25 ตุลาคม 2564 โครงการพฒันาการวิจัยพฒันาคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

คณะท างาน PLC 

2.ประชุมช้ีแจง/
กิจกรรม 

26-31 ตุลาคม 2564 ประชุมชี้แจงคณะท างาน ผู้บริหารสถานศึกษา  
หัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม 

คณะท างาน PLC 

3. การด า เนิน
โครงการ ส่ง เสริ ม
ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร
เรียนรู้วิชาชีพ ( PLC 
= Professional 
Learning 
Community) 

1 พฤศจิกายน 2564 
ถึง 

31 สิงหาคม 2565 

การด าเนินโครงการสง่เสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ ( PLC = Professional Learning 
Community) 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
กระบวนกำร PLC ระดับโรงเรียน 
แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC  
ประกอบด้วย 
 1.ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 2.หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียน 
 3.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 4.คร ู
ฯลฯ 
2. ก ำหนดแผนงำนกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร 
PLC ระดับโรงเรียน 
 จัดท าแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
สู่โรงเรียน ประกอบด้วย 
  1.สร้างทีมงาน PLC ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
  2.สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการ
ปฏิบัติให้กับบุคลากรในสถานศึกษา (พาดู พา
คิด พาท า)  
  3.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น (ระดับบุคคล 
ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน) 
  4.ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล 
  5.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท างาน PLC 
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กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

3. การด า เนิน
โครงการ ส่ง เสริ ม
ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร
เรียนรู้วิชาชีพ ( PLC 
= Professional 
Learning 
Community) 

1 พฤศจิกายน 2564 
ถึง 

31 สิงหาคม 2565 

3. กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC สู่กำร
ปฏิบัติ 
 3.1 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ 
พร้อมทั้งบันทึกลงใน Logbook ตามล าดับดังน้ี 
1) ค้นหาปัญหา  
 2)หาสาเหตุ  
 3)แนวทางแก้ไข  
 4) ออกแบบกิจกรรม  
 5) น าสู่การปฏิบัติและการสะท้อนผล 
 3 . 2  ส รุ ป ร าย ง านผ ล  แ ละ จั ดกิ จ ก ร ร ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. ก ำกับ ติดตำมนิเทศและประเมินผล 
  4.1 จัดท าแผนและเครื่องมือ ก ากับ ติดตาม 
นิ เ ท ศ  แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
4.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
สู่โรงเรียนด าเนินการก ากับ ติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่
โรงเรียน 
4.3 เร่งรัด ติดตาม และสนับสนุน ข้าราชการ
และบุ คล ากรทางการศึ กษ าที่ ไม่ ปร ะสบ
ความส าเร็จในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
สู่โรงเรียน 
5. ส รุ ป ร ำยงำนผลกำ รด ำ เ นินกำ รกำ ร
ขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  
  5.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รายงานผลการด าเนินการตามกระบวนการ PLC 
สู่โรงเรียนพร้อม Logbook เป็นรายบุคคลต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
  5.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สรุปและรายงานผลการติดตามในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท างาน PLC 
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กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

3. การด า เนิน
โครงการ ส่ง เสริ ม
ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร
เรียนรู้วิชาชีพ ( PLC 
= Professional 
Learning 
Community) 

1 พฤศจิกายน 2564 
 ถึง 
31 สิงหาคม 2565 

 5.3 โ ร ง เ รี ยนร ายง านผลการ ขับ เคลื่ อน
กระบวนการ PLC ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
6.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน 
และยกย่อ ง เ ชิ ดชู เ กีย ร ติกำรขับ เ คลื่ อ น
กระบวนกำร PLC สู่โรงเรียน 
 6.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Show & Share) การขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
 6.2 ยกย่องเชิดชู เกียร ติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึ กษา ที่ มี กระบวนการ
ด า เ นินการที่ ดี ส ามารถเป็นแบบอย่ าง ไ ด้  
และเผยแพร่ 

คณะท างาน PLC 

4.ประเมินผล /
สรุปผล 

1 – 30 กันยายน 
2565 

รายงานโครงการส่งเสริมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้วิชาชีพ ( PLC = Professional 
Learning Community)  
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

คณะท างาน PLC 
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16. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน        2,000  บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       -  บาท 
รวมเงิน        2,000  บาท 

   (สองพันบาทถ้วน) 
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - - - - - - 2,000 - - -  

- - 2,000 - 
รวมทั้งสิ้น2,000 บำท (สองพนับำทถ้วน) 

18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 
ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า  หัวหน้างานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

19. ผู้เก่ียวข้อง 
1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
2) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
3) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
4) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
20. กำรประเมินผล 

ร้อยละของควำมส ำเร็จกิจกรรม/โครงกำร วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือ 
มีนักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในทุกรายวิชา 

-การทดสอบ 
-การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

-แบบทดสอบ 
-แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ครูผู้สอนได้ ร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนา 
กระบวนการจัดการเรียนรู ้ 

-การรายงานผลการท า
กิจกรรม  

PLC –แบบรายงานผลการท า 

ครูผู้สอนเกิดการเรียนรู้และพัฒนางานด้าน
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นกว่าเดิม 

- การรายงานผลการท า 
กิจกรรม PLC 
 

-แบบรายงานผลการท า 
กิจกรรม PLC 
 

 
21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานสู่ความเป็นเลิศ  เน้นการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

2) ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา น าแนวทางการด าเนินงานขับเคล่ือน 
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กระบวนการ PLC ลงสู่การปฏิบัติท้ังในเชิงการบริหารจัดการและกิจกรรมในช้ันเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  โดยใช้
กระบวนการ PLC   

3) ครูมีความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่มความกระตือรือร้นท่ี 
จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน 

4) ครูเกิดส่ิงท่ีเรียกว่า พลังการเรียนรู้ (Power of Learning) ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในช้ัน 
เรียนของตนเองมีผลดียิ่งขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนและร่วมกันรับผิดชอบ 

5) นักเรียนได้รับการแก้ปัญหาการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี
ขึ้น 

ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี     ผู้เสนอโครงการ 
        (วรัญญู  เรือนค า) 
 

ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 
(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
 

ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร) 

      หัวหน้าบริหารงานฝ่ายวิชาการ 
 
ลงช่ือ      ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพลจะงาม) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม  
9. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 

ท่ี รายการวัสดุ – อุปกรณ์ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1. กระดาษ Doble A Color 80 แกรม 5 ริม 136 680 
2. กระดาษปกโฟโต้ 220 แกรม 1 ห่อ 320 320 
3. หมึกพิมพ์สีด าแบบเติม หรือ ตลับหมึกด า - - 300 
4. หมักพิมพ์สีแบบเติม หรือ ตลับหมึกสี - - 700 
5. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม - - - 
6. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน การรับค าปรึกษาจาก

ผู้เช่ียวชาญ 
- - - 

รวม 2,000 
 

10. ตารางสรุปจ านวนเงินท่ีใช้ในโครงการ 
ท่ี กิจกรรม  จ ำนวนเงิน 

(บำท)  
1 โครงกำรส่งเสริมชุมชนเพื่อกำรเรียนรู้  PLC(Professional  Learning 

Community) โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
2,000 

 รวม 2,000 

 
    
     ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี     ผู้เสนอโครงการ 
  (วรัญญู เรือนค า) 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ 2565 

********************************************************************************** 
1. ชื่อโครงกำร  ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาชีพถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. แผนงำน   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. ผู้รับผิดชอบ    
4. ลักษณะโครงกำร   ( ) โครงการใหม ่  () โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่ 1,2,3,4 และ 5  
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
2) ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ขยายโอกาสทางการศึกษา 
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 

7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนข้อที่ 1 , 2 ,3, 4 และ  5  
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
2) ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึก ในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี คุณภาพ 
5)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ ทางการศึกษาหลักธรรมภิบาล 
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่  2  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมให้นักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน 
 

มาตรฐานท่ี ประเด็นการพิจารณา 
1 คุณภาพผู้เรียน 1.คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

2.1  การมี เป้าหมาย วิ สัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบ ด้ านตามห ลัก สูตรสถาน ศึกษาและ ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้  

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
  
10. หลักกำรและเหตุผล  

ความสมดุลด้านวัฒนธรรม  ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หากศึกษาพระราชด ารัสและพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องวัฒนธรรมจะพบว่า พระองค์ทรงเน้นย้ ามาโดยตลอดให้
ปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าในความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย เห็นประโยชน์และคุณค่าของภูมิ
ปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีเป็นองค์ความรู้ท่ีมีประโยชน์ท่ีสืบทอดต่อกันมา โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันท่ีมี
กระแสโลกาภิวัฒน์ถาโถมเข้ามา การเสริมสร้างความพอเพียงทางวัฒนธรรม จะเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันทาง
วัฒนธรรม ท่ีจะท าให้เด็กไทย คนไทย มีจุดยืนในชีวิต มีหลักคิด หลักปฏิบัติท่ีเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ และพัฒนา
ตนเอง มีความแกร่งในความเป็นไทย เข้าใจในความเป็นสากล เพื่อให้อยู่รอดได้ในยุคโลกาภิวัฒน์ ด ารงตนอยู่
ได้อย่างมีศักด์ิศรี ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงต่างๆ การปลูกฝังให้เด็กเยาวชน โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ ๆ มี
ภูมิคุ้มกันท่ีดี และพร้อมรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรม ภายใต้โลกยุคโลกาภิวัฒน์ได้ มีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย เด็กควรจะต้องรู้จักรากเหง้า ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของตนเอง ของครอบครัว 
ของสังคมไทย และของชาติ ของประเทศ รู้ที่มาท่ีไป เหตุผลของการมีวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมต่างๆ ท่ียึด
เหนี่ยวจิตใจคนไทยให้มีความสามัคคี จะได้รักชาติ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมในชาติตน คิดถึงบุญคุณของ ผืน
แผ่นดินไทย ตลอดจนรู้จักแยกแยะและเลือกรับวัฒนธรรมอื่นๆ ท่ีไหลเข้ามาสู่ตนในยุคโลกาภิวัฒน์ได้ว่าอะไร
เป็นประโยชน์ อะไรเป็นโทษ อะไรเหมาะสมพอประมาณกับการใช้ชีวิตของแต่ละคนในสังคมไทย  อะไรควรท า
ตาม อะไรควรละเว้น ดังนั้น เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกใช้ชีวิตพอเพียงในระดับชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้ นให้
ผู้เรียนส ารวจ วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ไขของชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม หรือ
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วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาชีพใน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น ซึ่งเป็นกระบวนการปรับปรุง  เปล่ียนแปลง
รูปร่างและรสชาติของผลผลิตในท้องถิ่น ให้มีลักษณะแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณภาพ
สามารถเก็บไว้รับประทานได้เป็นเวลานานขึ้นเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า  
ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ท่ีได้ก าหนด
จุดหมายในข้อ 5 เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
ท้ังนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิตจริงของตนเองและท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรัก ความ
ภาคภูมิใจ มีความผูกพันและมีจิตส านึกรักท้องถิ่น ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในการคิด การจัดการและ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ท้ังท่ีเกี่ยวกับตนเอง  การประกอบอาชีพและการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
11. วัตถุประสงค์ 

10.1 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาชีพการถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10.2  เพื่อฝึกประสบการณ์ความรู้และทักษะการถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่นแก่
เยาวชนและแม่บ้านต าบลทุ่งกว๋าว 

12. เป้ำหมำย 
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

10.2.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมและนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท่ีสนใจ จ านวน 25  คน
ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 85 ขึ้นไป 

  11.1.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม และกลุ่มแม่บ้านและผู้สนใจในต าบลทุ่งกว๋าว5 คน  
 ท่ีผ่านการอบรมร้อยละ 80  มีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับ ดี ขึ้นไป  

10.3 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
11.2.1) นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม และกลุ่มแม่บ้านและผู้สนใจในต าบลทุ่งกว๋าว ร้อยละ 80 

มีความรู้และทักษะการถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น  
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13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิ จ   สภาพ สังคม 
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ
ชุมชน  โดยมีกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 5 ด้านของผู้เรียน  มี
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ
ของผู้เรียนในระดับท่ีน าเสนอ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประเมินผลการเรียนรู้  และลงมือ
ปฏิบั ติ  โดยมี ผู้ปกครองคอยให้
ค าแนะน า  เป็นวิทยากร  เป็นผู้
จัดหา ส่ือ/วัสดุประกอบการจัด
กิจกรรมท่ีเหมาะสมมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลและใช้ชุมชนเป็น
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมี
ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรม  
 

กิจกรรมมีความหลากหลายของ
เนื้ อหาตามสภาวะภูมิ สั งคมของ
สถานศึกษา  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด 
อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด าเนินการโดยนักเรียน  และมีครูเป็น
ผู้น าหรือสนับสนุน  มุ่ ง เน้นให้ เกิด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล 

ทางเศรษฐกิจ สังคม/ส่ิงแวดล้อม
ของ สถานศึกษาและสามารถขยายผล
การเรียนรู้ ความเข้าใจแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนได้
กิจกรรมสอดคล้องกับกับความคิด 
ความต้องการ และความจ าเป็นของ
สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
วางแผนท่ีดี  สมเหตุสมผล มีหลักคิด
และหลักปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้อง
กับห ลักวิชา ท่ี เกี่ ยวข้อ ง  แสดงถึ ง
ภูมิคุ้มกันท่ีดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
ข้ อ เ ส น อ ท า ง เ ลื อ ก ห า ก มี ก า ร
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น 

กิจกรรม ส่ง เสริ มความรู้ และ
คุณธรรมของผู้เรียน  มีการพัฒนา
ทักษะ ความมีระเบียบวินัย มีสัมมา 
คารวะ ซื่อสัตย์  กตัญญู  ส่งเสริม
สติปญัญา แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร  
และส่งเสริมความขยันหมั่นเพียร 
อดทน  สน ใจใ ฝ่ รู้  ท าตน ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม 
 มี ห ลั ก คิ ด แ ละ ห ลัก ป ฏิ บั ติ ข อ ง
กิจกรรมสอดคล้องกับหลักวิชา ท่ี
เกี่ยวข้อง แสดงถึงภูมิ คุ้มกันท่ีดี มี
การวางแผนยืดหยุ่น  มีข้อ เสนอ
ทางเลือกหากมีการเปล่ียนแปลงต่าง 
ๆ เกิดขึ้น 

 

ควำมรู้ 
1)  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 

  2)  รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

44) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
45) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
46) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

 
14. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
15. ระยะเวลำ 
  ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 
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16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

 
 

  

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ/ 
คณะท างาน 

1- 31 ตุลาคม 2564 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน

อาชีพฯ (คหกรรม) 
2.ประชุมช้ีแจง/ 
กิจกรรม 

1-30  
พฤศจิกายน 

2564 

 ประชุมช้ีแจงคณะท างาน ครู ท้ัง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน

อาชีพฯ (คหกรรม) 
เสนออนุมัติโครงการ 1-31  

ธันวาคม 
2564 

 1. ส ารวจความต้องการผู้เรียน วิเคราะห
บริบทสภาพแวดลอมภายในทองถิ่น  มี 
ขอมูล แหล่งเรียนรู้ท่ีเปนสถานประกอบการ 

กลุมอาชีพอิสระ ปราชญชาวบาน เพื่อ 

สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรขูอง
โรงเรียนเพื่อพฒันา ปรับปรุงใหสอดคลอง
กับบริบทและสถานการณปจจุบัน  

 2. จัดท าหลักสูตรภูมิปัญญาอาชีพและ
หลักสูตรบูรณาการเพื่อการมีงานท า 
(เกษตรกรรม คหกรรม งานช่างงาน
ประดิษฐ์ งานใบตอง ดอกไม้สด เป็นต้น) 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน

อาชีพฯ 
(คหกรรม) 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้และฝึกทักษะ
กาถนอมและแปรรูป
อาหารจากผลผลิต 
ในท้องถิ่น  

กรกฏาคม-สิงหาคม 
2565 

อบรมให้ความรู้และฝึกทักษะกาถนอมและ
แปรรูปอาหารจากผลผลิต 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน

อาชีพฯ 
(คหกรรม) 

สรุปประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

1-30 กันยายน 
 2565 

  การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน/
ผู้ปกครอง ในการกิจกรรมความรู้และฝึก
ทักษะภูมิปัญญาอาชีพการถนอมและแปร
รูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น 

สรุปการด าเนินงานโครงการภูมิปัญญา
อาชีพการถนอมและแปรรูปอาหารจาก
ผลผลิตในท้องถิ่น 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน

อาชีพฯ 
(คหกรรม) 
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17. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน        500  บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     6,000  บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       -  บาท 
รวมเงิน       6,500  บาท 

     (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2564 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- 2,000 - 2,000 - - - 2,000 -  500  

2,000 2,000 2,000 500 
รวมทั้งสิ้น6,500  บำท (หกพันหำ้ร้อยบำทถ้วน) 

19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 
 นางสรัญญา เรือนค า 
20. ผู้เก่ียวข้อง 
1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
2) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 
21. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/  
กำรประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

  1. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนท่ีผ่านการอบรม
ความรู้และฝึกทักษะภูมิปัญญาอาชีพการถนอมและ
แปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น 
  2. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนจากกิจกรรม
การ 
 การอบรมความรู้และฝึกทักษะภูมิปัญญาอาชีพการ
ถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น 
 

- การส ารวจความ 

ต้องการผู้เรียน 
- การวัดและประเมินผล 
  การเรียนรู้ 
- การประเมินความ 
  พึงพอใจ 

- แบบส ารวจความ 

ต้องการผู้เรียน 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
  



280 

 

22. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
22.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมและนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท่ีสนใจกลุ่มแม่บ้านและผู้สนใจ  

ในต าบลทุ่งกว๋าว ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตใน
ท้องถิ่น  
22.2 นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอาชีพในท้องถิ่น  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท า
ประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด ารงชีวิต     
 

ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสรัญญา เรือนค า ) 

ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 
(นายหัสรินทร์  ดอนดี) 

 
ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร      

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนทุ่งกว๋าววทิยาคม 
 

ลงช่ือ      ผู้รับรองโครงการ 
(นายนวพลจะงาม) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 
 

ลงชื่อลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 
(นำยประนอมไทยกรรณ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม  
ทรัพยำกรโครงกำร (ค่ำใช้จ่ำยวัสดุ/ค่ำด ำเนินกำร) ปีงบประมำณ 2565  

หมำยเหตุ 
ท่ี รำยกำร จ ำนวน หน่วย 

รำคำ/
หน่วย 

จ ำนวน
เงิน 

แหล่ง
งบประมำณ 

1 เสนออนุมัติโครงการ - -  - -  
2 - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะ 

  ภูมิปัญญาการแปรรูปอาหารในท้องถิ่น 
- ค่าอาหารว่างเช้า – บ่าย 
- ค่าอาหารกลางวัน 

 
 

30 
30 

 
 

คน 
คน 

 

 
 

60 
50 

 
 

1,800 
1,500 

 
 

อบต.ทุ่งกว๋าว 
อบต.ทุ่งกว๋าว 

3,300 

3 วัสดุส่วนผสมและผลผลิตในท้องถิ่น 
งานถนอมและแปรรูปอาหาร 

   
2,700  2,700 

4 วัสดุอุปกรณ์งานครัว    500  500 
6 สรุปประเมินผลและรายงานผล 

การด าเนินงานจัดนิทรรศการน าเสนอ
ผลงาน 

   -   

รวม (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)   6,500   
 ตัวหนังสือ (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
หมำยเหตุ ผู้ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องแสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  พิจารณาว่าอยู่ในอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายหรือไม่ 
 
 
 
 

  ( นางสรัญญา  เรือนค า ) 
     ผู้เสนอโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ 2565 
********************************************************************************** 
1. ช่ือโครงกำร  โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEM 
2. แผนงำน   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
3. ผู้รับผิดชอบ  นายหัสรินทร์  ดอนดี  
4. ลักษณะโครงกำร   ( )โครงการใหม่  (  )โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.  
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 

ตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 

มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
8. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน  
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

9. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริมให้นักเรียนคิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีความสามารถ

เฉพาะทางตามความถนัดของตนเอง  มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
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10. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  
มาตรฐานท่ี ประเด็นการพิจารณา 

1. คุณภาพของผู้เรียน 1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
11. หลักกำรและเหตุผล  

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้พยายามผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
เพื่อให้เป็นไปตามสังคมโลกท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างแพร่หลาย กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในฐานะหน่วยงานหลักท่ีมีภารกิจหลักในการผลักดันสังคมไทย เข้าสู่ยุค
แห่งสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้ด าเนินโครงการต่างๆอย่ างต่อเนื่อง กระทรวง 
ศึกษาธิการ ได้ก าหนดเป็น 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ , การ
ผลิตและพัฒนาครู, การผลิตและพัฒนาก าลังคนและงานวิจัย, การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา, 
ICT เพื่อการศึกษา และการบริหารจัดการ รวมท้ัง 32 ประเด็นเร่งด่วนของปัญหา แล้วจึงน าปัญหาต่างๆ 
ท้ังหมดมาคล่ีออกเพื่อแก้ไขให้ตรงจุด หารายละเอียดของปัญหานั้นๆ ให้เจอ  

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาสังคมให้ไปสู่ยุคแห่งการเรียนรู้และ
เป็นไปตามเป็น 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ด าเนินการโครงการพัฒนา ICT เพื่อรองรับให้เกิด
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีหลากหลายของครูและบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นแหล่งส่งเสริมในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านการน าเสนอในช่องทางอื่น ๆ รวมท้ังเป็น
การลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้กับครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
เข้าถึงข้อมูล ความรู้ สารสนเทศได้เพิ่มมากขึ้น 
12. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้เกิดการเข้าถึงการเรียนการสอนเขียนโปรแกรมให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 

2) เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการพัฒนาผลงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อันจะเป็นรากฐานท่ี
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 

3) เพื่อให้ได้ผลงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบท่ีหลากหลายซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

13. เป้ำหมำย 
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.1)  ผู้เรียนเรียนมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีใช้งานได้ดีอย่างน้อย 1 ระบบ 
1.2) โรงเรียนมีเงนิเพียงพอจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน จ านวน 1 ปีต่อเนื่อง 
1.3) โรงเรียนมีเงนิเพียงพอจ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ปี ต่อเนื่อง 
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

2.1) ผู้เรียนมีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2.2) ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
2.3) โรงเรียนมีการพฒันาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 
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14. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กันที่ดี 

จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
สภาพ เศ รษฐกิ จ  สภ าพ สั ง คม 
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ
ชุมชน  โดยมีกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 5 ด้านของผู้เรียน  มี
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ
ของผู้เรียนในระดับท่ีน าเสนอ  

กิจกรรมสอดคล้องกับกับความคิด 
ความต้องการ และความจ าเป็นของ
สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
วางแผนท่ีดี  สมเหตุสมผล มีหลักคิด
และหลักปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้อง
กับห ลักวิชา ท่ี เกี่ ยวข้อ ง  แสดงถึ ง
ภูมิคุ้มกันท่ีดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
ข้ อ เ ส น อ ท า ง เ ลื อ ก ห า ก มี ก า ร
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น 

กิจกรรม ส่ง เสริ มความรู้ และ
คุณธรรมของผู้เรียน  มีการพัฒนา
ทักษะ ความมีระเบียบวินัย มีสัมมา 
คารวะ ซื่อสัตย์  กตัญญู  ส่งเสริม
สติปัญญา แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร  
และส่งเสริมความขยันหมั่นเพียร 
อดทน  สน ใจใ ฝ่ รู้  ท าตน ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม 

ควำมรู้ 
1)  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 

  2)  รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

3) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
4) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
5) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

15. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  ต าบลทุ่งกว๋าว  อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 
16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ 
ในกำรด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ 1- 25 ตุลาคม 
2564 

- 
นายหัสรินทร์  
ดอนดี 

2.ประชุมช้ีแจง/
กิจกรรม 

26-31 ตุลาคม 
2564 

1.ประชุมกับครูผู้ดูแลโครงการ จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง 
2.จัดท าปฎิทินก าหนดงาน 

นายหัสรินทร์  
ดอนดี 

3. การด าเนิน
กิจกรรม 

1 พฤศจิกายน 
2564 ถึง 
31 สิงหาคม 2565 

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ และจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา” 
2.การจัดนิทรรศการและการแสดงผล
งานของนักเรียน 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง 
นายหัสรินทร์ ดอนดี 
 

4.ประเมินผล /
สรุปผล 

1 – 30 กันยายน 
2565 

- นายหัสรินทร์ 
ดอนดี 
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17. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน      5,000  บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       -  บาท 
รวมเงิน        5,000  บาท 

    (ห้าพันบาทถ้วน) 
 

18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

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

รวมทั้งสิ้น5,000 บำท (ห้ำพันบำทถ้วน) 
 
19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 

นายหัสรินทร์  ดอนดี 
 
20. ผู้เก่ียวข้อง 

1) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

21. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.ร้อยละ 80ของผู้เรียนมีทักษะ
การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

ท าแบบวัดทักษะการด ารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 

แบบวัดทักษะการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 

2. ร้อยละ 80ของครูผู้สอนได้รับ
การพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

สอบถามความคิดเห็น 
จากคณะครูภายในโรงเรียน 

แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาสู่มาตรฐาน
วิชาชีพของตนเอง 

3. ร้อยละ 80 ของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับ
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

สอบถามความคิดเห็น 
จากคณะครูภายในโรงเรียน 

แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียน 
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22. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
a. โรงเรียนมีการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพจากการ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
b. ส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
c. ยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
 
 
ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 

( นายหัสรินทร์  ดอนดี ) 
 

ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 
(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
 

ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร) 

      หัวหน้าบริหารงานฝ่ายวิชาการ 
 
 
ลงช่ือ      ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพลจะงาม) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จำ่ยในกิจกรรม  
 

11. ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 
 

ท่ี รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์ 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม STEM 1 5,000 5,000 
รวม 5,000 

 
 

12. ตำรำงสรุปจ ำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร 
 

ท่ี กิจกรรม  จ ำนวนเงิน 
(บำท)  

1 โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEM 5,000 

 รวม 5,000 

 
    
        ลงช่ือ   ผู้เสนอโครงการ 
  (นายหัสรินทร์  ดอนดี ) 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ  2565 
**************************************************************************** 

1. ชื่อโครงกำร     โครงการจ้างครูสาขาขาดแคลน   
2. แผนงบประมำณ  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. ฝ่ำย/งำน/กลุ่มสำระที่รับผิดชอบ  นางจรรยา พุทธา  
4. ลักษณะโครงกำร  ( ) งานประจ า()โครงการใหม่  (  /  ) โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  1  ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.  
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 

ตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 

มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน 
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ 4กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4.1  เพื่อยกระดับการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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9. หลักกำรและเหตุผล 
 ความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542  

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6  กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจสติปัญญา  ความรู้  คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  เป้าหมายเพื่อให้เยาวชนเป็นคนดี มีความรู้  และสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอื่นเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายทันก าหนดเวลา จ าเป็นต้องมีบุคคลากรในการปฏิบัติงานเอกสารและการให้บริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักเรียนและบุคลากรครู โรงเรียนจ าเป็นต้องดูแลเรื่องอัตราก าลังซึ่งขาดแคลนอยู่ 
โดยการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนทดแทน 

ปัจจุบันโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมขาดบุคลากรทางการศึกษาท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนดังนั้น
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการจ้างครูสาขาขาดแคลน (ภาษาจีนและคณิตศาสตร์)  เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถด าเนินงานด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
10. วัตถุประสงค์ 

8) เพื่อจ้างครูสาขาขาดแคลน (ภาษาจีนและคณิตศาสตร์)   
 
11. เป้ำหมำย 

1) เชิงปริมำณ 
1.2) จ้างครูอัตราจ้าง (ภาษาจีนและคณิตศาสตร์)จ านวน  2  คน 

2) เชิงคุณภำพ 
  2.1) สถานศึกษาสามารถด าเนินงานด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

12. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

ค่าจ้างเหมาะสมตามความรู้ 
ความสามารถ 

สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินงานด้านการสนับสนุนการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคล่องตัว 

ค่ า จ้ า ง เ ห ม า ะ ส ม ต า ม ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ ท าให้สถานศึกษาสามารถ
จ่ายค่าจ้างได้ตรงตามเวลา ไม่เป็นหนี้สิน 

ควำมรู้ 
1)ครูสาขาขาดแคลน (ภาษาจีนและคณิตศาสตร์)  มีทักษะ และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างรอบด้าน 

  2)รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

1) มีจิตอาสา เสียสละ และซื่อสัตย์ 
2) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
3) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 
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13. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  ต าบลทุ่งกว๋าว  อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 
 
14. กิจกรรม ข้ันตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
1.เสนอโครงการ ตุลาคม 2564  นางจรรยา พุทธา 
2.ขออนุมัติจัดจ้างบุคลากรตาม
ระเบียบ 

ตุลาคม 2564  นายหัสรินทร์  ดอนดี 

3. ประกาศคัดเลือก ตุลาคม 2564  งานพัสดุ 
4. คัดเลือก ตุลาคม 2564  คณะกรรมการตามค าส่ัง 
5.ท าสัญญาจ้าง ตุลาคม 2564  คณะกรรมการตามค าส่ัง 
6.ประเมินการปฏิบัติงาน กันยายน 2565  คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

 
15. งบประมำณ 
  เงินระดมทุน      219,600 บาท 

เงินระดมทุนเดิมจากการจ้างครูคงเหลือ     92,354 บาท 
รวมเงิน       311,954 บาท 

    (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพนัเก้าร้อยห้าสิบส่ีบาทถ้วน) 
 
 
16. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร  ปีงบประมำณ 2565 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2564 

ก.พ. 
2564 

มี.ค. 
2564 

เม.ย. 
2564 

พ.ค. 
2564 

มิ.ย. 
2564 

ก.ค. 
2564 

ส.ค. 
2564 

ก.ย. 
2564 

17,850 17,850 17,850 17,850 17,850 17,850 17,850 17,850 17,850 17,850 17,850 17,850 

53,550 53,550 53,550 53,550 

รวมทั้งสิ้น214,200 บำท (สองแสนหนึ่งหม่ืนสี่พนัสองร้อยบำทถ้วน) 
17. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )นางจรรยา พุทธา 
18. ผู้เก่ียวข้องคณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
19. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี ต้ังคณะกรรมการท าการประเมิน แบบประเมิน 
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20. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
การบริหารงานของสถานศึกษาสามารถด าเนินงานด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและคล่องตัว 

ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 
(นางจรรยา  พุทธา) 
 
ลงช่ือ     หัวหน้างานแผนงาน 
(นายหัสรินทร์  ดอนดี) 
 
ลงช่ือ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายหัสรินทร์  ดอนดี) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 
ลงช่ือ    ผู้รับรองโครงการ 
(นายนวพล  จะงาม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

   
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จำ่ยในกิจกรรม 
13. ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม 

 

ท่ี รายการวัสดุ – อุปกรณ์ จ านวน 
(เดือน) 

ราคา 
 (ต่อเดือน) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ชื่อกิจกรรมที่1จ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว 
1. ค่าจ้างครูสาขาขาดแคลน (คณิตศาสตร์)   12 เดือน 8,925 107,100 
2 ค่าจ้างครูสาขาขาดแคลน (ภาษาจีน)   12 เดือน 8,925 107,100 
   รวม 214,200 
 

ตำรำงสรุปจ ำนวนเงินท่ีใช้ในโครงกำร 
ท่ี กิจกรรม จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 1   

1.1 กิจกรรมท่ี 1.1 214,200 

  รวม 214,200 

 
 
 

(นางจรรยา พุทธา) 
ผู้เสนอโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ 2565 
******************************************************************* 

1. ชื่อโครงกำร  พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
2. แผนงำน  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
3. ผู้รับผิดชอบ นางจรรยา พุทธา  
4. ลักษณะโครงกำร  ( ) โครงการใหม่  ( ) โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 –  กันยายน 2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอน 
 ได้อย่างมีคุณภาพ 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ 3พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.1  เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
และปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
9. หลักกำรและเหตุผล 

การพัฒนาการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  นั้นจะเน้นการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริมแนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่
ผู้เรียนโดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้  ท้ังแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน  และน าเอา
เทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง  พัฒนาความรู้
ความสามารถท้ังด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบสอน  ด้านการถ่ายทอดความรู้
สู่ผู้เรียนในวิธีต่างๆให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด   
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความส าเร็จในการพัฒนาทุกด้านของการศึกษา
เพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและ  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การ
บริหารงานโดยการจัดการให้คนร่วมกันท างานอย่างมีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และท างานด้วยความพึงพอใจ ขวัญ
และก าลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะขวัญและก าลังใจเป็นสภาพจิตใจ
และพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถสูงหากก าลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าท่ีควร ในทางตรงกันข้ามคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถไม่สูงนัก แต่ถ้ามีก าลังใจท่ีดี การปฏิบัติงานอาจจะได้ผลมากกว่าบุคลากรท่ีมีความรู้
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ความสามารถสูง การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากร ในสถานศึกษา จ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อ
เป็นการเปิดมุมมองและโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพื่อจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนตลอดจนเป็นก ารสร้าง
แรงจูงใจและเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น   
10. วัตถุประสงค์ 

9) เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานจากหน่วยงานท่ีประสบผลส าเร็จ 
10) เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิ ชาท่ีรับผิดชอบในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 
11) เพื่อให้บุคลากรได้น าเอาความรู้ ท่ีได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรภายใน

สถานศึกษาและผู้เรียน 
12) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
13) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนางานด้านวิชาการเพื่อรับรางวัลต่างๆ 
14) เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนาตนเอง 
15) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 
16) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร 

11. เป้ำหมำย 
17) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.3) บุคลากรในโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  จ านวน  23  คน 
18) เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

2.1) บุคลากรในโรงเรียนน าความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนางานและประยุกต์ใช้ในกิจกรรม 
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.2) บุคลากรมีขวัญและก าลังใจดีขึ้น มีความสัมพันธ์อันดีซึง่กันและกนั มีความรัก 

 ความผูกพันต่อโรงเรียนและมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน 
 2.3) บุคลากรได้พัฒนาทักษะวิชาชีพและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพที่สูงขึ้น 

12. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
- บุคลากรของโรงเรียนได้รับ 
การพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
- บุคลากรของโรงเรียนได้เข้าร่วม
ก ารแ ข่ ง ขั นพัฒน าง าน ด้ า น
วิชาการเพื่อรับรางวัลต่างๆ 
- บุคลากรมีขวัญและก าลังใจ ดี
ขึ้น มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกัน
และกัน มีความรัก ความผูกพัน
ต่อโรงเรียนและมีความสัมพันธ์
อันดีซึ่งกันและกนั 

- ผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง  พฒันา
ความรู้ความสามารถท้ังด้านเนื้อหา
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆท่ีท า
หน้าท่ีรับผิดชอบสอน  ด้านการ
ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนในวิธีต่างๆให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด 
- ขวัญและก าลังใจมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอัน
มาก เพราะขวัญและก าลังใจเป็นสภาพ
จิตใจและพฤติกรรมของบุคคล 

- บุคลากรในโรงเรียนน า
ความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนา
งานและประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- บุคลากรได้พัฒนาทักษะ
วิชาชีพและมี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ท่ีสูงขึ้น 
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ควำมรู้ 
1) บุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาท่ีรับผิดชอบในการจัด 

การเรียนการสอน 
2) บุคลากรได้น าเอาความรู้ท่ีได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรภายในสถานศึกษา

และผู้เรียน 
3) บุคลากรได้เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนางานด้านวชิาการเพื่อรับรางวัลต่างๆ 

คุณธรรม 
4) มีความอดทน เสียสละ และใฝ่เรียนรู้ 
5) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
6) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

13. สถำนที่ด ำเนินกำร 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  จังหวัดล าปาง และสถานท่ีจัดอบรมตามหน่วยงานต่างๆ 
14. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน 

วิธีด ำเนินกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เตรียมการ 
(Plan) 

เขียนโครงการ เสนอ
ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ 

 ก.ย.  
2564 

นางจรรยา  
พุทธา 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

1. กิจกรรมประชุม
อบรม สัมนา 
เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ 
ทางด้านวิชาชีพ 
ของบุคลากร 

ครูเข้ารับการประชุม/
อบรม/สัมมนา 
อย่างน้อย 
คนละ 20 ช.ม. ต่อ ปี 

ต.ค. 2564 
ถึง 

ก.ย. 2565 

นางจรรยา  
พุทธา 

2.กิจกรรมประชุม
อบรมสัมนาเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร 
เข้ารับ 
การประชุม /อบรม / 
สมนา 

ต.ค. 2564 
ถึง 

ก.ย. 2565 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน
ทุ่งกว๋าว 
วิทยาคม 

3.กิจกรรมศึกษาดูงาน
จากหน่วยงานท่ีประสบ
ผลส าเร็จ 
 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
ศึกษาดูงาน 
ปีละ 1  ครั้ง 

มี.ค.  
2565 

นางจรรยา  
พุทธา 

4.กิจกรรมส่งเสริม 
การเข้าร่วมแข่งขัน
พัฒนางานด้านวิชาการ
เพื่อรับรางวัลต่างๆและ
พัฒนาตนเองให้ได้รับ
วิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
ทุกคน 
 

ต.ค. 2564 
ถึง 

ก.ย. 2565 

นางจรรยา  
พุทธา 
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กิจกรรม/ขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน 

วิธีด ำเนินกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

 5.กิจกรรมส่งเสริมครู
เพื่อให้มีและเล่ือน 

วิทยฐานะ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

ทุกคน 

ต.ค. 2564 
ถึง 

ก.ย. 2565 

นางจรรยา  
พุทธา 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

ประเมินโครงการ 
ประเมินความพึงพอใจ  
รายงานผล 

 ก.ย. 2565 นางจรรยา  
พุทธา 

4. ปรับปรุง/
พัฒนา 

(Action) 

น าผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ ปรับปรุง 
พัฒนา 

 ก.ย. 2565 นางจรรยา  
พุทธา 

 
15. งบประมำณ 

  เงินอุดหนุน      95,000  บาท 
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจากสพม.ล าปาง ล าพูน      -  บาท 
รวมเงิน      95,000  บาท 

   (ส่ีหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

 กิจกรรม รำยกำร จ ำนวนเงิน 
1. กิจกรรมประชุมอบรม สมนา เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาชีพของบุคลากร 

ค่าเดินทาง เบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก 31,000 

2.กิจกรรมประชุมอบรมสมนาเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา 

ค่าเดินทาง เบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก 18,000 

3.กิจกรรมศึกษาดูงานจากหน่วยงานท่ีประสบ
ผลส าเร็จ 

ค่าเดินทาง เบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก 20,000 

4.กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันพัฒนางานด้าน
วิชาการเพื่อรับรางวัลต่างๆและพัฒนาตนเองให้ได้รับ 
วิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน 
การพัฒนาส่ือการเรียน 
การสอนเพื่อการแข่งขัน 

20,000 

5.กิจกรรมการช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับบุคลกร 

- ของขวัญ ของรางวัล 
- การให้การช่วยเหลือ 
แก่บุคลากรในโอกาสต่างๆ 

6,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95,000 
หมำยเหตุ  : งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ 

 
16. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
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ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2564 

ก.พ. 
2564 

มี.ค. 
2564 

เม.ย. 
2564 

พ.ค. 
2564 

มิ.ย. 
2564 

ก.ค. 
2564 

ส.ค. 
2564 

ก.ย. 
2564 

6,000 15,000 10,000 6,000 6,000 6,000 - 9,000 9,000 6,000 6,000 16,000 
31,000.- 18,000.- 18,000.- 4,000.- 

รวมทั้งสิ้น95,000 บำท (เก้ำหม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) 
17. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )นางจรรยาพทุธา 
18. ผู้เก่ียวข้อง บุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
19. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/  
กำรประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.การเข้าร่วมประชุม/อบรม/ 
สมนาจากหน่วยงานท่ีประสบผลส าเร็จ 

สอบถาม สัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
 

2. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบ 

สังเกต/ทดสอบ 
 

แบบบันทึก/แบบประเมิน 
 

3.การขยายผลความรู้กับบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน 

สอบถาม สัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
 

4.การปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ประเมินผลงาน/โครงการ แบบประเมิน งาน/โครงการ 

5. การเข้าร่วมแข่งขันพัฒนางานด้าน
วิชาการเพื่อรับรางวัลต่างๆและการพัฒนา
ตนเองสู่การเล่ือนวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

สอบถาม สัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
 

6.การสร้างแรงจูงใจและเจตคติท่ีดีต่อการ
พัฒนาตนเอง 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

7. การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร สอบถาม สัมภาษณ์ 
 

แบบสอบถาม 
 

8.การสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกนั
ระหว่างบุคลากร 

ประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ 
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20. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรม สัมมนา ท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษาและน าเอาความรู้ท่ีได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้เรียน
ได้ 

2. การปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น 
3. บุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนาตนเอง 
4. บุคลากรมีความกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาตนเอง ให้มีพฤติกรรมการท างานท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้ได้

ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
(นางจรรยา พุทธา) 

 
ลงช่ือ    หัวหน้างานแผนงาน 

(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร ) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

      
ลงช่ือ    ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพล จะงาม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

  
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จำ่ยในกิจกรรม 
 

1. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม 
 

กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมประชุม อบรม สมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ 
ของบุคลากร 

 

ท่ี รำยกำร 
รวมเป็นเงิน 

(บำท) 
1. ค่าท่ีพัก  10,000 
2. ค่าพาหนะ   12,000 
3. ค่าเบ้ียเล้ียง  9,000 

รวม 31,000 
 
กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมประชุม อบรม สมนา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

ท่ี รำยกำร 
รวมเป็นเงิน 

(บำท) 
1. ค่าท่ีพัก  6,000 
2. ค่าพาหนะ   8,000 
3. ค่าเบ้ียเล้ียง  4,000 

รวม 18,000 
 

กิจกรรมที่ 3. กิจกรรมศึกษาดูงานจากหน่วยงานท่ีประสบผลส าเร็จ 
 
 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน  
(วัน) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

1. ค่าพาหนะ 1 คัน คันละ 2,000 บาท 1 6,000 
1. ค่าน้ ามันรถ ไป-กลับ   1 6,000 
2. ค่าเบ้ียเล้ียง คนละ 240 บาท/วัน  จ านวน 25 คน   1 8,000 

รวม 20,000 
 

กิจกรรมที่ 4. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันพัฒนางานด้านวิชาการเพื่อรับรางวัลต่างๆและพัฒนาตนเอง
ให้ได้รับวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
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ท่ี รำยกำร รวมเป็นเงิน (บำท) 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการพัฒนาส่ือการสอน 

จ านวน 8 กลุ่มสาระ  
6,000 

2. ค่าเดินทางเพื่อไปเข้าร่วมแข่งขัน 10,000 
3. ค่าเบ้ียเล้ียง  4,000 

รวม 20,000 
กิจกรรมที่ 5. กิจกรรมการช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลกร 

 

ท่ี รำยกำร 
รวมเป็นเงิน 

(บำท) 
1. ของขวัญ ของรางวัล 3,000 
2. การให้การช่วยเหลือแก่บุคลากรในโอกาสต่างๆ 3,000 

รวม 6,000 

2. ตำรำงสรุปจ ำนวนเงินท่ีใช้ในโครงกำร 

ท่ี กิจกรรม 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
1 กิจกรรมประชุม อบรม สมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ

ทางด้านวิชาชีพของบุคลากร 
31,000 

2 กิจกรรมประชุม อบรม สมนา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

18,000 

3 กิจกรรมศึกษาดูงานจากหน่วยงานท่ีประสบผลส าเร็จ 20,000 

4 กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันพัฒนางานด้านวิชาการเพื่อรับ
รางวัลต่างๆและพัฒนาตนเองให้ได้รับวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

20,000 

5 กิจกรรมการช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลกร 6,000 

  รวม 95,000 

 
 

 (นางจรรยา  พุทธา) 
        ผู้เสนอโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ 2565 
**************************************************************************** 

1. ชื่อโครงกำร  พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2. แผนงำน  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
3. ผู้รับผิดชอบ   
4. ลักษณะโครงกำร  (  ) โครงการใหม่ ( ) โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.  
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา 

เต็มตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง

มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน 

  กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
  กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  

   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง 

การศึกษา  
  กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 

จัดการศึกษา 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน 
มาตรฐานด้าน มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา 

ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 

4 1 

 
10. หลักกำรและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นให้มีการพัฒนาท้ังในส่วน
ของผู้เรียนและภาพรวมของสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้ก าหนด เป้าหมายหลัก คือ การยกระดับ
คุณภาพของนักเรียน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เป็นตัวช้ีวัดหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา  ตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนได้ระบุในมาตรฐานท่ี 12 ไว้ว่า สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างระบบการ
บริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจรโดยก าหนดตัวบ่งช้ีไว้ดังนี้คือ มีการจัดองค์กร โครงสร้าง
และระบบการบริหารงานท่ีมีความคล่องตัวสูงและปรับเปล่ียนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมต่อการใช้งาน มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและผู้รับบริการและผู้เกี่ยว ข้องพึงพอใจผลการ
บริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน 

ดังนั้นงานสารสนเทศในโรงเรียน ฝ่ายบริหารท่ัวไปจึงได้จัดท าโครงการพัฒนางานสารสนเทศใน
โรงเรียนขึ้น  
11. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้โรงเรียนมีเอกสารสารสนเทศของโรงเรียน 
2) เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดท าระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน เป็นระบบ และทันต่อเหตุการณ์สามารถ

น ามาใช้ได้ 
3) เพื่อพัฒนาระบบต่างๆอาทิเช่น ระบบ Q-Info , ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิก 

 
12. เป้ำหมำย 

12.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.2 โรงเรียนมีเอกสารสารสนเทศของโรงเรียน 
12.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

2.5 โรงเรียนมีการจัดท าระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน เป็นระบบ และทันต่อเหตุการณ์สามารถ
น ามาใช้ได้ 

 
13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
ใ ช้ทรัพยากรอย่ าง รู้

คุณค่า ประหยัด  ไม่ฟุ่มเฟือย 
มี เ ห ตุ และผล ในการท า ง าน 

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
มีการรวบรวมข้อมูลงาน

สารสนเทศของโรงเรียนให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 
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ควำมรู้ 
 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดท าสารสนเทศของโรงเรียน 
คุณธรรม 

มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการจัดท าสารสนเทศ 
14. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
15. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำด ำเนินกำร 

 

 

16. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน      1,700  บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจากสพม.ล าปาง ล าพูน         - 
 บาท 
เงินสนับสนุนอื่นๆ        -  บาท 
รวมเงิน       1,700  บาท 

        (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรม/
ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ
ในกำร

ด ำเนินงำน 
รำยละเอียดกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ/
คณะท างาน 

1-30
กันยายน
2564 

 
ทีมงาน

สารสนเทศ 

2.ประชุมช้ีแจง/
กิจกรรม 

1-30  
พ.ย. 
2564 

ประชุมช้ีแจงคณะท างาน ผู้บริหารสถานศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะครู

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

ฝ่ายบริหาร 

3. การด าเนิน
กิจกรรม 
 
 

1 ธันวาคม 
2564 
ถึง 

30 กันยายน 
2565 

มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนตลอดปี
การศึกษา  

ทีมงาน
สารสนเทศ 

4.ประเมินผล / 
สรุปผล 
 
 

กันยายน 
2565 

1) เอกสารสารสนเทศของโรงเรียน 
2) ระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน เป็นระบบ และทันต่อ
เหตุการณ์สามารถน ามาใช้ได้ 
3) ระบบต่างๆอาทิเช่น ระบบ Q-Info , ระบบรับส่ง
เอกสารอิเล็กทรอนิกถูกพัฒนา 

ทีมงาน
สารสนเทศ 
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17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - - 1,000 - - - 700 - 1,000 - - 

- 1,000 700 - 
รวมทั้งสิ้น1,700    (หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 

นายปรัชญา  จันทร์แก้วต าแหน่งครู  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
19. ผู้เก่ียวข้อง 

- 
20. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/ กำร

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมี
เอกสารสารสนเทศของโรงเรียน 

1. สังเกตเอกสารสารสนเทศ
ของโรงเรียน 

1.เอกสารสารสนเทศของ
โรงเรียน 

2. ร้อยละ 95 ของโรงเรียนมี
การจัดท าระบบสารสนเทศท่ี
เป็นปัจจุบัน เป็นระบบ และทัน
ต่อเหตุการณ์สามารถน ามาใช้ได้ 

2. สังเกตระบบสารสนเทศท่ีเป็น
ปัจจุบัน 

2. เอกสารสารสนเทศของ
โรงเรียน 

3.ร้อยละ 95 ของการพัฒนา
ระบบต่างๆ 

3. การใช้งานโปรแกรม 3. โปรแกรมส าเร็จรูป 
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21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  โรงเรียนมีระบบงานสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2.  มีสารสนเทศของโรงเรียนท่ีเป็นปัจจุบัน 
 3.  การพัฒนาระบบต่างๆ อาทิเช่น ระบบ Q-Info , ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิก 
 

 
ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

     (นายปรัชญา  จันทร์แก้ว) 
 

ลงช่ือ    หัวหน้างานแผนงาน 
(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร) 
     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

 
ลงช่ือ    ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพลจะงาม) 
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

  
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



306 

 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม 
14. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 

ท่ี รายการวัสดุ – อุปกรณ์ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1. กระดาษ Double A  ขนาด A4 - - 1,700 
   รวม 1,700 

 
ตำรำงสรุปจ ำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร 

ท่ี กิจกรรม จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์  1,700 

2   

 รวม 1,700 

 
 
 
 
 

(นายปรัชญา  จันทร์แก้ว) 
        ผู้เสนอโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ 2565 
********************************************************************************** 
1. ช่ือโครงกำร  โครงการวิถีถ ิ่น วิถีไทย 
2. แผนงำน  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. ผู้รับผิดชอบ  นางมงคลยา พานดง  
4. ลักษณะโครงกำร   ()โครงการใหม่  ( )โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อท่ี 1-6  
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ียากล าบาก 

7. กลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพนูข้อท่ี 1-6  
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีงามและปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน   

  กลยุทธ์ที่ 5สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5.1  เสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างหลากหลาย 
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  
มำตรฐำนด้ำน ประเด็นพิจำรณำ 

1 คุณภาพผู้เรียน 1.1,1.2 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

2.3,2.5,2.6 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 
10. หลักกำรและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542 มาตรามาตรา 24 การจัดการศึกษา ท้ัง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา  (3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา แต่ทว่าในปัจจุบันปัญหาการขาด
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตท่ีผ่านมา สาเหตุ
ส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปล่ียนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม   ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในสังคมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งท าให้
ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชน ในสังคมท่ีจะต้านทานกับปัญหา  ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคม
ตามมา เช่น ส าหรับเด็ก และเยาวชน  ได้แก่  ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์  นอกจากนี้แล้วการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติ
เข้ามาโดยไม่ค านึงถึงผลท่ีเกิดขึ้น และลืมรากเหง้าวัฒนธรรมของตนเองโดยเฉพาะวัฒนธรรมท่ีเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการเข้าร่วมกับกิจกรรมท้องถิ่น เด็กๆและเยาวชนมักใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารกันมากกว่าท่ีจะ
พูดคุยกันโดยตรง ท าให้เกิดสังคมใหม่ท่ีเรียกว่าสังคมก้มหน้า และสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคท่ีเรียกว่า THAILAND 
4.0  ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด โควิค 19 ให้เว้นระยะห่าง SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID-19 

 ปัญหาต่างๆท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่งคือการจะท าโครงการท่ีให้เด็กๆและ
เยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีส่วนร่วมในการกิจกรรมและเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรม โดยเฉพาะโครงการวิถิถ่ิน วิถีไทย จะขัดเกลาพฤติกรรมและมีส่วนร่วมในกลุ่มและการพูดคุยกันมาก
ขึ้น โครงการนี้เป็นโครงการท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  และเนื่องจากโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคมมีงบประมาณจ ากัดไม่สามารถด าเนินโครงการให้สมบูรณ์ได้ จึงขอสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวในครั้งนี้ 
11. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี 
2. เพื่อให้นักเรียนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและวันส าคัญต่างๆ 

  3. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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12.เป้ำหมำย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จ านวน 189 คน  
 - นักเรียนได้รับเพชรทองกวาว จ านวน  24  คน  
 - ครูและบุคลาการในโรงเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จ านวน 20 คน 
 - ผู้ปกครอง และชุมชนใกล้เคียง 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมทุกคนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดีและสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมและวันส าคัญต่างๆท้ังในโรงเรียนและชุมชน 

13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิ จ   สภาพ สังคม 
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ
ชุมชน  โดยมีกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 5 ด้านของผู้เรียน  มี
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ
ของผู้เรียนในระดับท่ีน าเสนอผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลการ
เรียนรู้  และลงมือปฏิบัติ  โดยมี
ผู้ปกครองคอยให้ค าแนะน า  เป็น
วิทยากร  เป็น ผู้ จัดหา ส่ือ/วัส ดุ
ประกอบการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม
มีส่วนร่วมในการประเมินผลและใช้
ชุมชนเป็นแหล่งจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมมีความหลากหลายของ
เนื้ อหาตามสภาวะภูมิ สังคมของ
สถานศึกษา  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด 
อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด าเนินการโดยนักเรียน  และมีครูเป็น
ผู้น าหรือสนับสนุน  มุ่ง เน้นให้เกิด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม/ส่ิงแวดล้อมของ 
สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
เรียนรู้ ความเข้าใจแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนได้
กิจกรรมสอดคล้องกับกับความคิด 
ความต้องการ และความจ าเป็นของ
สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
วางแผนท่ีดี  สมเหตุสมผล มีหลักคิด
แ ล ะ ห ลั ก ป ฏิ บั ติ ข อ ง กิ จ ก ร ร ม
สอดคล้องกับหลักวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
แสดงถึงภูมิคุ้มกันท่ีดี มีการวางแผน
ยืดหยุ่น มีข้อเสนอทางเลือกหากมี
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดข้ึน 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
คุณธรรมของผู้ เรียน  มีการ
พัฒนาทักษะ ความมีระเบียบ
วินัย มีสัมมา คารวะ ซื่อสัตย์ 
ก ตัญญู   ส่ง เสริมส ติปัญญา 
แยกแยะถูก ผิด ควร ไม่ ควร  
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม
ขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจใฝ่รู้ 
ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 
 

ควำมรู้ 
 

1)  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 
2)  รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม 

คุณธรรม 
 

1. อาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
2. มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
3. มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 
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14. สถำนที่ด ำเนินกำร    
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 
วัดในต าบลทุ่งกว๋าว และต าบลบ้านขอ อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
กิจกรรม/ข้ันตอนกำร

ด ำเนินงำน 
ระยะเวลำในกำร

ด ำเนินงำน 
รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร 
1. เสนอโครงการ/
คณะท างาน 

1- 15 ตุลาคม 
2564 

 นางมงคลยา 
พานดง 

2. ประชุมช้ีแจง/กิจกรรม 1-15 
ธันวาคม 
2564 

ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการฝ่าย
บริหารงานบุคคล   

ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

3. การด าเนินกิจกรรม    
3.1 กิจกรรมแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ 

16-30 
พฤษภาคม 2565 

- นักเรียนเข้าแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดจ๋ง
เหนือ  

ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล  

3.2 กิจกรรมสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม และ
วันส าคัญ 
1) กิจกรรมเพชร
ทองกวาว 
 

 
 
 

15-29 กุมภาพันธ์ 
2565  

 
 
 
 
- คัดเลือกเพชรทองกวาว 4 ด้าน คือ 
1. ด้านผลการเรียน 
2. ด้านช่วยเหลืองานโรงเรียน 
3. ด้านช่วยเหลือครอบครัว 
4 ด้านความประพฤติ 
โดยคัดเลือกจากนักเรียนทุกระดับช้ัน
แยกเป็นม.ต้น ม.ปลาย จ านวน 24 คน 
และมอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 
ในวันสถาปนาโรงเรียน 

 
 
 
 

ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ 

หัวหน้าระดับ 
  

2) กิจกรรมลูกทุ่งกว๋าว
พบธรรมะ 
- กิจกรรมหล่อเทียน
จ าน าพรรษา  
 
- กิจกรรมตกแต่งต้น
เทียนจ าน าพรรษา และ
ถวายเทียนจ าน าพรรษา 

ตลอดปีการศึกษา  
 
- นัก เรียน คณะครูและบุคลากรใน
โรงเรียนทุ่งกว๋าวเข้าร่วมพิธีหล่อเทียน
จ าน าพรรษา  
 -นักเรียนแต่ละหมู่บ้านโดยการน าของ
ผู้ใหญ่บ้านนักเรียนน าเทียนท่ีตกแต่งไป
วัดถวายเทียน และฟังธรรม แยกเป็น
หมู่บ้านในต าบลทุ่งกว๋าว จ านวน 12 วัด 
คือ  

ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

งานส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 

คณะกรรมการ
นักเรียน 
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กิจกรรม/ข้ันตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1. วัดบ้านจ๋ง 2. วัดศรีสากตุ 3. วัดบ้าน
ถ้ า 4. วัดม่อนพญาค า 5. วัดหัวหัวทุ่ง  
6. วัดทุ่งกว๋าว 7. วัดทุ่งจ้ี 8. วัดปลายนา
หลวง 9. วัดทุ่งปง 10 วัดทุ่งข่วง 11 วัด
บ้านเฮี๊ย 12.วัดในต าบลบ้านขอ เลือก 1 
วัด  ผู้ใหญ่บ้านนักเรียน ติดต่อนิมนต์
พระสงฆ์เพื่อถวายเทียนและแสดงธรรม
ให้นักเรียนแต่ละหมู่บ้าน 

3) กิจกรรมเนื่องในวัน
ส าคัญทางศาสนา 
- วันมาฆบูชา 
- วันอาฬาหบูชา  
- วันเข้าพรรษา 
- วันออกพรรษา 
- วันวิสาขบูชา 

ตลอดปีการศึกษา - มีการจัดกิจกรรมดังนี้ จัดป้ายนิเทศ
หน้าห้อง 116, 114  
-นักเรียนไปท าจิตอาสาท่ีวัดใกล้บ้าน 
- กิจกรรมประกวดวาดภาพในวันส าคัญ  
- กิจกรรมเสียงตามสายในโรงเรียน
น าเสนอประวั ติความเป็นมาของวัน
ส า คัญทางศาสนา ต่างๆ ใน ช่วงพั ก
กลางวันโดยคณะกรรมการนักเรียน 

ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

งานส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 

คณะกรรมการ
นักเรียน 

4) กิจกรรมสืบสานวิถีถ่ิน
วิถีทุ่งกว๋าว 

ธันวาคม 2565 จัดกิจกรรมสืบสานวิถี ถิ่นวิถีทุ่งกว๋าวโดย
ให้นักเรียนฝึกตัดตุง เพื่อน าไปใช้ในวัน
ส าคัญต่างๆ  เช่น วันสงกรานต์ เป็นต้น 

งานส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 

4. ตรวจสอบประเมินผล 1-30 กันยายน 
2565 

- ตรวจสอบประเมินผลกิจกรรม งานส่งเสริม
คุณธรรมฯ 

5. สรุปรายงานผลการ
ประเมิน 

1 -10 ตุลาคม 
2565 

- สรุปรายงานผลการประเมินกิจกรรม งานส่งเสริม
คุณธรรมฯ  

16. งบประมำณที่ใช้ทั้งหมด   จ านวน  ......19,000..  บาท 
 แหล่งงบประมำณ 
 ( ) เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จ านวน  …………1 1,000… บาท 

( ) เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน  …………………………………. บาท 
 กิจกรรมวิชาการ 

 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 กิจกรรมทัศนศึกษา 
 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT ) 
 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 ( COVID-19) 
() เงินระดมทุน   จ านวน  …………………………………. บาท  
(  / ) เงินสนับสนุนจาก อบต.ทุ่งกว๋าว จ านวน  …18,000….  บาท 
() เงินอื่นๆ ระบุ........................ จ านวน  …………………………………. บาท 
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17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

    2,000        

 2,000  18,000 
 

รวมทั้งสิ้น .............. 19,000............................บำท (.....หนึ่งหม่ืนเก้ำพันบำทถ้วน....) 
 

18. ผู้เก่ียวข้อง 
1. ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
2. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววทิยาคม 
3. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 
5. วัดในต าบลทุ่งกว๋าว และต าบลบ้านขอ อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 
 

19. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/ 
กำรประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. นักเรียนท่ีเข้าใจและเล็งเห็นความส าคัญของการถวายตนเป็น
พุทธมามกะร้อยละ 95 
2. นักเรียนเข้าร่วม 
กิจกรรมถวายตนเป็นพุทธมามกะ ร้อยละ 100 
3. นักเรียนท่ีเข้าใจและเล็งเห็นความส าคัญสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมและวันส าคัญ ร้อยละ 100 
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและวัน
ส าคัญต่างๆท้ังในโรงเรียนและชุมชน ร้อยละ 90 

 ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
นักเรียน 
สังเกตพฤติกรรม
ก า ร ป ฏิ บั ติ
กิจกรรม 

- แบบประเมิน
ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม โดยใช้ 
google form 
-แ บ บ สั ง เ ก ต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน/ 
การประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ 

1. รักศาสนา 
ศาสน์ กษัตริย์ 

1.นักเรียนทุกคนร้องพลงชาติ 
2.นักเรียนทุกคนยืนตรงเคารพธง
ชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี 
3. นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

1. ประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม วันรักษ์
ไทย วันอาเซียน 
2. ประเมินจากการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา  
3. ประเมินจากแบบ
ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

แบบประเมินจาก google 
from  
1. แบบประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรมวันรักษ์ไทย. 
 2. แบบประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรมวันอาเซียน 
3. แบบประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน

2. ซื่อสัตย์
สุจริต 

นักเรียนร้อยละ 90 ส่งการบ้าน
ตรงเวลาและท าการบ้านได้ด้วย
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คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน/ 
การประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ 

ตนเอง  4. การสังเกตจากการท า
กิจกรรมในห้องเรียน   

สังคมศึกษา 
4. แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

3. นักเรียนมี
วินัยในตนเอง  
 

1.นักเรียนร้อยละ 90เข้าร่วม
กิจกรรมตรงเวลา  
2. นักเรียนร้อยละ 90แต่งกาย
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

4. นักเรียนใฝ่
เรียนใฝ่รู้ 
 

1.นักเรียนร้อยละ 90เข้าเรียน
ตรงเวลา  
2. นักเรียนร้อยละ 90 ต้ังใจเรียน 

5.มุ่งมุ่นในการ
ท างาน 

นักเรียนร้อยละ 90 ท างานท่ี
ได้รับมอบหมายงาน ท้ังานกลุ่ม  
และงานเด่ียว 

6.รักความเป็น
ไทย 

นักเรียนทุกคนรักความเป็นไทย 
- การไหว้ทักทาย   

7.มีจิต
สาธารณะ 

นักเรียนร้อยละ 90มีจิต
สาธารณะ เช่น ท าความสะอาด
ห้องเรียน ลบกระดาน ปิด
หน้าต่าง ปิดไฟ ปิดพัดลม  

 
20. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1  นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมมีคุณธรรมอัตลักษณ์  
2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ตามหลักค่านิยม 12 ประการ คือ  

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้ จักด ารงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย 
และพร้อมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี  

11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
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12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 2. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมท่ีเป็นวิถีถิ่นวิถี
ทุ่งกว๋าว 
  3.  นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และน าความรู้ท่ี
ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 

ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 
(นางมงคลยา พานดง) 
 

ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 
(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
 

ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร) 

       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

ลงช่ือ ผู้รับรองโครงการ 
(นายนวพล  จะงาม) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 
  
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยกำรวัสดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรวิถีถ่ิน วิถีไทย 
 

1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
ท่ี รำยกำร จ ำนวน รำคำ รวม 

1. กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
1. ป้ายไวนิล 4เมตร 70 280 
2. สังฆทาน 1 ชุด 300 300 
3. ซองปัจจัย  500 500 
4.  ดอกไม้ ธูปเทียน     220 
   รวม 1,300 

2. กิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และวันส าคัญ   
 
  

1) กิจกรรมเพชรทองกวาว 
- กรอบเกียรติบัตร 
- ทุนการศึกษา 4 ทุน 

 
24 
4 

 
100 
500 

 
2,400 
2,000 

 2) กิจกรรมลูกทุ่งกว๋าวพบพระ 
 - ฟาราฟิน เทียน 
- สังฆทาน 
- ปัจจัยพระสงฆ ์
-  อุปกรณ์แต่งต้นเทียน  
 ( กระดาษเงิน กระดาษทอง สีละ5แผ่น รวม 10 
แผ่น) 
- กรรไกร  
- กาว 

 
 

12 ชุด 
12 วัด 

 
10 ชุด 

 
12 อัน 
12 ขวด 

 
 

200 
300 

 
100 

 
40 
35 

 
3,200 
2,400 
3,600 

 
1,000 

 
480 
420 

 3) กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา 
- โปสเตอร์ วันมาฆบูชา อาฬาหบูชา เข้าพรรษา  
  ออกพรรษา- วันวิสาขบูชา (งบ อุดหนุน) 
- กระดาษสี 2 หน้า(งบ อุดหนุน) 
- กระดาษปก สีเหลือง (งบ อุดหนุน)  
- สีไม้ (งบ อุดหนุน) 
- พลาสติกเคลือบใส 

 
10 
 

20 
3 รีม 

2 กล่อง 
1 รีม 

  
20 
 

100 
100 
150 
260 

  
200 

 
200 
300 
300 
260 

 4) กิจกรรมสืบสานวิถีถ่ินวิถีทุ่งกว๋าว    
 - กระดาษว่าว ท าตุง 

- อุปกรณ์ประกอบตุง เชือก กระดาษแข็ง 
 

10 64 640 
300 

  รวม  17,700 
รวมทั้งสิ้น 1,9000 
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รำยกำรวัสดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรวิถีถ่ิน วิถีไทย 
งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล  

โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
********* **************  

ท่ี รำยกำร จ ำนวนเงิน 
1. กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 1,300 
2. กิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และวันส าคัญ   

17,700 
 1) กิจกรรมเพชรทองกวาว 
 2) กิจกรรมลูกทุ่งกว๋าวพบพระ 
 3) กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา 
 4)กิจกรรมสืบสานวิถีถ่ินวิถีทุ่งกว๋าว 
 รวม 19,000 

 
 
 

(นางมงคลยา พานดง) 
ผู้เสนอขอโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ  2565 
********************************************************************************** 
1. ช่ือโครงกำร  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษำ 
2. แผนงำน  พัฒนาระบบบริหารและจัดการ 
3. ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
4. ลักษณะโครงกำร   ()โครงการใหม ่  ()โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2564 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่ 1,2,3,4  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

  กลยุทธ์ที่  2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
  กลยุทธ์ที่  3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 

ตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ี 
เข้มแข็ง 

  กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 
มีคุณภาพ 

  กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง 
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กร 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

  กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ียากล าบาก 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนข้อที่ 1 , 2 ,3, 4 และ  5  

  กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  กลยุทธ์ที่  2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

    กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่  4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่  6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

 การศึกษา 
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8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่  
กลยุทธ์ที่ 5สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ 

 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5.1  เสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างหลากหลาย 
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน 
 
มาตรฐานท่ี มาตรฐานด้าน ตัวบ่งช้ีท่ี 
1 คุณภาพของผู้เรียน - 

2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- 

 
10. .  หลักกำรและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราท่ี 29 ให้สถานศึกษา
ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
เพื่อให้ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและ
วิทยากรต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมท้ังวิธีการสนับสนุนให้มี
การแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน  
  การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการกระจายอ านาจ 
การจัดการศึกษาจากสถานศึกษาสู่ชุมชน โดยการระดมทรัพยากรและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อบริหารจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมเล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน กิจกรรมให้บริการชุมชน กิจกรรมส าคัญของชุมชน ฯลฯ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวของทุกภาคส่วนร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษา 
 
11.  วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

2. เพื่อให้สถานศึกษาก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม
ชัดเจนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 
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12.  เป้ำหมำย   
1. เชิงปริมำณ  

   3.1.1 ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

3.1.2 ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจนและ 
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
   3.1.3 ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา และเช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนรว่มรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 2. เชิงคุณภำพ 
  3.2.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
  3.2.2 โรงเรียนประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 2.2  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 
13.  กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมงาน (PLAP) 
- จัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องวาง

แผนการด าเนินงาน 
- มอบหมายงานตามภาระงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
- รวบรวมกิจกรรม  จัดเขียนโครงการ เสนอขอ

อนุมัติเป็นแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา 
2564 กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  

ขั้นด าเนินการ  (OO) 
- กิจกรรมท่ี1.3 พัฒนางานส านักงานฝ่าย

บริหารทั่วไป 
ขั้นตรวจสอบ (HCEHC) 
 -การด าเนินงานของคณะกรรมการ โดยการสังเกต 
การสอบถาม  ตรวจสอบเอกสาร 
ขั้นรายงาน (AHTTOP) 
  - สรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม 
 

  
นายดวงเด่น พิจอมบุตร 
 
นายดวงเด่น พิจอมบุตร 

 
 
 
 

นายดวงเด่น พิจอมบุตร 
 
นายดวงเด่น พิจอมบุตร 
 
คณะกรรมการฝ่าย 
 
คณะกรรมการฝ่าย 
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14. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน     1,000  บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -    บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       - บาท 
รวมเงิน       1,000  บาท 

    (หนึ่งพันบำทถ้วน) 
15. วิธีด ำเนินกำร 

ท่ี งำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ปีกำรศึกษำ 

หมำยเหตุ 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

1 
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  
 

2 
กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริม
การจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน 

  
 

3 
กิจกรรมวันสายธารสานฝันเยาวชน
สว.ภก. 

 
 

 

4 กิจกรรมให้บริการชุมชน    

5 กิจกรรมส าคัญของชุมชน    

 
16. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ตลอดปีการศึกษา 
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17. สถำนที่ด ำเนินกำร 
17.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครนิทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
17.2 ชุมชน 

 
 
         ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 
      (นายดวงเด่น  พิจอมบุตร) 
 
     ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 
       (นายหัสรินทร์  ดอนดี)  
 
       ลงช่ือ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร) 
      หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชการการ 

 
 

 ลงช่ือ     ผู้รับรองโครงการ 
  (นายนวพล  จะงาม) 

    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 

  
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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ฝ่ำยบริหำร 

งำนบุคคล 
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2. ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
       

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

รวม(บำท) ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กพร. 

ระดม
ทุน 

อบต. อื่นๆ 

1 โครงการพัฒนาส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 2,000  -   -   - - 2,000 ครูสรัญญา 

2 โครงการสถานศึกษาสีขาว 2,000  -   -   - - 2,000 ครูสรัญญา 

3 โครงการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 3,000  -   -   - - 3,000 ครูสรัญญา 

4 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2,000  -   -   - - 2,000 ครูสรัญญา 

5 โครงการรักษาความปลอดภัย  4,000  -   -   - - 4,000 ครูสุพจน์ 

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 7,500  -   -   - - 7,500 ครูนฤมล 

7 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 5,000  -   -   - - 5,000 ครูมงคลยา 

8 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 3,500  -   -   - - 3,500 ครูมงคลยา 

  รวม 29,000  -   -   - - 29,000   
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รำยละเอียดโครงกำร 
ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ 2565 

********************************************************************************** 
1. ชื่อโครงกำร  พัฒนางานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
2. แผนงำน  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
3. ผู้รับผิดชอบ งานส านักงานฝ่าย 
4. ลักษณะโครงกำร  ()โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำรตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่5 
 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล 
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนข้อที่ 6 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

8.สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 4 
กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4.1 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
9. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ท่ีสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอนประกอบไปด้วย มาตรฐาน
และการประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ 
 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ดังนั้นงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนจึงเสนอโครงการพัฒนาส านักงาน
ฝ่ายบริหารงานบุคคลขึ้นมา 
10.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บริการให้กับผู้มารับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา  
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11. เป้ำหมำย 
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจในการมารับและให้บริการของ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลสามารถบริการให้กับนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

12. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

  ใช้งบประมาณอย่างจ ากัดและให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า บูรณา
การกับทุกฝ่าย ทุกคนมีส่วนร่วม 

นักเรียนได้รับการบริการอย่างท่ัวถึง 
สะดวก รวดเร็ว สถานท่ีเป็นสัดส่วน 

นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบยอมรับในส่ิง
ท่ีตนเองกระท า กล้าเผชิญกับความ
จริง 

ควำมรู้ 
นักเรียนรู้ถึงมารยาทในการรับบริการ การปฏิบัติตนในสังคมอย่างเหมาะสม 

คุณธรรม 
  นักเรียนมีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา เคารพสิทธิ และให้เกียรติผู้อื่น รู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 

13. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
14. ระยะเวลำ 
ตุลาคม 2564– กันยายน 2565 

 
15. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำด ำเนินกำร 

 

16. งบประมำณ 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ 1-31 สิงหาคม 2564 - ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯจัดท าแผน 

นางจรรยา พุทธา 

2. จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ส านักงาน 

ธ.ค.2564 -ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ งานส านักงานฝ่าย
บริหารงานบุคคล 



327 

 

 
  เงินอุดหนุน      2,000  บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     - บาท 
เงินสนับสนุนจากสพม.ล าปาง ล าพูน       - บาท 
  รวมเงิน    2,000 บำท  (สองพนับำทถ้วน) 
 

17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - 1,000 - - - - 1,000 - - - - 

1,000 - 1,000 - 
รวมทั้งสิ้น2,000 บำท (สองพนับำทถ้วน) 

 
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 
 งานส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
19. ผู้เก่ียวข้อง 

1) งานพัสดุโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 

20. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 75 ของนักเรียน และ
บุคลากร มีความพึงพอใจในการ
พัฒนาส านักงานฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

1. วัดความพึงพอใจของผู้มาใช้
บริการ 

 

1. แบบวัดความพึงพอใจ 
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21.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. บรรยากาศเอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน 
 2. บริการผู้มารับบริการจากฝ่ายบริหารงานบุคคลได้รวดเร็ว 
 

 
 ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการฯ 
   นางจรรยา พุทธา      
 
 ลงช่ือ   หัวหน้าฝ่ายฯผู้เห็นชอบโครงการฯ 
  (นางสรัญญา เรือนค า)     

 
ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 
 (นายหัสรินทร์ดอนดี) 
 
 ลงช่ือ    ผู้รับรองโครงการ 
 

  (นายนวพล จะงาม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
  
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม 
1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 

 

ท่ี รายการวัสดุ – อุปกรณ์ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ชื่อกิจกรรมที่1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
1. กระดาษท าเกียรติบัตร 1 รีม 180 180 
2.  กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 รีม 118 118 
3. กระดาษกาวย่น ขนาด 1.5 นิ้ว 5 ม้วน 30 150 
4. แฟ้มสรุปงาน 5 100 500 
5.  ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ าเงิน 12 ด้าม 20 240 
6. เทปใสขนาด 1  นิ้ว 2 ม้วน 30 60 
9. กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ 1 60 60 
10 คัตเตอร์ตัดกระดาษ 2 50 100 
11 กระดาษเทาขาว 10 20 200 
12 แลคซีน 1.5 นิ้ว 4 35 140 
13 เทปโฟมกาว 2 หน้า 3 M 1 160 160 
14 เย่ือกาว 2 หน้า บาง 2 30 60 
 รวม   2,000 
 
 

ตารางสรุปจ านวนเงินท่ีใช้ในโครงการ 
ท่ี กิจกรรม จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม1  

1.1 กิจกรรมท่ี1.1 วัสดุส านักงาน 2,000 

  รวมทั้งสิ้น (สองพันบำทถ้วน) 2,000 

 
 
 
(นางจรรยา พุทธา) 

   ผู้เสนอโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ 2565 

********************************************************************************** 
1. ชื่อโครงกำร  โครงการสถานศึกษาสีขาว 
2. แผนงำน  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
3. ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
4. ลักษณะโครงกำร  ()โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำรต.ค. 2564 – กันยายน 2565  
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่2 
 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 

7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนข้อที่ 5 
  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
8) สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1 
  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในโรงเรียนและสังคมอย่างมีความสุข 
9. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555  ก าหนดกลยุทธ์ท่ีส าคัญในการด าเนินงาน 7 แผน 4ปรับ3 หลัก 6เร่ง โดย
มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับผิดชอบด าเนินการตามแผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานในแผนงานท่ี 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยา
เสพติด (Potential Demand)  สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ได้ถูกก าหนดให้เป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด เนื่องจากมีนักเรียนท่ีเป็นวัยเส่ียง 

 เพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าว และขับเคล่ือนการด าเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้มีความชัดเจน เกิดความ
เข้มแข็ง และมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นรปูธรรม งานป้องกนัและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
จึงได้จัดท าโครงการสถานศึกษาสีขาว ขึ้น  
10.วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้นักเรียนปลอดจากสารเสพติดและอบายมุขทุกชนิด  
 2.  เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนน าต้านยาเสพติด 
 3.  เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษา รู้เท่าทัน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และสารเสพติด 
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11. เป้ำหมำย 
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 1.1)  นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ร้อยละ 98 ปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด 
  
 2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 2.1) นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมมีความตระหนักในพิษภัยของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น  
  
12. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
การจัดกิจกรรมใช้งบประมาณอย่าง
จ ากัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยใช้วัสดุอุปกรณ์เท่าท่ีมีอยู่น าสิงที
มีแล้วมาปรับใช้บูรณาการเข้ากับทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  และใช้อย่าง
คุ้มค่า ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมให้
คุ้มค่าและกระชับ ทุกคนมีส่วนร่วม 

นักเรียน ใช้กิจกรรมต่างๆ เป็นส่ือหลีก
ไกลสารเสพติด อบายมุขต่าง ๆ ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความ
สมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ  

นักเรียนมีความตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติดท่ีเกิดขึ้นกับร่าง สังคม 
สติปัญญา เศรษฐกิจ ครอบครัว 
ประเทศชาติ 

 

ควำมรู้ 
 นักเรียนรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด แสวงหาวิธีการหลีกเล่ียงจากยาเสพติดทุกชนิด และวิธีการสอดส่องดูแล
เพื่อน 

คุณธรรม 
  นักเรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ มีความรับผิดชอบ ความอดทนอดกล้ัน มีสติ รู้จักการคิดวิเคราะห์ รักตัว
กลัวบาป   

13. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 
14. ระยะเวลำ 
 ต.ค  2564 – กันยายน 2565 
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15. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

1.เสนอโครงการ 1-31 สิงหาคม 
2564 

 
นางสรัญญา เรือนค า 

2. กิจกรรมห้องเรียนสี
ขาว 

พ.ค.2565 -ครูที่ปรึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ
ห้องเรียนสีขาว 4 ฝ่าย  
- ด าเนินการตามกิจกรรมห้องเรียนสี
ขาว 
-ประเมินห้องเรียนสีขาว 

งานป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา 

3. กิจกรรมวันงดสูบ
บุหรี่โลก 

31 พ.ค.2565 -ประชุมปรึกษาหารือนักเรียนแกนน า
และคณะกรรมการนักเรียนในการจัด
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
31 พ.ค.2565 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 

งานป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา 

4.กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง,เครือข่าย
ผู้ปกครอง,
คณะกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

 

พ.ค. 2565 
 

- ประชุมผู้ปกครองภาคเรียน ละ1 
ครั้ง 
- ประกาศแต่งต้ังเครือข่ายผู้ปกครอง
ท้ังระดับช้ันเรียน และระดับโรงเรียน 
- ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา 

งานป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา 

5. คัดกรองนักเรียน มิ.ย.2565 - ประสานงานขอความร่วมมือศูนย์
อ านวยการเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ
เมืองปานตรวจปัสสาวะนักเรียนท้ัง
โรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

งานป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา 

6. กิจกรรมอบรม
นักเรียนแกนน า 

มิ.ย.2565 - ครูที่ปรึกษาคัดเลือกนักเรียน
ห้องเรียนละ 5 คน เพื่อเข้ารับการ
อบรมร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน
เพื่อเป็นนักเรียนแกนน าต้านยาเสพติด 

งานป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา 

7. กิจกรรมวันต่อต้านยา
เสพติดโลก 

26  มิ.ย. 2565 -ประชุมปรึกษาหารือนักเรียนแกนน า
และคณะกรรมการนักเรียนในการจัด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 
มิถุนายน  2565 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 

งานป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา 
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16. งบประมำณ 

  เงินอุดหนุน      2,000  บาท 
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     - บาท 
เงินสนับสนุนจากสพม.ล าปาง ล าพูน      - บาท 
 รวมเงิน    2,000 บำท (สองพนับำทถ้วน) 
 

17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - - - - - - 500 1,000 500 - - 
- - 1,500 500 

รวมทั้งสิ้น2,000 บำท (สองพนับำทถ้วน) 
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 
 งานป้องกันและแกไ้ขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
 
19. ผู้เก่ียวข้อง 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  2) ศูนย์อ านวยการเอาชนะยาเสพติด อ าเภอเมืองปาน 
20. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 98 ของนักเรียน 

ปลอดจากสารเสพติดทุก
ชนิด 

 

1. การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 
2. สังเกตและบันทึกการท าผิดระเบียบ
ว่าด้วยสารเสพติด 
3. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1. แบบสรุปการตรวจปัสสาวะ
นักเรียน 
2. แบบบันทึกการท าผิดระเบียบ
ของนักเรียน 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินงำน 

รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

8. กิจกรรมชมรม TO 
BE Number One 
 
 

มิ.ย.2565 
 
 
 

- ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการชมรม 
TO BE Number One ปีการศึกษา  
2565 
- วางแผนการด าเนินงานของชมรมฯ 
- ด าเนินการตามแผน 

งานป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาสารเสพติดใน

สถานศึกษา 
 
 



334 

 

21.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมท่ีจะท าให้ห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด 
 2. นักเรียนสามารถแนะน าผู้ใกล้ชิดให้หลีกไกลจากสารเสพติด 
 
 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการฯ 
(นางสรัญญา เรือนค า) 
 
 
ลงช่ือ     หัวหน้าฝ่ายฯผู้เห็นชอบโครงการฯ 
(นางสรัญญา เรือนค า) 
 
ลงช่ือ   หัวหน้างานแผนงาน 
(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
 
ลงช่ือ     ผู้รับรองโครงการ 

( นายนวพลจะงาม ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาค 

 
  
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม 
1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 

ท่ี รายการวัสดุ – อุปกรณ์ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ชื่อกิจกรรมที่1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
1. กระดาษบันทึกกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 2 รีม 200 400 

ชื่อกิจกรรมที่2. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
2. อุปกรณ์จัดนิทรรศการ - 200 200 

ชื่อกิจกรรมที่3. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง,คณะกรรมการเครือข่าย 
3. ป้ายผ้า 2 180 360 

ชื่อกิจกรรมที่4. กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
4. ตรวจปัสสาวะนักเรียน - - - 

ชื่อกิจกรรมที่5. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน า 
5. อาหารว่างพร้อมน้ าด่ืมผู้เข้าอบรม 80 5 400 

ชื่อกิจกรรมที่6. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
6. ของรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 10 400 

ชื่อกิจกรรมที่7. กิจกรรมชมรม To BE Number One 
7. ป้ายแขวนคณะกรรมการชมรมฯ 15 16 240 
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ตารางสรุปจ านวนเงินท่ีใช้ในโครงการ 
ท่ี กิจกรรม จ านวนเงิน (บาท) 
1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม1  

1.1 กิจกรรมท่ี1 กระดาษ 200 
  รวม 200 
2 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 2  

2.1 กิจกรรมท่ี2. วัสดุ อุปกรณ์ 200 
  รวม 200 
3 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 3  

3.1 กิจกรรมท่ี3.  ป้ายผ้า 360 
  รวม 360 
4 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม5  

4.1 กิจกรรมท่ี4. อาหารว่างพร้อมน้ าด่ืม 400 
5 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 6  

 5.1 กิจกรรมท่ี 5  ของรางวัล 400 
  รวม 400 
6 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 7  
 6.1  กิจกรรมท่ี 7 ป้ายคณะกรรมการชมรมฯ 240 
 รวม 240 
 รวมเงินทั้งหมด (สองพันบำทถ้วน) 2,000 

 
 
 

(นางสรัญญา เรือนค า) 
ผู้เสนอโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ 2565 

********************************************************************************** 
1. ชื่อโครงกำร ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
2. แผนงำน ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
3. ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนกัเรียน 
4. ลักษณะโครงกำร  ()โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำรตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่2 
 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนข้อที่ 5 
  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1 
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในโรงเรียนและสังคมอย่างมีความสุข 

 
9. หลักกำรและเหตุผล 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ท้ัง 8 ประการ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง มีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากทุก
ฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูประจ าช้ัน ผู้ปกครอง และชุมชนต้อง
ร่วมมือกันปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดข้ึนแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จึงต้องพิจารณา 
ถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนดให้จัดขึ้น แล้วส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ซึ่งอาจด าเนินการพัฒนาด้วยวิธีการต่าง ๆ 
 เพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข ดังนั้นงานป้องกันและแกไ้ขพฤติกรรมนักเรียนจึงเสนอ
โครงการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนขึ้นมา 
10.วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2  เพื่อให้นักเรียนด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 
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11. เป้ำหมำย 
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการอยู่ในระดับดี
เย่ียม (3)  

2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมมีพฤติกรรมท่ีสังคมพึงประสงค์ 

 
12. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
  การจัดกิจกรรมใช้งบประมาณ
อย่างจ ากัดและให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ ท่ีมีอยู่
อย่างคุ้มค่า บูรณาการกับทุกฝ่าย 
ทุกคนมีส่วนร่วม 

นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีสังคมต้องการ
และพึงประสงค์ เป็นคนดี มีความสุข 
เก่ง ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 

 

นักเรียนรู้จักแยกแยะความถูกผิด ดี
ไม่ดี เคารพกฏระเบียบของสังคม 

ควำมรู้ 
นักเรียนรู้มารยาทในสังคม การปฏิบัติตนในสังคมอย่างเหมาะสม กฏระเบียบของสังคม 
คุณธรรม 

  นักเรียนมีความ ซื่อสัตย์,รับผิดชอบ ความอดทน ตรงต่อเวลา เคารพสิทธิ และให้เกียรติผู้อื่น รู้จักการรับและ
การให้ มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

13. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
14. ระยะเวลำ 
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

15. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ 1-31 สิงหาคม 2564 - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯวางแผน
ด าเนินการเขียนโครงการ 

นางสรัญญา เรือน
ค า 

2. อบรมนักเรียน
แกนน า 

มิ.ย.2565 -ครูที่ปรึกษาคัดเลือกนักเรียนห้องละ 5 
คน เข้าอบรมนักเรียนแกนน าดูแลเพื่อน 

-ครูที่ปรึกษา 
-งานป้องกันและ
แก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน 
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16. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน      3,000  บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว    -   บาท 
เงินสนับสนุนจากสพม.ล าปาง ล าพูน       บาท 
รวมเงิน    3,000 บำท(สำมพนับำทถ้วน) 

 
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - 1,160 - - - - 940 900 - - - 
1,160 - 1,840  

รวมทั้งสิ้น3,000 บำท (สำมพนับำทถ้วน) 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

3. ตรวจความ
เรียบร้อยนักเรียน 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 

 

- จัดท าปฏิทินการตรวจความเรียบร้อย
ของนักเรียนประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ 
- ด าเนินการตรวจความเรียบร้อยของ
นักเรียน เดือนละ 1 ครั้ง  
 

-งานป้องกันและ
แก้ไขพฤติกรรม

นักเรียน 
 
 
 

4. ประกาศยกย่อง
นักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมท่ีดี 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 

- จัดท าเกียรติบัตรมอบให้กับนักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมกระท าความดีเป็นแบบอย่าง
ให้กับคนอื่น เช่น เก็บส่ิงของส่ง,ช่วยเหลือ
ผู้อื่น,ประกวดพฤติกรรมนักเรียน 

-งานป้องกันและ
แก้ไขพฤติกรรม

นักเรียน 
 

5. จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 

ธ.ค.2564 
 
 
 
 

- ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ใน
การบ าเพ็ญประโยชน์และปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 
 
 

-งานป้องกันและ
แก้ไขพฤติกรรม

นักเรียน 
 
 

6. กิจกรรม
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

- ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมไม่พงึประสงค์โดย บ าเพ็ญ
ประโยชน์,ออกก าลังกาย 

-งานป้องกันและ
แก้ไขพฤติกรรม

นักเรียน 
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18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 
 งานป้องกันและแกไ้ขพฤติกรรมนักเรียน 
 
19. ผู้เก่ียวข้อง 

1) งานพัสดุโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 
20. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน มี

คุณลักษณะ 8 ประการอยู่
ในระดับดีเย่ียม(3) 

1. ประเมินคุณลักษณะ 8 ประการ 
2. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 

1. แบบสรุปการประเมินคุณลักษณะ 
2. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 

 

21.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 
  2. สังคมมีพลเมืองท่ีพึงปรารถนา  

 
ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการฯ 

(นางสรัญญา เรือนค า) 
 

ลงช่ือ    หัวหน้าฝ่ายผู้เห็นชอบโครงการฯ 
(นางสรัญญา เรือนค า) 

 
ลงช่ือ    หัวหน้างานแผนงาน 

(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
 
 

ลงช่ือ    ผู้รับรองโครงการฯ 
(นายนวพล จะงาม) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 
 

  
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม 
1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 

 

ท่ี รายการวัสดุ – อุปกรณ์ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ชื่อกิจกรรมที่1. อบรมนักเรียนแกนน า (เพื่อนดูแลเพื่อน) 

1. อาหารว่างพร้อมน้ าด่ืม 80 5 400 

2. ป้ายผ้า 1 180 180 

 รวม   580 

ชื่อกิจกรรมที่2. ซื้อวัสดุอุปกรณ์บ าเพ็ญประโยชน์ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  

1. จอบ 2 200 400 

2. เสียมเหล็ก 1 320 320 

3. ถุงด าใส่ขยะ 4 กิโล 50 200 

4. ฆ้อน 1 120 120 

5.  มีดดายหญ้า 1 120 120 

 รวม   1,160 

ชื่อกิจกรรมที่3. ประกาศเกียรติคุณนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี 

1. กระดาษท าเกียรติบัตร 2 180 360 

 รวม   360 

ชื่อกิจกรรมที่4  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน 

1. ฟุตบอล 1 900 900 

 รวม   900 

 รวมเงินทั้งสิ้น (สำมพันบำทถ้วน)   (3,000) 

 



342 

 

ตารางสรุปจ านวนเงินท่ีใช้ในโครงการ 
ท่ี กิจกรรม จ านวนเงิน 

(บาท) 

1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม1 อบรมนักเรียนแกนน า  

1.1 กิจกรรมท่ี1.1 ป้ายผ้า 180 

1.2   กิจกรรม 1.2 อาหารว่าง 400 

2 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 2  

2.1 กิจกรรมท่ี2.1 อุปกรณ์ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 1,160 

3 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 3   

3.1 กิจกรรมท่ี3.1 กระดาษท าเกียรติบัตร 360 

   

    

4 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม  

4.1 กิจกรรมท่ี4.1  ฟุตบอล 900 

   

    

  รวมทั้งสิ้น 3,000 

 
 
 
(นางสรัญญา เรือนค า) 

   ผู้เสนอโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ 2565 
********************************************************************************** 
1. ชื่อโครงกำร   พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2. แผนงำน   ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
3. ผู้รับผิดชอบ  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
4. ลักษณะโครงกำร   () โครงการใหม่  ( ) โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่ 2  
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนข้อที่ 1  

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1.2  
กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในโรงเรียนและสังคมอย่างมีความสุข 
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

มาตรฐานท่ี ประเด็นการพิจารณา 
1 คุณภาพผู้เรียน 1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

2.1  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอ บ ด้ าน ตาม ห ลั ก สูต ร สถ าน ศึ ก ษา แ ล ะ ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย 

 
มาตรฐานท่ี ประเด็นการพิจารณา 

 2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
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การบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
 

 
10. หลักกำรและเหตุผล  

การพัฒนานักเรียนให้นัก เรียนเป็นบุคคลท่ีมี คุณภาพท้ัง ด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวังไว้ โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษานั้น นอกจากจะด าเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นส่ิงส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนา เนื่องจากสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปอย่างมากท้ังด้านการส่ือสาร เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งนอกจาก ส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวก
แล้ว ในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาการ
แข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาครอบครัว ซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการ
ปรับตัวท่ีไม่เหมาะสมหรืออื่น ๆ ท่ีเป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้น 
ภาพความส าเร็จท่ีเกิดจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามท่ีมุ่งหวังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคนโดยเฉพาะบุคลากร ครู ทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมีครูท่ีปรึกษาเป็นหลักส าคัญในการ
ด าเนินการต่าง ๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและเมตตาท่ีมีต่อศิษย์ และ
ภาคภูมิใจใน บทบาทท่ีมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโต งอกงาม เป็นบุคคลท่ีมี 
คุณค่าของสังคมต่อไป 

การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างมีข้ันตอนพร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการท างานท่ีชัดเจน โดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการ
ด าเนินการดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอก  รวมท้ัง
การสนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ตระหนักถึงความส าคัญท่ีจะต้องมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้มีกระบวนการท างานเป็นระบบมีความชัดเจน มีการประสาน
ความร่วมมือของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน โดยมีวิธีการและเครื่องมือท่ีมาตรฐาน คุณภาพ แล้วมี
ครูที่ปรึกษา และบุคลากรทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและนอกสถานศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

11. วัตถุประสงค์ 
19) เพื่อให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพนักเรียนได้รับ 

การดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
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2)เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
3)เพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

12. เป้ำหมำย 
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวัง แก้ไข ส่งเสริมและได้รับการพัฒนาจากโรงเรียน  

ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา ร้อยละ 100 
 2)  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 2.1)  ครูที่ปรึกษามีความสามารถในการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
2.2)  นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลจากครูที่ปรึกษาตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ   
13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิ จ   สภาพ สังคม 
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ
ชุมชน  โดยมีกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 5 ด้านของผู้เรียน  มี
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ
ของผู้เรียนในระดับท่ีน าเสนอ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประเมินผลการเรียนรู้  และลงมือ
ปฏิบั ติ  โดยมี ผู้ปกครองคอยให้
ค าแนะน า  เป็นวิทยากร  เป็นผู้
จัดหา ส่ือ/วัสดุประกอบการจัด
กิจกรรมท่ีเหมาะสมมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลและใช้ชุมชนเป็น
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมี
ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรม  
 

กิจกรรมมีความหลากหลายของ
เนื้ อหาตามสภาวะภูมิ สั งคมของ
สถานศึกษา  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด 
อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด าเนินการโดยนักเรียน  และมีครูเป็น
ผู้น าหรือสนับสนุน  มุ่ ง เน้นให้ เกิด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล 

ทางเศรษฐกิจ สังคม/ส่ิงแวดล้อม
ของ สถานศึกษาและสามารถขยายผล
การเรียนรู้ ความเข้าใจแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนได้
กิจกรรมสอดคล้องกับกับความคิด 
ความต้องการ และความจ าเป็นของ
สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
วางแผนท่ีดี  สมเหตุสมผล มีหลักคิด
และหลักปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้อง
กับห ลักวิชา ท่ี เกี่ ยวข้อ ง  แสดงถึ ง
ภูมิคุ้มกันท่ีดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
ข้ อ เ ส น อ ท า ง เ ลื อ ก ห า ก มี ก า ร
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น 

กิจกรรม ส่ง เสริ มความรู้ และ
คุณธรรมของผู้เรียน  มีการพัฒนา
ทักษะ ความมีระเบียบวินัย มีสัมมา 
คารวะ ซื่อสัตย์  กตัญญู  ส่งเสริม
สติปัญญา แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร  
และส่งเสริมความขยันหมั่นเพียร 
อดทน  สน ใจใ ฝ่ รู้  ท าตน ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม 
 มีระบบการบริหารจัดการ ระบบการ
ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ นั ก เ รี ย น  ท่ี มี 
ประสิทธิภาพ  
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ 
เ ข้ า ใ จ ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า
กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ควำมรู้ 
1)  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 

  2)  รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
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คุณธรรม 
1) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
2) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
3) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

14. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
15. ระยะเวลำ 
  ตุลาคม 2564– กันยายน  2565 
16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
17. งบประมำณ 

  เงินอุดหนุน        2,000  บาท 
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       -  บาท 
รวมเงิน       2,000  บาท 

     (สองพันบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ/ 
คณะท างาน 

1- 31 ตุลาคม 2564 เสนอโครงการ 
 

ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

2.ประชุมช้ีแจง/ 
กิจกรรม 

1-30  
พฤศจิกายน 

2564 

1. ประชุมวางแผน จัดการประ ชุม
ปฏิบัติการ เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

2.  ประชุมปฏิบัติการเรื่องระบบดูแล 
  ช่วยเหลือนักเรียน 

ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

3. การด าเนิน 
กิจกรรม 
 
 
 
 
 

1 ธันวาคม 2564 
 ถึง 
30 กันยายน 2565 
 
 
 
 

3.  ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 
- การรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล 
- การคัดกรองนักเรียน 
- พัฒนาและส่งเสริม 
- ป้องกัน/แก้ปัญหา(กลุ่มเส่ียง) และ 
ส่งต่อ 

- ฝ่ายบริหารงาน 
บุคคล 
- คณะกรรมการ
ระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 

4. สรุปและรายงาน 
 ผลโครงการ 

20-30 กันยายน/2565 4. ประเมินผลโครงการ 
5. รายงานผล 

- ฝ่ายบริหารงาน 
บุคคล 
-คณะกรรมการ 
ระบบดูแลช่วยเหลือ 
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18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- 500 -  - 500 - 500 -  500  

500 500 500 500 
รวมทั้งสิ้น2,000  บำท (สองพันบำทถ้วน) 

19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) นางสรัญญา เรือนค า 
20. ผู้เก่ียวข้อง 
1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
2) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
3) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
4) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
21. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/  
กำรประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

1) ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการ
คัดกรองเพื่อจัดกลุ่ม 

 นักเรียน 

2) ร้อยละของนักเรียน กลุ่มเส่ียง
และกลุ่มมีปัญหา  
3) ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการ
ส่งเสริมด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียน 

4) ร้อยละของผู้ปกครองท่ีเข้าร่วม
ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน  
5) ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรม 

6) ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา  
7) ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ
ภายในโรงเรียน 

 การคัดกรองนักเรียน 
 
 
การสรุปรายงานกิจกรรมส่งเสริม
นักเรียน 
 
 
บันทึกการช่วยเหลือแก้ไข 

พฤติกรรมนักเรียน 
การสรุปรายงานกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 
- นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน
ของครู 
สอบถามความคิดเห็นนักเรียน และทุก
ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
-ประเมินทบทวนระบบ ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

แบบคัดกรองนักเรียน 
สรุปรายงานคัดกรอง
นักเรียน 
แบบสรุปรายงาน
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน 
แบบบันทึกการช่วยเหลือ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
แ บ บ ส รุ ป ร า ย ง า น
กิ จกร รมป้ องกั นและ
แก้ไขปัญหา 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
- แบบสอบถาม 

 
 

- แบบประเมิน 
ทบทวนระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน 
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22. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพนักเรียนได้รับ 

การดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
2)นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
3)ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งและต่อเนื่องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 

        ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสรัญญา เรือนค า ) 
 
       ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 
         (นายหัสรินทร์ดอนดี) 
 
       ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสรัญญา เรือนค า)       
      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
   
       ลงช่ือ     ผู้รับรองโครงการ 
         (นายนวพล  จะงาม) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

  
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม 
รำยละเอียดของทรัพยำกรและค่ำใช้จ่ำยโครงกำร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ทรัพยำกรโครงกำร (ค่ำใช้จ่ำยวัสดุ/ค่ำด ำเนินกำร) ปีงบประมำณ 2565  
หมำย
เหตุ ท่ี รำยกำร จ ำนวน หน่วย 

รำคำ/
หน่วย 

จ ำนวน
เงิน 

แหล่ง
งบประมำณ 

1 
แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ช้ัน ม.1 และม.4 

4   แฟ้ม 100 400 

เงินอุดหนุน 

 

2 กล่องระเบียนสะสม ช้ัน ม.1 และม.4 4   แฟ้ม 100 400  
3 แฟ้มสรุปรายงานระบบดูแล ปี 63  2  แฟ้ม 100 200  
4 ปากกา 1 กล่อง 150 150  
5 กระดาษ A4 2 รีม  220  
6 กระดาษปกมารีน่า 1 ห่อ 150 150  
7 กล่องเก็บอุปกรณ์/เอกสาร  1 กล่อง  240  
8 ถุงผ้าใส่แฟ้มประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 12 ใบ  240  
 รวม    2,000  

 
 
 
 

  ( นางสรัญญาเรือนค า ) 
       ผู้เสนอโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ 2565 

**************************************************************************** 
1. ช่ือโครงกำร  รักษาความปลอดภัย 
2. แผนงำน  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

3. ผู้รับผิดชอบ นายสุพจน์  บุญมาเทพ  
4. ลักษณะโครงกำร ( ) โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม2564-กันยายน 2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒน 

เต็มตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน 
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง 

การศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน 
มาตรฐานด้าน มาตรฐานท่ี ตัวบ่งช้ีท่ี 

ด้านการจัดการศึกษา 7,8,9,10,11,12 7.1 – 7.9 /8.1 – 8.6 / 
9.1 – 9.3/10.1 – 10.6 / 

11.1 – 11.3 / 
12.1 – 12.6  

ด้านมาตรการส่งเสริม 15 15.1/15.2 
10. หลักกำรและเหตุผล 

การปฏิรูปการศึกษาตามความในมาตรา 47  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542  และมาตรา 74  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับท่ี 2  พ.ศ.2545  มีความมุ่งหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  เป็นคนดี  มีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่า งมีความสุข  
ด าเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ  
จ าเป็นต้องยึดเงื่อนไขและหลักการส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

11. วัตถุประสงค์ 
1.1)เพื่อสนับสนุนและมีงบประมาณรองรับด้านการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
เพื่อ อ านวยความสะดวกและสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
2.) เพื่อสนับสนุน การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

12. เป้ำหมำย 
2.) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) เพื่อสนับสนุนและมีงบประมาณรอง จัดหาอุปรณ์ให้แก่ นักเรียนท่ีท าหน้าท่ี จราจร  จ านวน 
10คนเพื่อบริการดูแลด้านความปลอดภัยด้านจราจารจรในโรงเรียนให้กับนักเรียน คนอื่นๆ 
ให้เกิดความปลอดภัยด้ารการจราจร จ านวน 215 คน 

1.2.) เพื่อสนับสนุน อุปกรณ์ ด้านการปฏิบัติเวรยามแก่ผู้ท าหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ กลางคืน 
และกลางวัน ท้ัง ครู นักการ รวม 30 คน  ให้สถานศึกษามีความปลอดภัย  
2.) เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

2.1) โรงเรียนมีมาตรการ การรักษาษาความปลอดภัย  การจราจรแลเวรรักษาการณ์ 
ในสถานท่ีราชการ 
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13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

จัดกิจกรรมสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ  สภาพสังคม ศาสนาและ
วัฒ นธ ร ร ม   ส ภ า พ แ วด ล้ อ ม ข อ ง
สถานศึกษาและชุมชน  โดยมีกิจกรรมที่
ช่วยส่งเสริมมีการด้านความปลอดภัย 

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น
สาธารณูปโภค เป็นไปอย่างเหมาะสม
ตามภาระกิจและตามความจ าเป็น 

มีความตระหนักรู้ ในการใช้บริการ 
อย่างระมัดระวังภัยด้านการจราจร
และการจั ดวางบุคลากรเ พ่ือการ
รักษาการณ์สถานที่ราชการ 

ควำมรู้ 
1) บุคลกรทุกภาคส่วน  องค์ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยรอบด้าน 
2) รู้จักน าความรู้ ศักยภาพท่ีมี มาบริหารจัดการ การมีส่วนรวมในการรักษาความปลอดภัย 

คุณธรรม 
1) มีจิตอาสา เสียสละ มืความซื่อสัตย์ และมีส่วนรับผิดชอบ ใฝ่รู้ 
2) มีความรับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัย 
3) มีความสามัคคี ปฏิบัติการตามมาตรการ 

14. สถำนที่ด ำเนินกำร   โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
15. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำด ำเนินกำร 
16. งบประมำณ   

เงินอุดหนุน        4,000  บาท 
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน      บาท 
รวมเงิน        4,000  บาท 

    (สี่พันบำทถ้วน) 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ/
คณะท างาน 

1-31 ตุลาคม 2564 
เสนอบรรจุงบประมาณตามแผนงาน 

ฝ่ายบริหาร 

2.ประชุมช้ีแจง/
กิจกรรม 

1-30  
พฤษจิกายน 

2564 

ประ ชุม ช้ีแจงคณะท า ง าน  ผู้บริ หา ร
สถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบิริหารและคณะครูโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 

ฝ่ายบริหาร 

3.ขออนุมัติเบิกจ่ายค่า
วัสดุตามโครงการ 

ธันวาคม 2564 
กันยายน 2565 

เสนอ ขออนุมัติเบิกจ่ายตามระเบียบ
การทางราชการ 

ฝ่ายบริหารงงาน
บุคคล 

4.รายงานผล 1 กันยายน/2565 1) เอกสารหลักฐานบัน ทึกผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

2) แบบติดตามประเมินผล 

ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 
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17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564 
 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - -          
- 2,000 2,000 - 

รวมทั้งสิ้น4,000.-บำท (สีพ่ันบำทถ้วน) 
 

18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 
งานรักษาความปลอดภัย  ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

19. ผู้เก่ียวข้อง 
7) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
8) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
9) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
10) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

20. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

2. การเกิดอุบัติภัยเป็นศูนย์ 
3. ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุ

จราจรในโรงเรียน 

6) การตรวจสอบ ติดตามจาก
แบบบันทึก เวรประจ าวันเวร
รักษาการกาณ์ 

7) การ รวบสถิ ติ ร วมตามบบ
บันทึก 

8. แบบเอกสารหลักฐาน แบบ
บันทึกผลการปฏิบัติหน้าท่ี 

9. อุปกรณ์ อ านวยความสะดวก
ด้านการจราจร เช่น นกหวีด 
เส้ือสะท้อนแสง  ถุงมือขาว 
ไฟฉาย 
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21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1.) การการเกิดอุบัติภัย ด้านการจราจรในโรงเรียน และภัยต่างๆ เป็นศูนย์  
 2.) เกประโยชน์ ต่อการวางแผนและการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยใน โรงเรียน 

 

ลงช่ือ   ผู้เสนอโครงการ   
     ( นายสุพจน์  บุญมาเทพ) 

 
ลงช่ือ    หัวหน้างานแผนงาน 

(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสรัญญา เรือนค า) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
ลงช่ือ    ผู้รับรองโครงการ   

(นายนวพล จะงาม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
  
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จำ่ยในกิจกรรม 
 

15. ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 
 

ท่ี รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์ 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

ชื่อกิจกรรม  งำนรักษำควำมปลอดภัย 
1. ค่าอาหารการประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน  1,000.- 1,000.- 
2. ค่าวัสดุ-อุปกณ์งานจราจร  1,000.- 1,000.- 
3. ค่าดูแลรักษากล้องวงจรปิด  2,000.- 2,000.- 
 รวม 4,000 
 

 
 

( นายสุพจน์บุญมาเทพ ) 
        ผู้เสนอโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ 2565 
**************************************************************************** 

1. ช่ือโครงกำร  ส่งสริมกิจกรรมนักรียน 
2. แผนงำน  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
3. ผู้รับผิดชอบ นางสาวนฤมลจ าอินทร์  
4. ลักษณะโครงกำร  ( )โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง  

ระยะเวลำด ำเนินกำร เริ่มเมื่อ  ตุลาคม 2564  เสร็จส้ินเมื่อ 30  กันยายน  2565  
5. สนองกลยุทธ์ สพฐ.  
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกล ยาเสพติด 

6. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน 
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ  ทางการศึกษา 
7. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีงามและปฏิบัติตน
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน   

8. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน 
  มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา 

1. ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  
9. หลักกำรและเหตุผล 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียนเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ การ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงก็เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
ได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ เป็นไปตามการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 

ดังนั้นผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจึงได้ จัดท าโครงการส่งสริมกิจกรรมนัก
รียนตามหลักสูตรการเรียนในปัจจุบันเน้นให้นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการแสดงความ
คิดเห็นตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย การท่ีนักเรียนเรียนจากต าราอย่างเดียวเป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นน้อยเกินไป การท่ีมีเวทีให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ หรือนักเรียนมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน ก็จะสามารถท าให้นักเรียนเติบโตในสังคม
อย่างเข้มแข็งได้ 

10. วัตถุประสงค์ 
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1.1) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี 
1.2) เพื่อปลูกฝังยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง 

11. เป้ำหมำย 
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.1) ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในระดับ “ดี” ขึ้นไป 
1.2) ร้อยละของนักเรียนท่ีปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 
1.3) ร้อยละของนักเรียนท่ีปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนและสังคม 

2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
   นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม 
 
12.  กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
จัดกิจกรรมสอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจ   สภาพสังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรมสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
และชุมชน  โดยมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 5 ด้านของผู้เรียนมีความ
ยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการของผู้เรียน
ในระดับที่น าเสนอผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการจัดกิ จกรรมการ เรี ยนรู้ 
ประเมินผลการเรียนรู้  และลงมือปฏิบัติ  
โดยมีผู้ปกครองคอยให้ค าแนะน า  เป็น
วิ ท ย า ก ร   เ ป็ น ผู้ จั ด ห า สื่ อ / วั ส ดุ
ประกอบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลและใช้ชุมชนเป็น
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมีครูเป็น
ผู้อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 

 

กิจกรรมมีความหลากหลายของเน้ือหาตาม
สภาวะภูมิสังคมของสถานศึกษา  ปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีวิธีคิด อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้อง
กั บ หลั ก ปรั ช ญา ของ เศ ร ษฐ กิ จพ อ เ พี ย ง  
ด าเนินการโดยนักเรียน  และมีครูเป็นผู้น าหรือ
สนับสนุน  มุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อม
กับความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม/สิ่งแวดล้อม
ของ สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
เรียนรู้ ความเข้าใจแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงออกสู่ชุมชนได้กิจกรรมสอดคล้องกับกับ
ความคิด ความต้องการ และความจ าเป็นของ
สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการวางแผนที่
ดี  สมเหตุสมผล มีหลักคิดและหลักปฏิบัติของ
กิจกรรมสอดคล้องกับหลักวิชาท่ีเก่ียวข้อง แสดง
ถึงภูมิ คุ้มกันที่ ดี  มี การวางแผนยืดห ยุ่น มี
ข้อเสนอทางเลือกหากมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
เกิดข้ึน 

กิจกรรมส่งเสริม
ความรู้และคุณธรรม
ของผู้ เ รี ยน  มี กา ร
พัฒนาทักษะ ความมี
ระเบียบวินัย มีสัมมา 
ค า ร ว ะ  ซื่ อ สั ต ย์ 
ก ตั ญ ญู   ส่ ง เ ส ริ ม
สติปัญญา แยกแยะ
ถูก ผิ ด  ค วร ไ ม่ ค ว ร  
และ ส่ ง เ ส ริ ม ค วา ม
ขยันหมั่นเพียร อดทน 
สนใจใฝ่รู้  ท าตนให้
เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
สังคม 

 
 

ควำมรู้ 
1)  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 

  2)รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

1) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
2) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
3) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

13. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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14. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำด ำเนินกำร โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำใน
กำร

ด ำเนินงำน 
รำยละเอียดกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1. ผู้น ำประชำธิปไตย   
  

 พ.ย. 2564 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.2565 
 
 
 
 

1. การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
- เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนและ
อบรมบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการนักเรียน 
- รับสมัครนักเรียนช้ันม.5  
-หาเสียง 
- เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
2.  การเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้าน
นักเรียน 
- รวมกลุ่มหมู่บ้าน 
- หาเสียงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านก านัน 
- เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน-ก านันนักเรียน 
3. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- จัดกิจกรรมวันประชาธิปไตย  

นางสาวนฤมล   
จ าอินทร์ 

2. เทิดทูนพระคุณครู (พิธีไหว้
ครู) 
 

 ม.ค.2565  - สร้างความรู้ทัศนคติท่ีดีในกิจกรรม
ไหว้ครู 
 - นักเรียนทุกห้องเรียนร่วมกนัจัดท า
พานไหว้ครู  โดยไม่มีการแข่งขันและ
ไม่หวังรางวัลในการท าพานไหว้ครู -  
จัดพิธีไหว้ครูด้วยหัวใจกตัญญู
กตเวทิตา 

นางสาวนฤมล   
จ าอินทร์ 

3. คณะกรรมกำรนักเรียน 
“เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ” 
  

ตลอดปี
การศึกษา 

- จัดท าโครงงานคุณธรรมในระดับ
โรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียน 
-  จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี
ด้วยหัวใจ” เช่น การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
นักเรียน  การรักษาความสะอาดและ
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน  
ร่วมกันท าความสะอาดห้องน้ า  การ
ขับเคล่ือนคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
นักเรียน  และการรณรงค์ในเรื่องต่างๆ
ท้ังในโรงเรียนและชุมชน เป็นต้น 

นางสาวนฤมล   
จ าอินทร์ 
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15. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน      7,500  บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว    -  บาท 
เงินสนับสนุนจากสพม.ล าปาง ล าพูน      -   บาท 
รวมเงิน       7,500  บาท 

    (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

16. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

500 1000 500 1500 3000 - 500 - 500 

รวมทั้งสิ้น  7,500 บำท (เจ็ดพันหำ้ร้อยบำทถ้วน) 
 
17. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 
  นางสาวนฤมลจ าอินทร์ 
18. ผู้เก่ียวข้อง 

1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
2) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 
 

 

 

19. กำรประเมินผล 

กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำใน
กำร

ด ำเนินงำน 

 
รำยละเอียดกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

4. วันสถำปนำโรงเรียน 
  

21 ก.พ.64 - คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับ
โรงเรียนจัดงานวนัสถาปนาโรงเรียน  
ในวันท่ี  21 กุมภาพันธ์ ของทุกปี 

นางสาวนฤมล 
จ าอินทร์ 

5. วันอ ำลำสถำบัน 
 

มี.ค. 2565 - จัดกิจกรรมวันอ าลาสถาบันให้
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 ท่ีจบการศึกษา 

นางสาวนฤมล 
จ าอินทร์ 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม  
2. สนองต่อมาตรฐานและเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 

1.  ต้ั งคณะกรรมการท าการ
ประเมิน 
2. ติดตามประเมินผล 

1. แบบประเมินนักเรียน 
2. แบบติดตามประเมินผล 

 
20.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้แสดงออกตามศักยภาพ ตามความสามารถและตาม ความพึง
พอใจของตนเอง 

2. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน 
 

ลงช่ือ   ผู้เสนอโครงการ  
( นางสาวนฤมลจ าอินทร์)    

  
ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 

(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
 
ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสรัญญา เรือนค า) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
 
ลงช่ือ ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพล  จะงาม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 
 

  
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม 
ท่ี รายการวัสดุ – อุปกรณ์ จ านวน (หน่วย) ราคา 

 (ต่อหน่วย) 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 
ชื่อกิจกรรม... ส่งสริมกิจกรรมนักรียน 
1. ผู้น ำประชำธิปไตย 

1. ปากกาเคมีหัวไม้ 
2.กระดาษชาร์ทสี 110 แกรมคละสี 

4. กระดาษเกียรติบัตร 
5. ป้ายผ้า  
6. แฟ้มเอกสารA 4 ตราม้าคละสี 

7. กระดาษ A4 80g 500 แผ่น double A 

8. ปากกา 

 
6 ด้าม 
12 แผ่น 

1ริม 
3 ผืน 
2 แฟ้ม 
1ริม 
1 ชุด 

 
20 
10 
210 
180 
100 
210 
100 

 
120 
120 
210 
540 
200 
210 
100 

1,500 
2. เทิดทูนพระคุณครู(พิธีไหว้ครู) 

1. ป้ายผ้า 
2. ด้ายสายสิญจน์ 
3.กระดาษ A4 80g 500 แผ่น double A 

 
1 ผืน 
1 มัด 
1 ริม 

 

 
180 
110 
210 

 

 
180 
110 
210 
500 

3. คณะกรรมกำรนักเรียน  
“เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ” 
1. แฟ้มเอกสารA 4 ตราม้าคละสี 
2. ป้ายไวนิล  
3. น้ ายาล้างห้องน้ า  

 
 
1 แฟ้ม 
1 ป้าย 
4 ขวด 

 
 

100 
300 
150 

 

 
 

100 
300 
600 

1,000 
4. วันสถำปนำโรงเรียน 

ถวายซองปัจจัยและเครื่องไทยธรรมใน
พิธีสงฆ์(วันสถาปนาโรงรียน) 

1,500 1,500 1,500 
 

5. วันอ ำลำสถำบนั 
จัดเล้ียงอาหาร-เครื่องด่ืม น.ร.ช้ัน ม.6  

3,000 3,000 3,000 
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ตำรำงสรุปจ ำนวนเงินท่ีใช้ในโครงกำร 
 

ท่ี กิจกรรม จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม   

1 กิจกรรมท่ี1 ผู้น าประชาธิปไตย 1,500 

2 กิจกรรมท่ี2 เทิดทูนพระคุณครู(พิธีไหว้ครู) 500 

3 กิจกรรมท่ี3 คณะกรรมการนักเรียน “เราท าความดีด้วยหัวใจ” 1,000 

4 กิจกรรมท่ี4 วันสถาปนาโรงเรียน 1,500 

5 กิจกรรมท่ี5 วันอ าลาสถาบัน 3,000 

  รวม 7,500 

 
 
 

(นางสาวนฤมลจ าอินทร์) 
       ผู้เสนอโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ 2565 
**************************************************************************** 

1. ช่ือโครงกำร   โรงเรียนคุณธรรม 
2. แผนงำน   ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
3. ผู้รับผิดชอบ   นางมงคลยา พานดง  
4. ลักษณะโครงกำร   ()โครงการใหม่  ( )โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.  
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา 

เต็มตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน 
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง 

การศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียน  
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  
มำตรฐำนด้ำน มำตรฐำนที่ ตัวบ่งชี้ที่ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 1,3 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 
3.1,3.2,3.3 

10. หลักกำรและเหตุผล  
  ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้น
กว่าในอดีตท่ีผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปล่ียนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ยัง
ส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบน ขาด
ระเบียบวินัย ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชน ในสังคมท่ีจะต้านทานกับปัญหา   ต้องขาดความมั่นคงจน
เกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น ส าหรับเด็ก และเยาวชน   ได้แก่  ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะ
วิวาท  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติด
เกมส์  นอกจากนี้แล้วการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาโดยไม่ค านึงถึงผลท่ีเกิดขึ้น และลืมรากเหง้า
วัฒนธรรมของตนเองโดยเฉพาะวัฒนธรรมท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเข้าร่วมกับกิจกรรมท้องถิ่น เด็กๆ
และเยาวชนมักใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารกันมากกว่าท่ีจะพูดคุยกันโดยตรง ท าให้เกิดสังคมใหม่ท่ีเรียกว่า
สังคมก้มหน้า และสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคท่ีเรียกว่า THAILAND 4.0   
 ปัญหาต่างๆท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่งคือการจะท าโครงการท่ีให้เด็กๆและเยาวชนซึ่ง
เป็นนักเรียนของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีส่วนร่วมในการกิจกรรมและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 
โดยเฉพาะโครงการวิถิถ่ิน วิถีไทย จะขัดเกลาพฤติกรรมและมีส่วนร่วมในกลุ่มและการพูดคุยกันมากขึ้น  

11. วัตถุประสงค์ 
1) นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ และมีค่านิยม 12 ประการ   
2) นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์   

12. เป้ำหมำย 
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จ านวน 193 คน  
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมเป็นบุคคลคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ 
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13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิ จ   สภาพ สังคม 
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ
ชุมชน  โดยมีกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 5 ด้านของผู้เรียน  มี
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ
ของผู้เรียนในระดับท่ีน าเสนอผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลการ
เรียนรู้  และลงมือปฏิบัติ  โดยมี
ผู้ปกครองคอยให้ค าแนะน า  เป็น
วิทยากร  เป็น ผู้ จัดหา ส่ือ/วัส ดุ
ประกอบการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม
มีส่วนร่วมในการประเมินผลและใช้
ชุมชนเป็นแหล่งจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมมีความหลากหลายของ
เนื้อหาตามสภาวะภูมิสังคมของ
สถานศึกษา  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธี
คิ ด  อุ ปนิ สั ย  และพฤ ติ ก ร ร ม
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการ
โดยนักเรียน  และมีครูเป็นผู้น า
หรือสนับสนุน  มุ่ ง เน้นให้ เกิด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความ
สม ดุลทาง เศรษฐ กิ จ  สั ง คม /
ส่ิงแวดล้อมของ สถานศึกษาและ
สามารถขยายผลการเรียนรู้ ความ
เข้าใจแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงออกสู่ชุมชนได้กิจกรรม
สอดคล้องกับกับความคิด ความ
ต้องการ และความจ าเป็นของ
สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมี
การวางแผนท่ีดี  สมเหตุสมผล มี
ห ลั ก คิ ดแ ละห ลัก ป ฏิ บั ติ ข อ ง
กิจกรรมสอดคล้องกับหลักวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง แสดงถึงภูมิคุ้มกันท่ีดี มี
การวางแผนยืดหยุ่น มีข้อเสนอ
ทางเลือกหากมีการเปล่ียนแปลง
ต่าง ๆ เกิดขึ้น 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
คุณธรรมของผู้ เรียน  มีการ
พัฒนาทักษะ ความมีระเบียบ
วินัย มีสัมมา คารวะ ซื่อสัตย์ 
ก ตัญญู   ส่ง เสริมส ติปัญญา 
แยกแยะถูก ผิด ควร ไม่ ควร  
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม
ขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจใฝ่รู้ 
ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 
 

ควำมรู้ 
1)  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 

  2)  รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

7) มีจิตอาสา พอเพียง เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้  
8) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
9) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

14. สถำนที่ด ำเนินกำร    
- โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 
- วัดในต าบลทุ่งกว๋าว และต าบลบ้านขอ (หมู่บ้านท่ีนักเรียนอาศัย) อ าเภอเมืองปานจังหวัดล าปาง 
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15. กิจกรรม ข้ันตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
กิจกรรมที่ รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ 

1)เสนอ
โครงการ/
คณะท างาน 

 
 
 
 

1 สิงหาคม- 30 กันยายน 
2561 

2) ประชุมช้ีแจง/
กิจกรรม 

  ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล   1-30  
สิงหาคม 
2561 

3) การด าเนิน
กิจกรรม 

  

3 . 3 )  กิ จก ร ร ม
หนึ่ ง ห้ อ ง เ รี ย น
ห นึ่ ง โ ค ร ง ง า น
คุณธรรม 

1. คัดเลือกนักเรียนแต่ละห้องเรียน5คน อบรม
นักเรียนรับความรู้ เรื่องการท าโครงงานคุณธรรม 
2. นักเรียนแต่ละห้องจัดท าโครงงานคุณธรรม  
3. จัดนิทรรศการโครงงาน 
4. ประกวดโครงงานคุณธรรม แยกเป็น ม.ต้นและ
ม.ปลาย 

ตลอดปีการศึกษา 
 

4 ) ต ร ว จ ส อ บ
ประเมินผล 

1) ตรวจสอบประเมินผลกิจกรรม 1-30 กันยายน 2564 

5)สรุปรายงานผล
การประเมิน 

1)สรุปรายงานผลการประเมินกิจกรรม 1-10 ตุลาคม 2564 

16. งบประมำณ/ 
  เงินอุดหนุน      5,000    บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา      -   บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน     -  บาท 
รวมเงิน  5,000  บาท   (ห้าพันบาทถ้วน) 
 

17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

-          5,000      

        
 5,000 
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18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 
นางมงคลยา พานดง 

19. ผู้เก่ียวข้อง 
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  ต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

20. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/  
กำรประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

นักเรียน บุคลากรเป็นผู้มี
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ 

 การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 10. แบบประเมินกิจกรรม 
 

 
21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1  นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ตามหลักค่านิยม 12 
ประการ คือ  

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้ จักด ารงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย 
และพร้อมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี  

11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 2. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมท่ีเป็นวิถีถิ่นวิถี
ทุ่งกว๋าว 

3.  นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และน าความรู้ท่ีได้
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

 
 



368 

 

ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 
(นางมงคลยา พานดง) 
 
ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 

(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
 

ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสรัญญา เรือนค า) 

      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
ลงช่ือ     ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพล  จะงาม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 
  
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดประมำณค่ำช้จ่ำยแนบท้ำย 
1. โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม (งบ อบต.) 
  วัสดุอุปกรณ์จัดท าโครงงานคุณธรรม    
1 พีพีบอร์ด 4 มิล 130*246  สีน้ าเงิน   6 แผ่น 265 1,590 
2 แฟ้ม 3 ห่วง สีเหลือง 6 แฟ้ม 85 510 
3 ไส้แฟ้ม เอ4 10 ห่อ 20 200 
4 กระดาษปรู๊ฟสร้างแบบ 100 5 500 
5 สติเกอร์ใส เอ 4 1 รีม 130 130 
6 ปากกาเคมี คละสี 1 กล่อง 205 205 
7 ของรางวัล 

1. รางวัลท่ี 1  
2. รางวัลท่ี 2  
3. รางวัลท่ี 3 

 
2 รางวัล 
2 รางวัล 
2 รางวัล 

 
300 
250 
220 

 
600 
500 
440 

   

รวม 5,000 

 รวมทั้งสิ้น ( ห้ำพันบำทถ้วน ) 5,000 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ…2565 
****************************************************************************** 

1. ช่ือโครงกำร  ..... ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม .................... 
2. ฝ่ำย/งำน   ......บริหารงานบุคคล..................................................... 
3. ผู้รับผิดชอบ  ……นางมงคลยา พานดง…………………………………………… 
4. ลักษณะโครงกำร   () โครงการใหม่  ( / ) โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ต.ค.2564 – 30 กันยายน 2565 
6. สนองกลยุทธ์ของ สพฐ.  
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
  กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 

ตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 

มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน 
 กลยุทธ์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีงามและปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน   

  กลยุทธ์ที่ 5สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5.1  เสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างหลากหลาย 

9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพือ่ประกันคุณภำพภำยใน 
มำตรฐำนด้ำน ประเด็นพิจำรณำ 

1 คุณภาพผู้เรียน 1.1,1.2 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 2.3,2.5,2.6 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 

 

10. หลักกำรและเหตุผล  
  ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง  และมีความหลากหลายมากขึ้น
กว่าในอดีตท่ีผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปล่ียนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ยัง
ส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบน ขาด
ระเบียบวินัย ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชน ในสังคมท่ีจะต้านทานกับปัญหา  ต้องขาดความมั่นคงจนเกิด
ปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา ได้แก่ ขาดความตระหนึกรักความเป็นไทย  นอกจากนี้แล้วการรับเอาวัฒนธรรม
ต่างชาติเข้ามาโดยไม่ค านึงถึงผลท่ีเกิดขึ้น และลืมรากเหง้าวัฒนธรรมของตนเองโดยเฉพาะวัฒนธรรมท่ีเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการเข้าร่วมกับกิจกรรมท้องถิ่น เด็กๆและเยาวชนมักใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารกันมากกว่า
ท่ีจะพูดคุยกันโดยตรง ท าให้เกิดสังคมไหม้ท่ีเรียกว่าสังคมก้มหน้า  
 ปัญหาต่างๆท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่งคือการจะท าโครงการท่ีให้เด็กๆและเยาวชนซึ่งเป็น
นักเรียนของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีส่วนร่วมในการกิจกรรมและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม โดยเฉพาะ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
11. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้นักเรียนส านึกในสถาบันชาติและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ 
2.. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้องและค่านิยมท่ีดีงาม 

 3. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
12. เป้ำหมำย 

ด้ำนปริมำณ  
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จ านวน 189 คน 
ด้ำนคุณภำพ   

 นักเรียนร้อยละ 90 ส านึกในสถาบันชาติและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ปฏิบัติในส่ิงท่ี
ถูกต้องและค่านิยมท่ีดีงามและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิ จ   สภาพ สังคม 
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ
ชุมชน  โดยมีกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 5 ด้านของผู้เรียน  มี
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ
ของผู้เรียนในระดับท่ีน าเสนอผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลการ
เรียนรู้  และลงมือปฏิบัติ  โดยมี
ผู้ปกครองคอยให้ค าแนะน า  เป็น
วิทยากร  เป็น ผู้ จัดหา ส่ือ/วัส ดุ
ประกอบการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม
มีส่วนร่วมในการประเมินผลและใช้
ชุมชนเป็นแหล่งจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมมีความหลากหลายของ
เนื้อหาตามสภาวะภูมิสังคมของ
สถานศึกษา  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธี
คิ ด  อุ ปนิ สั ย  และพฤ ติ ก ร ร ม
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการ
โดยนักเรียน  และมีครูเป็นผู้น า
หรือสนับสนุน  มุ่ ง เน้นให้ เกิด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความ
สม ดุลทาง เศรษฐกิ จ  สั ง คม /
ส่ิงแวดล้อมของ สถานศึกษาและ
สามารถขยายผลการเรียนรู้ ความ
เข้าใจแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงออกสู่ชุมชนได้กิจกรรม
สอดคล้องกับกับความคิด ความ
ต้องการ และความจ าเป็นของ
สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมี
การวางแผนท่ีดี  สมเหตุสมผล มี
ห ลั ก คิ ดแ ละห ลัก ป ฏิ บั ติ ข อ ง
กิจกรรมสอดคล้องกับหลักวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง แสดงถึงภูมิคุ้มกันท่ีดี มี
การวางแผนยืดหยุ่น มีข้อเสนอ
ทางเลือกหากมีการเปล่ียนแปลง
ต่าง ๆ เกิดขึ้น 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
คุณธรรมของผู้ เรียน  มีการ
พัฒนาทักษะ ความมีระเบียบ
วินัย มีสัมมา คารวะ ซื่อสัตย์ 
ก ตัญญู   ส่ง เสริมส ติปัญญา 
แยกแยะถูก ผิด ควร ไม่ ควร  
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม
ขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจใฝ่รู้ 
ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 
 

ควำมรู้ 
 

1. นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน   
2. รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม 

คุณธรรม 
 

1. มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้  
2. มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
3. มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 
 

14. สถำนที่ด ำเนินกำร1. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 
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15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
กิจกรรม/ข้ันตอนกำร

ด ำเนินงำน 
ระยะเวลำในกำร

ด ำเนินงำน 
รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร 
1. เสนอโครงการ/
คณะท างาน 

ตุลาคม 2564  นางมงคลยา พาน
ดง 

2. ประชุมช้ีแจง/กิจกรรม 15-30  
พฤศจิกายน 

2564 

ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการฝ่าย
บริหารงานบุคคล   

ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

3. การด าเนินกิจกรรม    
1. กิจกรรมรักชาติและ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ
พระมหากษัตริย ์ 
 

ตลอดปีการศึกษา - อบรมสร้างจิตส านักในความรักชาติ
และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระมหากษัตริย ์
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
สถาบันชาติและพระมหากษัตริย์  
 

นางมงคลยา พาน
ดง 

2. กิจกรรมส่งเสริมค่านิ 
ยมท่ีดีงาม 

1-30 พฤศจิกายน 
2564 
16-30 

พฤษภาคม 2564 

 - กิจกรรมมารยาทไทย ยิ้มใส ไหว้สวย- 
อบรมวิธีการไหว้ตามระดับบุคคล 
 - นักเรียนในการไหว้ครูและบุคลากรใน
โรงเรียน 
 - นักเรียนไหว้ผู้ปกครองก่อนมาเรียน 
- กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้อาวุโส 

นางมงคลยา 
 พานดง 

3. กิจกรรมสมาธิสร้างสติ
เกิดปัญญา 
 

ตลอดปีการศึกษา - อบรมนักเรียนเกี่ยวกับฝึกสมาธิ 
- ปฏิบัติสมาธิช่วงเช้าหลังเคารพธงชาติ
ทุกวัน พุธ-ศุกร์ 
  -  นั่งสมาธิก่อนเรียนทุกวิชา  
 1-3 นาทีและครูสร้างแรงบันดาลใจ 
เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติและค่านิยมท่ีดี
งาม (มีสติ เกิดปัญญา) 

ครูประจ าวิชา 

4. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 

วันศุกร์ ตลอดปี
การศึกษา 

 

- นักเรียนเข้าอบรมหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาทุกวันศุกร์ 
- กิจกรรมบูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธ 
- นักเรียนน าแนวคิดโรงเรียนสุจริตขยาย
สู่ชุมชน “กิจกรรมคาราวานต้านทุจริต” 

ครูที่ปรึกษา 
 
 

นักเรียนแกนน าช่อ
สะอาด 

5. กิจกรรมเพชร
ทองกวาว 
 

วันสถาปนา
โรงเรียน 21 

กุมภาพันธ์ 2565 

 - คัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติเป็น
เพชรทองกวาว แบ่งเป็น 4 ประเภท  
1. ด้านเรียนดี คัดเลือกจากนักเรียนท่ีมี
ผลการเรียนสูงสุดในระดับช้ัน 
2. ด้านพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ใน

งานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
ครูหัวหน้าระดับ 
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กิจกรรม/ข้ันตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

ห้องเรียน โรงเรียน  ครอบครัว และ
ชุมชน 
3. พฤติกรรมดีมีจิตอาสาในห้องเรียน ใน
โรงเรียน 
4. พฤติกรรมดีมีจิตอาสาในครอบครัว
และในชุมชน 
 วิธีการโดยการคัดเลือกจากนักเรียน 
ห้องละ 1 คน รวม 24 คน 
-นักเรียนรับมอบเกียรติบัตรและ
ทุนการศึกษาในวันสถาปนาโรงเรียน 

4. ตรวจสอบประเมินผล 1-30 กันยายน 
2565 

ตรวจสอบประเมินผลกิจกรรม นางมงคลยา พาน
ดง 

5. สรุปรายงานผลการ
ประเมิน 

1-30 ตุลาคม 
2565 

สรุปรายงานผลการประเมินกิจกรรม นางมงคลยา พานดง 
น.ส.นฤมล  
จ าอินทร์ 

16. งบประมำณที่ใช้ทั้งหมด   จ านวน  ....3,500.....  บาท 
 แหล่งงบประมำณ 
 ( ) เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จ านวน  …………3,500………. บาท 

( ) เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน  …………………………………. บาท 
 กิจกรรมวิชาการ 

 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 กิจกรรมทัศนศึกษา 
 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT ) 
 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 ( COVID-19) 
() เงินระดมทุน   จ านวน  …………………………………. บาท  
() เงินสนับสนุนจาก อบต.ทุ่งกว๋าว จ านวน  …………………………………. บาท 
() เงินอื่นๆ ระบุ........................ จ านวน  …………………………………. บาท 

17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

        3,500    

รวมทั้งสิ้น .....3,500.....บำท (.....สำมพันห้ำร้อยบำทถ้วน.........) 
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18. ผู้เก่ียวข้อง 
1.……ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม….. 

19. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/  
กำรประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. นักเรียนท่ีเข้าอบรมสร้างจิตส านักใน
ความรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร้อย
ละ 100 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติและพระมหากษัตริย์ ร้อยละ 100 
3. นักเรียนผ่านตัวชี้วัด “รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์”คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ในระดับดีขึ้นไป 
4. นักเรียนท่ีผ่านการอบรมมารยาทไทย 
ร้อยละ 100 
5. นักเรียนในการไหว้ครูและบุคลากรใน
โรงเรียน ร้อยละ100 
6. นักเรียนในการไหว้ผู้ปกครองก่อนมา
เรียน ร้อยละ90 
7.  นักเรียนท่ีได้ผ่านการอบรมฝึกสมาธิ 
ร้อยละ 100 
8.  วิชาท่ีให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเรียน ร้อย
ละ 90 
9. นักเรียนท่ีเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาทุกวันศุกร์ร้อยละ 95 
10. นักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะ
ของโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 95 
11. นักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็น
เพชรทองกวาว 4 ด้านคือ ด้านเรียนดี ด้าน
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในห้องเรียน 
โรงเรียน  ครอบครัว และชุมชน ด้าน
พฤติกรรมดีมีจิตอาสาในห้องเรียน ใน
โรงเรียน 
ด้านพฤติกรรมดีมีจิตอาสาในครอบครัวและ
ในชุมชน 
 วิธีการโดยการคัดเลือกจากนักเรียน ห้อง
ละ 1 คน รวม 24 คน  

 - ประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม 
-สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

- แบบประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม โดยใช้ google form 
-แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรม 
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คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน/ 
การประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ 

1. รักศาสนา 
ศาสน์ กษัตริย์ 

1.นักเรียนทุกคนร้องเพลงชาติ 
2.นักเรียนทุกคนยืนตรงเคารพธง
ชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี 
3. นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

1. ประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม วันรักษ์ไทย 
วันอาเซียน 
2. ประเมินจากการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา  
3. ประเมินจากแบบ
ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
4. การสังเกตจากการท า
กิจกรรมในห้องเรียน   

แบบประเมินจาก google 
from  
1. แบบประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรมวันรักษ์ไทย. 
 2. แบบประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรมวันอาเซียน 
3. แบบประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนการ
สอนสังคมศึกษา 
4. แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

2. ซื่อสัตย์
สุจริต 

นักเรียนร้อยละ 90 ส่งการบ้าน
ตรงเวลาและท าการบ้านได้ด้วย
ตนเอง  

3. นักเรียนมี
วินัยในตนเอง  
 

1.นักเรียนร้อยละ 90เข้าร่วม
กิจกรรมตรงเวลา  
2. นักเรียนร้อยละ 90แต่งกาย
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

4. นักเรียนใฝ่
เรียนใฝ่รู้ 
 

1.นักเรียนร้อยละ 90เข้าเรียน
ตรงเวลา  
2. นักเรียนร้อยละ 90 ต้ังใจเรียน 

5.มุ่งมุ่นในการ
ท างาน 

นักเรียนร้อยละ 90 ท างานท่ี
ได้รับมอบหมายงาน ท้ังจีนาน
กลุ่ม  และงานเด่ียว 

6.รักความเป็น
ไทย 

นักเรียนทุกคนรักความเป็นไทย 
- การไหว้ทักทาย   

7.มีจิต
สาธารณะ 

นักเรียนร้อยละ 90มีจิตสาธารณะ 
เช่น ท าความสะอาดห้องเรียน 
ลบกระดาน ปิดหน้าต่าง ปิดไฟ 
ปิดพัดลม  
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20. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
1. นักเรียนส านึกในสถาบันชาติและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ 
2.. นักเรียนปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้องและค่านิยมท่ีดีงาม 

 3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรยีนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 

       (........นางมงคลยา พานดง.....)  
 

ลงช่ือ       หัวหน้างานแผนงาน 
(  นายหัสรินทร์ ดอนดี ) 
 

ลงช่ือ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสรัญญา เรือนค า) 

       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
ลงช่ือ      ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพลจะงาม) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

   
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดของกำรใช้งบประมำณ 
ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ กิจกรรม 

ท่ี รำยกำร จ ำนวน รำคำ รวม 
1. กิจกรรมรักชาติและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์  
 1.1 วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 

พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 
   

  - ป้ายผ้า 1 ผืน 200 200 
 ภาพโปสเตอร์ 12 แผ่น 20 240 
 กระดาษรองบอร์ด 24 แผ่น 10 240 
 1.2 วันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล 
   

  - ป้ายผ้า 1 ผืน 290 290 
 ภาพโปสเตอร์ 12 แผ่น 20 240 
 กระดาษรองบอร์ด 24 แผ่น 10 240 
 1.3 วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 

   

 ภาพโปสเตอร์ 12 แผ่น 20 240 
 กระดาษรองบอร์ด 24 แผ่น 10 240 
 1.4 วันปิยมหาราช    
 - พวงมาลา  1 พวง 1,000 1,000 
 1.5 วันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช  
     

 ภาพโปสเตอร์ 12 แผ่น 20 240 
 กระดาษรองบอร์ด 24 แผ่น 10 240 
    3,500 
2. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม   
 1. กิจกรรมไหว้สวยยิ้มใส    - 
 2.กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้อาวุโส    
3.  กิจกรรมสมาธิสร้างสติเกิดปัญญา   - 
4. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต   - 
5. กิจกรรมเพชรทองกวาว   - 
รวมทั้งสิ้น 3,500 
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ตำรำงสรุปจ ำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร 

ท่ี ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์  
 จ ำนวนเงิน 

(บำท)  
1  กิจกรรมท่ี 1....กิจกรรมรักชาติและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระมหากษัตริย ์... 
……3,500 

2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม  
……………………………………………………. 

…………………… 

3 กิจกรรมท่ี 3 สมาธิสร้างสติเกิดปัญญา…………………………………………… …………………… 

4 กิจกรรมท่ี 4 โรงเรียนสุจริต……………………………………………………………. …………………… 

5.  กิจกรรมท่ี 5  เพชรทองกวาว …………………… 

 รวมเงินทั้งหมด ……3,500 .. 

 
 

(ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
 (…นางมงคลยา พานดง.)  
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ฝ่ำยบริหำร 

งำนแผนงำนและ
งบประมำณ 
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3. ฝ่ำยบริหำรงำนแผนงำนและงบประมำณ 
       

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวนเงิน (บำท) รวม(บำท) ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กพร ระดมฯ อบต. อื่นๆ 
  

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 14,000   -  -  -  - 14,000 ครูหัสรินทร์ 
  1.1 พัฒนาส านักงาน 2,500   -  -  -  - 2,500 ครูจรรยา 

  1.2 งานสารบรรณ 2,500   -  -  -  - 2,500 ครูจรรยา 

  1.3 งานการเงิน 2,000   -  -  -  - 2,000 ครูสถิตย์ 
  1.4 งานแผนงาน 2,000   -  -  -  - 2,000 ครูหัสรินทร์ 
  1.5 งานพัสดุ 2,000   -  -  -  - 2,000 ครูนฤมล 
  1.6 งานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร 3,000   -  -  -  - 3,000 ครูจรรยา 
2 โครงการจ้างนักการภารโรง (สว่าง,สมจิตร)งบสมาคมฯ 100,800   -  73,200   - 27,600  201,600 ครูจรรยา 

3 โครงการค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน 190,800   -  -  -  - 190,800 

ครูสถิตย์ 

  3.1 ค่าไฟฟ้าโรงเรียน 130,000   -  -  -  - 130,000 
  3.2 ค่าไฟฟ้าเครื่องสูบน้ า 800   -  -  -  - 800 
  3.3 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 20,000   -  -  -  - 20,000 
  3.4 ค่าโทรศัพท์ส านักงาน 3,000   -  -  -  - 3,000 
  3.5 ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์  35,000   -  -  -  - 35,000 
  3.6 ค่าส่งไปรษณีย์   2,000   -  -  -  - 2,000 

  รวม 305,600 0 73,200 0 27,600 406,400   

407 
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รำยละเอียดโครงกำร 
ฝ่ำยบริหำรงำนแผนงำนและ

งบประมำณ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ  2565 
*************************************************************************** 

1. ช่ือโครงกำร    พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 
2. แผนงบประมำณ  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  
3. ฝ่ำย/งำน/กลุ่มสำระที่รับผิดชอบ  บริหารงบประมาณ 
4. ลักษณะโครงกำร  () งานประจ า(  )โครงการใหม่  (  ⁄  ) โครงการต่อเนื่อง 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565 
6. สนองยุทศำสตร์ สพฐ.  
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา 

เต็มตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
7.  สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน 
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง 

การศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา 
8.  สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4.1 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้สนองมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน 
 มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
   มำตรฐำนที่  2.2  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
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10. หลักกำรและเหตุผล 
การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน  โครงสร้างการบริหารประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  ฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2564  เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  สนองนโยบายการจัดการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนโยบายของโรงเรียนนั้น มีฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
เป็นหน่วยงานสนับสนุนท่ีส าคัญท่ีจะช่วยให้ภารกิจหลักของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์และะเป็นเครื่องมือ
ในการช่วยขับเคล่ือนให้งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  สามารถด าเนินไปด้วยความถูกต้อง  
เรียบร้อย  รวดเร็ว  เกิดประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  อันจะส่งผลให้มาตรฐานด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการ  ไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา  ดังนั้น  เพื่อให้  การบริหารจัดการงบประมาณ  บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใส  และสามารถ  ตรวจสอบได้  กลุ่มงาน
งบประมาณจึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณขึ้น 

 
11. วัตถุประสงค์ 
 11.1 เพื่อให้ส านักงานมีระบบท างานและความพร้อมด้านวัสดุ  ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีในการ
บริหารงาน 
 11.2 มีระบบการบริหารและบริการท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และมีมาตรฐาน 
 11.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและบริการทางธุรการทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและมี  มาตรฐาน
งานส านักงาน งานสารบรรณ รวดเร็ว เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐาน งานนโยบายและแผนเป็นปัจจุบันและมี
มาตรฐาน งานการเงินและบัญชี โปร่งใส เป็นปัจจุบัน และกฎระเบียบทางราชการ งานพัสดุ/ครุภัณฑ์ เป็น
ปัจจุบันและถูกต้อง งานส่งเสริมประสิทธิภาพมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 
 
 
12. เป้ำหมำย 

12.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จ านวน 190 คน ครูและบุคลากร จ านวน 27 คน 

2. จัดระบบงานของฝ่ายบริหารงบประมาณเกี่ยวพัน ต่อเนื่อง อย่างมีระบบ มีการวางแนวปฏิบัติในการบริหาร
อย่างชัดเจน 

12.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
ระบบงานส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณได้รับการพัฒนา มีการวางระบบ จัดรูปแบบการท างานอย่าง
ชัดเจนโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการบริการ การประสานงาน มีความรวดเร็ว มีความมุ่งมั่นในการบริการและ
มีระบบตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
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13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

ก าหนดนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม และการ
จัดท าแผนกลยุทธ์  และแผน
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้
ครอบคลุมการพัฒนาการศึกษา 
มีการด าเนินการตามแผนอย่าง
เป็นระบบ และมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

ก าหนดระเบียบ ธรรมเนียม
ป ฏิ บั ติ ใ น ส ถ าน ศึ ก ษ า ห รื อ
วัฒนธรรมอง ค์กร ท่ี ส่ง เสริม
ความมีระเบียบวินัย เคารพธรรม
เนียมปฏิบัติ กฎกติกาของสังคม
ส่วนรวม 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
คุณธรรมของบุคลากร  มีการ
พัฒนาทักษะ ความมีวินัย ซื่อสัตย์  
และส่งเสริมความขยันหมั่นเพียร 
อดทน สนใจใฝ่รู้  ท าตนให้ เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

ควำมรู้ 
1)  บุคลากรมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 

  2)  รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

10) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
11) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
12) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

14.  สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 
15. กิจกรรม ข้ันตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

  

กิจกรรม/ข้ันตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ/
คณะท างาน 

1- 30 กันยายน 2564  ฝ่ายบริหาร 

2.จัดช้ือจัดจ้าง ตุลาคม 2564  - กันยายน 2565  งานพัสดุ 

3.กิจกรรมตามแผน พฤศจิกายน 2564  - กันยายน  2565  
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

4. สรุปรายงาน
โครงการ 

กันยายน  2565 
- รวบรวมข้อมูล 
- สรุปข้อมูล 
- รายงานผล 

ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
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16. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน        14,000 บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       -  บาท 
รวมเงิน         14,000 บำท  

   (หนึ่งหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) 
 

17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- 5,500 5,000 5,000 4,000 3,000 3,000 7,500 7,000 6,000 3,000 3,000 
3,500 5,000 3,500 2,000 

รวมทั้งสิ้น14,000 บำท (หนึ่งหม่ืนสี่พนับำทถ้วน) 
 

18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 
นายหัสรินทร์  ดอนดี 

 
19. ผู้เก่ียวข้อง 

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
20. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครู 
ผู้บริหาร ชุมชน พึงพอใจในการ
ด าเนินการฝ่ายบริหารงบประมาณ 

1 สอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนครู ผู้บริหาร ชุมชนท่ีมี
ต่อการด าเนินการฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

1.แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน
ท่ีมีต่อการด าเนินการฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
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21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 21.1  ส านักงานมีระบบท างานและความพร้อมด้านวัสดุ  ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีในการบริหารงาน 
 21.2  ระบบการบริหารและบริการท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และมีมาตรฐาน 
 21.3  ประสิทธิภาพการบริหารและบริการทางธุรการทุกด้านมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 
   
 

ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 
   (นายหัสรินทร์  ดอนดี) 

 
ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 

(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
 

ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายหัสรินทร์  ดอนดี) 

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 

 ลงช่ือ     ผู้รับรองโครงการ 
  (นายนวพล  จะงาม) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 
 

ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 
(นำยประนอมไทยกรรณ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 1  พัฒนำส ำนักงำน 

ทรัพยำกรโครงกำร(ค่ำใช้จ่ำยวัสดุ/ค่ำด ำเนินกำร)ปีงบประมำณ 2564 
ท่ี รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำ/หน่วย จ ำนวนเงิน 
1 กระดาษโทรสาร 3 หลอด 100 300 
2 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 g 500 แผ่น 3 รีม 125 375 
3  2 โหล 100 200 
4 แฟ้มหนีบด า 1 นิ้ว ตราช้าง 4 แฟ้ม 53 212 
5 หมึกเติม epson 1 ชุด 800 800 
6 สมุด เบอร์ 2 2 เล่ม 85 170 
7 น้ ายาลบค าผิด ขนาด 10 ml 5 อัน 40 200 
8 ปากกาเน้นข้อความ Bic (สีเขียว เหลือง) 4 ด้าม 30 120 
9 กระดาษปก 110 g A4  ขาว เหลือง ส้ม 3 ห่อ 97 291 
10  1 ห่อ 115 115 
11 แลคซีนส์  ขนาด 1.5  นิ้ว   2 ม้วน 35 70 
12 แลคซีนส์  ขนาด 1  นิ้ว   2 ม้วน 30 60 

รวม(สองพันสี่ร้อยเก้ำสิบสำมบำทถ้วน) 2,500.- 
กิจกรรมที่ 2 งำนสำรบรรณ 
ท่ี รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำต่อหน่วย จ ำนวนเงิน(บำท) 
1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 g 500 แผ่น 2 ริม 125 127 
2 ลวดเสียบ(โรบิน)(300ช้ิน) 10 กระปุก 40 400 
3 ซองจดหมาย ยาวสีขาว มีครุฑ 9/100(1*50) 5 มัด 30 150 
4 ซองจดหมาย สีน้ าตาล A4 ไม่ขยายข้าง 24 ซอง 3 30 
5 ซองจดหมาย สีน้ าตาล A4 ขยายข้าง 20 ซอง 5 100 
6 ไส้แฟ้มใส (ซองอเนกประสงค์ตราช้าง 11 รู) 20 ห่อ 20 400 
7 แฟ้มสอด A4 (สีเขียว) 3 แฟ้ม 85 255 
8 กระดาษแฟกซ์ 3 ม้วน 100 300 
9 สมุดเบอร์ 2 5 เล่ม 30 150 
10 แลคซีนส์ ขนาด 1 นิ้ว 5 ม้วน 30 150 
11 ลวดเย็บ เบอร์ 10-1M 3 โหล 100 300 
12 ลวดเย็บ เบอร์ M8-1M 1 โหล 200 200 
  รวมเงินทั้งสิ้น (หนึ่งพันบำทถ้วน) 2,500.- 
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กิจกรรมที่ 3 งำนกำรเงิน 

ท่ี รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
 รำคำต่อ
หน่วย  

จ ำนวนเงิน
(บำท) 

1 สมุดเงินสด  1 เล่ม   40  40 
2 ทะเบียนคุมเงินคงเหลือประจ าวัน  2 เล่ม   40  80 
3 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 2 เล่ม   40  80 
4 กระดาษโรเนียวกรุ๊ฟขาวส้ัน 34k A4 2 รีม   90  180 
5 กระดาษถ่ายเอกสาร  A4 70 g 500 แผ่น 4 รีม   90  360 
6 ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ(หน่วยงานย่อย

(เล่มเหลืองของมัธยมฯ) แบบ 402 
1 เล่ม   40  40 

7 หลักฐานการขอเบิก(เล่มเหลือง-ของมัธยมฯ) 2 เล่ม   40  80 
8 สมุดเบอร์ 4   6 เล่ม 50 300 
9 แฟ้ม ตราช้าง 3 นิ้ว 6 แฟ้ม 105 630 

10 ไส้แฟ้มสอด  A4 3 ห่อ 21 63 
11 กาว UHU จุ 50 cc 2 หลอด 33 66 
12 กาวลาเท็กช์  16  ออนซ ์ 2 ขวด  80 
  รวมเงินทั้งสิ้น (หนึ่งพันห้ำร้อยแปดสบิบำทถ้วน) 2,000.- 

 
กิจกรรมที่ 4 งำนแผนงำน 

ท่ี รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
 รำคำต่อ
หน่วย  

จ ำนวนเงิน
(บำท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 g 500 แผ่น 2 ริม 110  220 
2 แฟ้ม ตราช้าง 3 นิ้ว 4 แฟ้ม 105 420 
3 แฟ้ม 3 ห่วง 4 แฟ้ม 55 220 
4 ไส้แฟ้มสอด A4 6 แพ็ค 21 126 

  รวมเงินทั้งสิ้น (หนึ่งพันบำทถ้วน) 2,000.- 
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กิจกรรมที่ 5 งำนพัสดุ 

ท่ี รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
รำคำ 

ต่อหน่วย 
จ ำนวนเงิน 

1 ลวดเสียบ 11  กล่อง 6 66 
2 กาวลาเท็กซ์ 1  ขวด 60 60 
3 ไส้เม็ค เบอร์ 10 2  โหล 80 160 
4 แฟ้ม 3 นิ้ว 6  อัน 100 600 
5 น้ ายาลบค าผิด 3  ขวด 70 210 
6 กระดาษปก สีชมพู – เขียว F 4 4 รีม 100 400 
7 ปากกาเขียนเหล็ก 4  ด้าม 60 240 
8 กระดาษดับเบิลเอ 10 รีม 130 1,300 
9 แฟ้มสอดปก 4 อัน 38 152 

10 ปากกาเขียน ซีดี 3 ด้าม 38 114 
11 ปากกาลูกล่ืนสีด า แดง  น้ าเงิน 12  ด้าม 7 84 
12 เปเปอร์แท็ค 6   อัน 45 270 
13 ซองขยายข้าง  A4   30  ซอง 5 150 
14 กระดาษปก A 4 2 รีม 97 194 

 รวม (สี่พันบำทถ้วน)    200.- 
 
 
กิจกรรมที่ 6 งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพบุคลำกร 

ท่ี รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
รำคำ 

ต่อหน่วย 
จ ำนวนเงิน 

1  1  - - 3,000 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ  2565 
**************************************************************************** 

1. ชื่อโครงกำร    การจัดจ้างบุคลากรสนับสนุน(จ้างนักการภารโรง) 
2. แผนงบประมำณ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
3. ฝ่ำย/งำน/กลุ่มสำระที่รับผิดชอบ  นางสาวเด่นดาว  หลีแก้วสาย  
4. ลักษณะโครงกำร  ( ) งานประจ า()โครงการใหม่  (  /  ) โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  1  ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.  
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 

ตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 

มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน 
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
8.สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ 4การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4.1  เพื่อยกระดับการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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9. หลักกำรและเหตุผล 
ความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6  กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจสติปัญญา  ความรู้  คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  เป้าหมายเพื่อให้เยาวชนเป็นคนดี มีความรู้  และสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ในการท่ีจะพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะตามท่ีต้องการบุคลากรท่ีสนับสนุนการสอนมีความส าคัญ
อย่างยิ่งท่ีจะให้บริการด้านอื่นๆท่ีจ าเป็นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ 

ปัจจุบันโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมขาดบุคลากรทางการศึกษาท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนดังนั้น
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  เพื่อให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานด้าน
การสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
10. วัตถุประสงค์ 

เพื่อจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
 
11. เป้ำหมำย 

1) เชิงปริมำณ 
จ้างลูกจ้างช่ัวคราว  จ านวน  2  คน 

2) เชิงคุณภำพ 
  2.1) สถานศึกษาสามารถด าเนินงานด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
12. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
ค่าจ้างเหมาะสมตามความรู้ 

ความสามารถ 
สถานศึกษาสามารถ

ด าเนินงานด้านการสนับสนุนการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคล่องตัว 

ค่ า จ้ า ง เ ห ม า ะ ส ม ต า ม ค ว า ม รู้ 
คว ามสามารถ  ท า ให้ สถาน ศึกษา
สามารถจ่ายค่าจ้างได้ตรงตามเวลา ไม่
เป็นหนี้สิน 

ควำมรู้ 
1)ลูกจ้างช่ัวคราวมีทักษะ และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างรอบด้าน 

  2)รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

คุณธรรม 
1) มีจิตอาสา เสียสละ และซื่อสัตย์ 
2) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
3) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

13. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  ต าบลทุ่งกว๋าว  อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 
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14. กิจกรรม ข้ันตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
กิจกรรม/ขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ 
ในกำรด ำเนินงำน 

รำยละเอียด
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

1.เสนอโครงการ ตุลาคม 2564  นางจรรยา พุทธา 
2.ขออนุมัติจัดจ้างบุคลากรตาม
ระเบียบ 

ตุลาคม 2564  นายหัสรินทร์  ดอนดี 

3. ประกาศคัดเลือก ตุลาคม 2564  งานพัสดุ 
4. คัดเลือก ตุลาคม 2564  คณะกรรมการตามค าส่ัง 
5.ท าสัญญาจ้าง ตุลาคม 2564  คณะกรรมการตามค าส่ัง 
6.ประเมินการปฏิบัติงาน กันยายน 2565  คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

 
15. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน      100,800 บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        73,200 บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครอง      27,600  บาท 
รวมเงิน       201,600  บาท 

      (สองแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 
16. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร  ปีงบประมำณ 2565 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 

50,400 50,400 50,400 50,400 
รวมทั้งสิ้น201,600 บำท (สองแสนหนึ่งพนัหกร้อยบำทถ้วน) 

17. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 
 นางจรรยา  พุทธา 
18. ผู้เก่ียวข้อง คณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
19. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี ต้ังคณะกรรมการท าการประเมิน 

 
แบบประเมิน 
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20. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
การบริหารงานของสถานศึกษาสามารถด าเนินงานด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและคล่องตัว 

      ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 
        ( นางจรรยา  พุทธา ) 

 
ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 

       (นายหัสรินทร์  ดอนดี) 
   

ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (หัสรินทร์  ดอนดี) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 

ลงชื่อ     ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพล  จะงาม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 
  
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จำ่ยในกิจกรรม 
16. ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม 

 

ท่ี รายการวัสดุ – อุปกรณ์ จ านวน 
(เดือน) 

ราคา 
 (ต่อเดือน) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ชื่อกิจกรรมที่1จ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว 
1. ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 2 คน 12 เดือน 8,400/คน 201,600 
   รวม 201,600 
 

ตำรำงสรุปจ ำนวนเงินท่ีใช้ในโครงกำร 
ท่ี กิจกรรม จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 1   

1.1 กิจกรรมท่ี 1.1 201,600 

  รวม 201,600 

 
 
 

  (นางจรรยา  พุทธา) 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



396 

 

 
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ  2565 
*************************************************************************** 

1. ช่ือโครงกำร  ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
2. แผนงบประมำณ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  
3. ฝ่ำย/งำน/กลุ่มสำระที่รับผิดชอบ  บริหารงบประมาณ 
4. ลักษณะโครงกำร  ()งานประจ า(  )โครงการใหม่ (  ⁄  ) โครงการต่อเนื่อง 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565 
6. สนองยุทศำสตร์ สพฐ. 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา 

เต็มตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
7.  สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน 
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง 

การศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา 
8.  สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4.1เพื่อยกระดับการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและน้อม
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้สนองมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน 
มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 มำตรฐำนที่2.2  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
10. หลักกำรและเหตุผล 

การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  ฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ2564 เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  สนองนโยบายการจัดการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนโยบายของโรงเรียนนั้น มีฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
เป็นหน่วยงานสนับสนุนท่ีส าคัญท่ีจะช่วยให้ภารกิจหลักของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นเครื่องมือ
ในการช่วยขับเคล่ือนให้งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  สามารถด าเนินไปด้วยความถูกต้อง  
เรียบร้อย  รวดเร็ว  เกิดประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  อันจะส่งผลให้มาตรฐานด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการ  ไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณ  บรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใส  และสามารถ  ตรวจสอบได้  กลุ่มงานงบประมาณ
จึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณขึ้น 

 
11. วัตถุประสงค์ 
 11.1 มีระบบงานสาธารณูปโภคไว้รองรับ  งานบริหารส านักงาน  งานอาคารสถานท่ี  
งานพัฒนากิจกรรมกรรมการเรียนการสอนและ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
 11.2 มีระบบการบริหารและบริการท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และมีมาตรฐาน 
 11.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและบริการทางธุรการทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและ 
มี  มาตรฐานงานสาธารณูปโภค สนับสนุนการบริหารจัดการ เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐาน  
งานนโยบายและแผนเป็นปัจจุบันและมีมาตรฐาน เป็นปัจจุบัน และรองรับการรบริหารจัดการและ  
งานสนับสนุนการจัดกาเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบันและถูกต้อง งานส่งเสริม   
ประสิทธิภาพมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 
12. เป้ำหมำย 

12.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
1) นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จ านวน 190 คน ครูและบุคลากร จ านวน 27 คน 
2) จัดระบบงานของฝ่ายบริหารงบประมาณเกี่ยวพัน ต่อเนื่อง อย่างมีระบบ มีการวางแนวปฏิบัติใน

การบริหารอย่างชัดเจน 
12.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

ระบบงานส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณได้รับการพัฒนา  มีการวางระบบ สนับสนุนภารกิจขององค์กรให้
บรรลุวัตถุประสงค์  โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการบริการ การประสานงาน มีความรวดเร็ว มีความมุ่งมั่นใน
การบริการและมีการสรุปรายงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

ก าหนดนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม และการ
จัดท าแผนกลยุทธ์  และแผน
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้
ครอบคลุมการพัฒนาการศึกษา 
มีการด าเนินการตามแผนอย่าง
เป็นระบบ และมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

ก าหนดระเบียบ ธรรมเนียม
ป ฏิ บั ติ ใ น ส ถ าน ศึ ก ษ า ห รื อ
วัฒนธรรมอง ค์กร ท่ี ส่ง เสริม
ความมีระเบียบวินัย เคารพธรรม
เนียมปฏิบัติ กฎกติกาของสังคม
ส่วนรวม 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
คุณธรรมของบุคลากร  มีการ
พัฒนาทักษะ ความมีวินัย ซื่อสัตย์  
และส่งเสริมความขยันหมั่นเพียร 
อดทน สนใจใฝ่รู้  ท าตนให้ เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

ควำมรู้ 
1)  บุคลากรมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 

  2)  รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

4) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
5) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
6) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

 
14.สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 
15. กิจกรรม ข้ันตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

  

กิจกรรม/ข้ันตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ/
คณะท างาน 

1- 30กันยายน2564 
-เสนอขอจัดต้ัง
งบประมาณ 

ฝ่ายบริหาร 

2.จัดช้ือจัดจ้าง ตุลาคม2564- กันยายน2564 -เบิกจ่ายช าระเงิน งานพัสดุ 

3.กิจกรรมตามแผน พฤศจิกายน 2564- กันยายน  2564 
-เบิกจ่ายช าระเงินและ
จัดเก็บหลักฐานการจ่าย 

ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

4. สรุปรายงาน
โครงการ 

กันยายน  2564 
- รวบรวมข้อมูล 
- สรุปข้อมูล 
- รายงานผล 

ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
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16. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน      190,800.- บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจากสพม.ล าปาง ล าพูน      -  บาท 
รวมเงิน       190,800.- บำท  

   (หนึ่งแสนเก้ำหม่ืนแปดร้อยบำทถ้วน) 
 

17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- 26,475 26,475 17,650 17,650 17,650 17,650 17,650 17,650 17,650 17,650 17,650 
52,950 52,950 52,950 52,950 

รวมทั้งสิ้น190,800 บำท (หนึ่งแสนเก้ำหม่ืนแปดร้อยบำทถ้วน) 
 

21. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 
นายสถิตย์  ขาวปอน 

 
22. ผู้เก่ียวข้อง 

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
23. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนครู 
ผู้บริหาร ชุมชน พึงพอใจในการ
ด าเนินการฝ่ายบริหารงบประมาณ 

1 สอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชนท่ีมี
ต่อการด าเนินการฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

1.แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน
ท่ีมีต่อการด าเนินการฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
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21.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 13.1 มีระบบงานสาธารณูปโภคไว้รองรับ  งานบริหารส านักงาน  งานอาคารสถานท่ี  
งานพัฒนากิจกรรมกรรมการเรียนการสอนและ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อย่ำงเป็นระบบ 
 13.2ระบบการบริหารและบริการท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และมีมาตรฐาน 
 13.3ประสิทธิภาพการบริหารและมีความยั่งยืนทุกด้าน มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 
   

ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 
       (นายสถิตย์ ขาวปอน) 

 
ลงช่ือ    หัวหน้างานแผนงาน 

(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

 (นายหัสรินทร์  ดอนดี) 
        หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 

 
ลงช่ือผู้       รับรองโครงการ 

(นายนวพล จะงาม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม  
ประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสาธารณูปโภค 
กิจกรรมที่ 1  ค่ำสำธำรณูปโภค 
 

ทรัพยำกรโครงกำร(ค่ำใช้จ่ำยวัสดุ/ค่ำด ำเนินกำร)ปีงบประมำณ 2565 
ท่ี รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำ/หน่วย จ ำนวนเงิน 
1 ค่ากระแสไฟฟ้าอาคารเรียนอาคารประกอบ 12 เดือน  130,000 
2 ค่าไฟฟ้าเครื่องสูบน้ าบาดาล 12 เดือน  800 
3 ค่าน้ ามันรถยนต์โรงเรียน 12 เดือน  30,000 
4 ค่าโทรศัพท์ส านักงาน 12 เดือน  3,000 
5 ค่าส่งไปรษณีย์ 12 เดือน  3,000 

รวม  (หนึ่งแสนหกม่ืนหกพันแปดร้อยบำทถ้วน) 166,800.- 
 
 
กิจกรรมที่ 2 งำนซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

 
รำยกำร จ ำนวน หน่วย 

รำคำต่อ
หน่วย 

จ ำนวนเงิน
(บำท) 

1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 12 เดือน 3,750 45,000 
  รวมเงินทั้งสิ้น (สี่หม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) 45,000 
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ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
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4. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
       

 

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

รวม
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

อุดหนุน กพร. 
ระดม

ฯ 
อบต. อื่นๆ 

 

1 พัฒนาส านักงานฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 2,000   -  - -   - 2,000 ครูดวงเด่น  

2 พัฒนางานอาคารสถานท่ี  33,100   -  - -   - 33,100 ครูสุพจน์  

3 พัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียน 15,000   -  - -   - 15,000 ครูดวงเด่น  

4 พัฒนางานประชาสัมพันธ ์ 4,000   -  - -   - 4,000 ครูสุนิสา  

5 พัฒนางานอนามัยโรงเรียน 4,000   -  - -   - 4,000 ครูจรรยา  

6 พัฒนางานบรกิารต้อนรับ   5,000   -  - -   - 5,000 ครูสรัญญา  

7 พัฒนางานโรงอาหาร   -   -  - - 18,383 18,383 ครูจรรยา  

8 พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 9,000   -  - -   - 9,000 ครูพงษ์สิทธิ์  

9 พัฒนางานโรงเรียนกับชุมชน -   -  - -   - - ครูสุพจน์  

10 พัฒนาระบบงานสหกรณ์โรงเรียน -   -  - -   - - ครูสรัญญา  

11 พัฒนาระบบงานธนาคารออมทรัพย ์ -   -  - -   - - ครูสรัญญา  

  รวม 72,100   -  - - 18,383 90,483    

429 
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รำยละเอียดโครงกำร 
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ  2565 

******************************************************************************   
1. ช่ือโครงกำร   พัฒนาส านักงานฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงำน   พัฒนาระบบบริหารและจัดการ 
3. ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
4. ลักษณะโครงกำร   (  )โครงการใหม่  ( )โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2564 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่5  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

  กลยุทธ์ที่  2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
  กลยุทธ์ที่  3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 

ตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ี 
เข้มแข็ง 

  กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 
มีคุณภาพ 

  กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง 
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กร 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

  กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ียากล าบาก 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนข้อที่ 3, 4  

  กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  กลยุทธ์ที่  2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

    กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่  4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่  6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

 การศึกษา 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่  

กลยุทธ์ที่ 4กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4.1  เพื่อยกระดับการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและน้อมน า 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำนกำรศึกษำ 
มาตรฐานท่ี มาตรฐานด้าน ตัวบ่งช้ีท่ี 

1 คุณภาพของผู้เรียน - 
2 กระบวนการบริหารและการ

จัดการ 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- 

 

10. หลักกำรและเหตุผล   
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545  
มาตรา 4 การศึกษาหมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้ าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมาตรา 6  การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และมาตร 24 (5) ให้สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และรอบรู้ 
 กลุ่มบริหารทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มบริหารที่รับผิดชอบในงานด้านบริการแก่นักเรียน ครู บุคลากร ชุมชน ใน
ด้านการจัดสวัสดิการ งานอาคารสถานท่ี การเสริมสร้างบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และงานโสตทัศนูปกรณ์จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ โครงการพัฒนากลุ่มบริหารท่ัวไปเพื่อใช้ด าเนินงานในปี
การศึกษา 2564 ให้สอดรับตามตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
 

11. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชนได้รับการบริการจากฝ่ายบริหารท่ัวไปโดยการจัดด าเนินงานใน

ทุกกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับการบริการเกิดความความพึงพอใจ 
 

12.  เป้ำหมำย 
 ด้ำนปริมำณ ผู้เรียน จ านวน 187คน  บุคลากร จ านวน  22  คน 
 ด้ำนคุณภำพ ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดด าเนินงานในทุกกิจกรรมให้ผู้รับการบริการมีความความ   
พึงพอใจด้วยการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 

 
13. พื้นที่ด ำเนินกำร โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 
 
 
 
 



407 

 

14. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
- จัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง  วาง
แผนการด าเนินงาน 
- มอบหมายงานตามภาระงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
- รวบรวมกิจกรรม  จัดเขียนโครงการ เสนอขออนุมัติ
โครงการพัฒนาส านักงานฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
ขั้นด าเนินการ  (DO) 
- กิจกรรมพัฒนาส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
-  การด าเนินงานของคณะกรรมการ โดยการสังเกต 
การสอบถาม  ตรวจสอบเอกสาร 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
สรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม 

 นายดวงเด่น พิจอมบุตร 
 
 
 
 
 
 
นายดวงเด่น พิจอมบุตร 

 
คณะกรรมการฝ่าย 
 
 
คณะกรรมการฝ่าย 
 

 
15. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน        2,000 บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -    บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       - บาท 
รวมเงิน        2,000 บาท 

     (สองพันบำทถ้วน) 
 

16 แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2564 

ส.ค. 
2564 

ก.ย. 
2564 

- - 2,000 - - - - - - - -  
- 2,000 - - 

รวมทั้งสิ้น2,000 บำท (สองพนับำทถ้วน) 
17. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

18. ผู้เก่ียวข้อง 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคลากร ฝ่ายบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

หน่วยงานภายนอกและชุมชุน 
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19. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/ กำร

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีการประสานงาน 
ด าเนินการและให้บริการแก่บุคลากรใน
โรงเรียน ชุมชนและบุคคลอื่นท่ีมาขอใช้
บริการได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 

2. ครู อาจารย์ นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน 
ชุมชน และบุคคลอื่นได้รับบริการจากงานใน
ฝ่ายบริหารทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ต้ังคณะกรรมการท าการ
ประเมิน 
2. ติดตามประเมินผล 

แบบติดตาม
ประเมินผล 

 

20. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1)  งานต่าง ๆ ในสังกัดส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีระบบการบริหารงาน

ท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
2)  งาน ต่าง ๆ ในฝ่ายบริหารทั่วไปมีการประสานงานด าเนินการและให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียน

ชุมชนและบุคคลอื่นท่ีมาขอใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
 

 

        ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 
       (นายดวงเด่น  พิจอมบุตร) 
 
 

      ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 
         (นายหัสรินทร์  ดอนดี)  
 

        ลงช่ือ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายดวงเด่น  พิจอมบุตร) 
       หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
       

  ลงช่ือ     ผู้รับรองโครงการ 
  (นายนวพล  จะงาม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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ตำรำงสรุปจ ำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำรพัฒนำส ำนักงำนฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

 

ท่ี กิจกรรม อุดหนุน อื่นๆ 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ 

- น้ าหมึกเครื่องปริ้นส์ Cannon  4 สี 
- ถุงขยะด า 10 กก. 
- กุญแจโซโล 1 ชุด 
- ธงชาติไทย 120x180 จ านวน 4 ผืน 

 

 
760 
400 
280 
560 

 
- 
- 
- 
- 

 

  รวม 2,000 - 2,000 

 
(สองพันบาทถ้วน) 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ 2565 
********************************************************************************** 
1. ช่ือโครงกำร  พัฒนาอาคารสถานท่ี 
2. แผนงำน    ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
3. ผู้รับผิดชอบนายสุพจน์  บุญมาเทพ 
4. ลักษณะโครงกำร   (  )โครงการใหม่  ( )โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตลอดปีการศึกษา 2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่ 4   
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร  และส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

   กลยุทธ์ที่  2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
   กลยุทธ์ที่  3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและลดความเส่ียงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
   กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ียากล าบาก 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนข้อที่  4 และ  5  

  กลยุทธ์ที่  1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  กลยุทธ์ที่  2  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

   กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่  4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่  6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
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8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1, 2 ,3, 4 และ 5   
  กลยุทธ์ที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
   กลยุทธ์ที่ 2 ด้านส่งเสริมการมีงานท า มีอาชีพ  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

   กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา 
9. หลักกำรและเหตุผล   

วิสัยทัศน์ (VISION)  มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจ (MISSION) 

1.เสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

2.ส่งเสริมนักเรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21มีความสามารถเฉพาะทางตามความ 
ถนัดของตนเองและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

3.พัฒนา ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และเป็นมืออาชีพ 

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

5.ส่งเสริมความร่วมมือแบบบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้ำประสงค์ (GOALS) 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีงาม มีสุขภาวะท่ีเหมาะสม 
ตามวัยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อมและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตสู่การเป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี 

2.นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพมีความสามารถเฉพาะทางตามความถนัดของ
ตนเองและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติตาม 
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

4. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านกระบวนการคิดและการ 
ปฏิบัติจริงใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวกตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 

5. โรงเรียนบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนอย่างเป็นระบบ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพและน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6. โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่าง 
หลากหลาย 
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10. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  
มาตรฐานด้าน มาตรฐานท่ี ตัวบ่งช้ีท่ี 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 1,2,3,4,5,6 1.2 - 1.6 / 2.2 - 2.4 
/3.1 - 3.4 / 4.1 - 4.4 
/5.1 - 5.4 /6.1 - 6.4 

ด้านการจัดการศึกษา 7,8,9,10,11,12 7.1 – 7.9 /8.1 – 8.6 / 
9.1 – 9.3/10.1 – 10.6 / 

11.1 – 11.3 / 
12.1 – 12.6  

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 13  13.1/13.2  
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 14 14.1/14.2 
ด้านมาตรการส่งเสริม 15 15.1/15.2 

 
11. หลักกำรและเหตุผล  

การปฏิรูปการศึกษาตามความในมาตรา 47  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542  และมาตรา 74  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับท่ี 2  พ.ศ.2545  มีความมุ่งหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  เป็นคนดี  มีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  
ด าเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ  
จ าเป็นต้องยึดเงื่อนไขและหลักการส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

จากมาตรฐานของสถานศึกษาโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ  มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีอาคาร
สถานท่ีเหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้เรียน  สถานท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างมีส่วน
ร่วม  มีพื้นท่ีสีเขียว  ส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี 

ดังนั้นเพื่อให้สนองต่อมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจึงเห็นควรได้จัดท าโครงการพัฒนา – 
ซ่อมแซมอาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
12. วัตถุประสงค์ 

11.1)  จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา 
11.2)  เพื่อให้อาคารสถานท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด สวยงาม  พร้อมส าหรับการใช้งาน
และการให้บริการ 

 
13. เป้ำหมำย 

1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ครู  นักเรียน  และทุกคนในโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  อยู่ในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีใช้
ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอนและปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 

2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

อาคารสถานท่ีพอเพียง  สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
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14. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิ จ   สภาพ สังคม 
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ
ชุมชน  โดยมีกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 5 ด้านของผู้เรียน  มี
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ
ของ ผู้ เ รี ยน ในระ ดับ ท่ีน า เสนอ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผล
การเรียนรู้  และลงมือปฏิบัติ  โดยมี
ผู้ปกครองคอยให้ค าแนะน า  เป็น
วิทยากร  เป็น ผู้ จัดหา ส่ือ/วัส ดุ
ประกอบการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม
มีส่วนร่วมในการประเมินผลและใช้
ชุมชนเป็นแหล่งจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม  

   

กิจกรรมมีความหลากหลายของ
เนื้ อหาตามสภาวะภูมิ สั งคมของ
สถานศึกษา  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด 
อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด าเนินการโดยนักเรียน  และมีครูเป็น
ผู้น าหรือสนับสนุน  มุ่ ง เน้นให้ เกิด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม/ส่ิงแวดล้อมของ 
สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
เรียนรู้ ความเข้าใจแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนไ ด้
กิจกรรมสอดคล้องกับกับความคิด 
ความต้องการ และความจ าเป็นของ
สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
วางแผนท่ีดี  สมเหตุสมผล มีหลักคิด
และหลักปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้อง
กับห ลักวิชา ท่ี เกี่ ยวข้อ ง  แสดงถึ ง
ภูมิคุ้มกันท่ีดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
ข้ อ เ ส น อ ท า ง เ ลื อ ก ห า ก มี ก า ร
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น 

กิจกรรม ส่ง เสริ มความรู้ และ
คุณธรรมของผู้เรียน  มีการพัฒนา
ทักษะ ความมีระเบียบวินัย มีสัมมา 
คารวะ ซื่อสัตย์  กตัญญู  ส่งเสริม
สติปัญญา แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร  
และส่งเสริมความขยันหมั่นเพียร 
อดทน  สน ใจใ ฝ่ รู้  ท าตน ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม 

 
 

 

ควำมรู้ 
1)  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 

  2)  รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

1) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
2) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
3) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

15. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
16. ระยะเวลำ 
  ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 
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17. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

18. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน     30,000  บาท 

อื่นๆ-บาท 
รวมเงิน       30,000  บาท 

   (สามหมื่นบาทถ้วน) 
19. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- 8,000 - 7,000 - - - 13,000 - 7,000 -  
8,000 7,000 13,000 7,000 

รวมทั้งสิ้น35,000 บำท (สำมหม่ืนห้ำพนับำทถ้วน) 
 
  

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ/
คณะท างาน 

1- 31 ตุลาคม 2564 
 

ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป 

2.จัดบรรยากาศ
สภาพแวด 
ล้อมในโรงเรียนให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา2564 

ภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 

2565  

ปรับปรั งภูมิ ทัศน์ภายในโรง เรียนให้
สวยงาม สะอาด เอื้ อต่อการส่งเสริม
สุขภาพและความปลอดภัยของผู้เรียน มี
การจัดการขยะให้ถูกต้องไม่เน่าเหม็น  
หัองน้ าห้องส้วมสะอาด มีพื้นท่ีสีเขียว ส่ิง
อ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการใช้งาน 

ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป 

3. ซ่อมแซม
ปรับปรุงสถานท่ี
บริเวณโรงเรียนให้
พร้อมต่อการใช้งาน
และปลอดภัย 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

ปรับปรุงซ่อมอาคารสถานท่ีให้พร้อมใช้
งาน  สะดวกปลอดภัย มีการจัดการระบบ
การใช้ทรัยากรและพลังงานให้ประหยัด
คุ้มค่าระบบไฟฟ้า  ประปา พร้อมใช้งาน
อยู่ตลอดเวลา 
  

 

4.รายงานผล 1 กันยายน 2565 แบบติดตามประเมินผล  และรายงานผล 
 

คณะครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
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20. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 
นายสุพจน์  บุญมาเทพ 

21. ผู้เก่ียวข้อง 
1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
2) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
22. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครู มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ 
2.  ร้อยละ 100 ของครูมีการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ต า ม ก ลุ่ ม ส า ร ะ  อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1.1รายงานประเมินความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน 

 

2.1 รายงานการประเมินตนเอง 
 

1.1แบบประเมินความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
2.1แบบรายงานการประเมิน
ตนเอง 
 

23. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1)  สภาพแวดล้อมภาพในโรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษา 
2)  อาคารสถานท่ีสะอาด  ปลอดภัย  มั่นคงแข็งแรงพร้อมใช้งานและให้บริการ 
 

        ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 
        (นายสุพจน์  บุญมาเทพ) 
 
       ลงช่ือ    หัวหน้างานแผนงาน 
      (นายหัสรินทร์  ดอนดี) 

 
ลงช่ือ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (นายดวงเด่น  พิจอมบุตร) 
      หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
ลงช่ือ   ผู้รับรองโครงการ 

        (นายนวพล  จะงาม) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม 
1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 

ท่ี รายการวัสดุ – อุปกรณ์ จ านวน (หน่วย) ราคา 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน (บาท) 

ชื่อกิจกรรมที่1. 
จัดซื้อวัสดุเพื่อพัฒนา ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคให้พร้อมใช้งานและบริการ 

1. ไม้กวาดอ่อน 80ด้าม 35 2,800 

2. ไม้กวาดแข็ง 80ด้าม 35 2,800 

3. ยางในรถเข็นเบอร์26×21×2 4เส้น 75 450 

5. ผ้าห่มเช็ดพื้นอาคาร 4ผืน 80 320 

6. เทปพันสายไฟ 3 เอ็ม 2 ม้วน 25 50 

10. แปรงล้างห้องน้ า 1โหล 180 180 

11. น้ ายาล้างห้องน้ าอย่างดี 3แกลอน 250 750 

12. น้ ายาดับกล่ินพื้น 2แกลอน 350 700 

13. ก๊อกน้ าเย็นเกลียวใน 4 หุน 4อัน 250 1,000 

14. สบู่เหลวล้างมือ 5ถุง 25 125 

15. ปล๊ักไฟ 1กล่อง 250 250 

16. ถุงด าขนาดกลาง 2โหล 120 240 

17. กระดาษช าระ 1โหล 85 85 

18. สวิทซไฟ 1กล่อง 250 250 
19 รถเข็น 1 คัน 3,000 3,000 
20 เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น   13,000 
21. ค่าจ้างเพื่อการพัฒนาซ่อมแซม   10,000 

 30,000 
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2. ตารางสรุปจ านวนเงินท่ีใช้ในโครงการ 
ท่ี กิจกรรม  จ านวนเงิน 

(บาท)  
1 
 
 
 
 
 

2 
3 
4 

 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม1 10,000  

1.1 กิจกรรมท่ี1.1  

1.2 กิจกรรมท่ี1.2  

1.3 กิจกรรมท่ี1.3  

1.4 กิจกรรมท่ี1.4  

ค่าจ้างเพื่อการพัฒนาซ่อมแซมซ่อมแซม 10,000 

เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น 10,000 

  รวม 30,000 

 
 
 

 (นายสุพจน์  บุญมาเทพ) 
   ผู้เสนอโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ 2565 
********************************************************************************** 
1. ช่ือโครงกำร   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
2. แผนงำน   ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
3. ผู้รับผิดชอบ  นายดวงเด่น  พิจอมบุตร  
4. ลักษณะโครงกำร   (  )โครงการใหม่  ( )โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่ 2  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

  กลยุทธ์ที่  2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
  กลยุทธ์ที่  3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 

ตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ี 
เข้มแข็ง 

  กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 
มีคุณภาพ 

  กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง 
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กร 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

  กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ียากล าบาก 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนข้อที่ 5  

  กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  กลยุทธ์ที่  2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

    กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่  4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่  6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่  

 กลยุทธ์ที่ 1พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.3  ส่งเสริมนักเรียนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 



419 

 

9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำนกำรศึกษำ 
มาตรฐานท่ี มาตรฐานด้าน ตัวบ่งช้ีท่ี 

1 คุณภาพของผู้เรียน - 
2 กระบวนการบริหารและการ

จัดการ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

 
10. หลักกำรและเหตุผล  

  โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ในโรงเรียน ได้อาศัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และยังได้ยึดตามมาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมใน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ข้อ 2.4 การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานท่ี 3 การ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อ 2.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ข้อ 2.2 การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น กล
ยุทธ์ท่ีด้านการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการ
กระจายอ านาจ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายทางการศึกษา และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษา ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เน้นท้ังความรู้ คุณธรรม และกระบวนการ
เรียนรู้ในเรื่องสาระการเรียนรู้ ให้บูรณาการความรู้และทักษะด้านต่างๆ ด้านการประกอบอาชีพ และการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคามสุข นอกจากนั้นในการจัดการเรียนรู้ต้อ งส่งเสริมให้ผู้สอนจัดบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียน ใช้การวิจัยเป็นส่ิงหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกัน จากส่ือและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ  การจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาภูมิ
ทัศน์ในโรงเรียน จัดให้ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีส่วนร่วม 
ส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ในโรงเรียนขึ้น 

11. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อจัดสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษา 
2) เพื่อให้อาคาร-สถานท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  สวยงาม  พร้อมส าหรับการใช้งานและ

การให้บริการ 
12. เป้ำหมำย 

1) สามารถจัดสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษา 
2) อาคาร-สถานท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  สวยงาม  พร้อมส าหรับการใช้งานและการ

ให้บริการ 
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13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิ จ   สภาพ สังคม 
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ
ชุมชน  โดยมีกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 5 ด้านของผู้เรียน  มี
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ
ของผู้เรียนในระดับท่ีน าเสนอ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผล
การเรียนรู้  และลงมือปฏิบัติ  โดยมี
ผู้ปกครองคอยให้ค าแนะน า  เป็น
วิทยากร  เป็น ผู้ จัดหา ส่ือ/วัส ดุ
ประกอบการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม
มีส่วนร่วมในการประเมินผลและใช้
ชุมชนเป็นแหล่งจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม  

 

กิจกรรมมีความหลากหลายของ
เนื้ อหาตามสภาวะภูมิ สั งคมของ
สถานศึกษา  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด 
อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด าเนินการโดยนักเรียน  และมีครูเป็น
ผู้น าหรือสนับสนุน  มุ่ ง เน้นให้ เกิด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม/ส่ิงแวดล้อมของ 
สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
เรียนรู้ ความเข้าใจแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนไ ด้
กิจกรรมสอดคล้องกับกับความคิด 
ความต้องการ และความจ าเป็นของ
สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
วางแผนท่ีดีสมเหตุสมผล มีหลักคิด
และหลักปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้อง
กับห ลักวิชา ท่ี เกี่ ยวข้อ ง  แสดงถึ ง
ภูมิคุ้มกันท่ีดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
ข้ อ เ ส น อ ท า ง เ ลื อ ก ห า ก มี ก า ร
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น 

กิจกรรม ส่ง เสริ มความรู้ และ
คุณธรรมของผู้เรียน  มีการพัฒนา
ทักษะ ความมีระเบียบวินัย มีสัมมา 
คารวะ ซื่อสัตย์  กตัญญู  ส่งเสริม
สติปัญญา แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร  
และส่งเสริมความขยันหมั่นเพียร 
อดทน  สน ใจใ ฝ่ รู้  ท าตน ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม 

 
 
 
 

ควำมรู้ 
1)  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 

  2)  รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

4) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
5) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
6) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

 
14. สถำนที่ด ำเนินกำร 

  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 

15. ระยะเวลำ 
  ตุลาคม 2565 – กันยายน  2564 
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16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ 1-31 พ.ย. 2553  ฝ่ายบริหาร 
2.ประชุมช้ีแจง/กิจกรรม 1-30  

พฤศจิกายน 
2564 

  ประ ชุม ช้ีแจงคณะท า ง าน  ผู้บ ริ หา ร
สถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบิริหารและคณะครูโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 

ฝ่ายบริหาร 

3. กำรด ำเนินกิจกรรม 
1) คุณภาพนักเรียน 

 
 
 
 

2) การบริหารงานฝ่าย 
บริหารทั่วไป 

 
3) การบริหารการ 

จัดการ 
 
 

4) ความสัมพันธ์ 
ระหว่างสถานศึกษากับ
ผู้ปกครองและชุมชน 

 
 

5) ความดีเด่นของ
สถานศึกษา 

1 ธันวาคม 2565 
 ถึง 1 มีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) สร้างความตะหนักให้นักเรียน มี

คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

4) ฝึกให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจ
แจ่มใสมีสุนทรียภาพ  

1) จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
2) การพัฒนาภูมิทัศน์ในโรงเรียน 

 
1) การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
2) บริหารงบประมาณและการบริการ 
3) การบริหารงานอาคารสถานท่ี 
 
1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน

ท่ีมีต่อการจัดการศึกษา 
2) มีส่วนร่วมของสถานศึกษาต่อการ 

พัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 
 
1) โครงการ/กิจกรรมดีเด่นของ

สถานศึกษา 
2) ผลงานจากการด าเนินโครงการ/ 

กิจกรรมดีเด่น 
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กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

4.ประเมินผล / สรุปผล 
1) คุณภาพ 
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
2) การบริหาร 
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ง า น
วิชาการ 
 
 
 
 
 
3) การบริหาร 
การจัดการ 
 
 
 
 
4) ความสัมพันธ์ 
ระหว่างสถานศึกษากับ
ผู้ปกครองและชุมชน 

 
5) บุคลากรและ 
การบริหารงานบุคลากร 
 

 
 
1 พฤษภาคม 2565 
 ถึง 
1 มิถุนายน 2564 
 
 
 
 
1 เมษายน 2565 
 ถึง 
1 มิถุนายน 2564 
 
 
 
 
 
1 กันยายน 2564 

 
 
1) พิจารณาจากหลักฐานและผลงานท่ี

ปรากฏ 
2) สัง เกตและสัมภาษณ์นัก เรียนเป็น

รายบุคคลและรายกลุ่ม 
3) สัมภาษณ์ครูผู้ปกครองและบุคลากรท่ี

เกี่ยวข้อง 
 

1) พิจารณาจากหลักฐานผลงานและ
ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

2) สัมภาษณ์บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
3) สังเกตการณ์จัดกิจกรรมในห้องเรียน 
4) สังเกตบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 

ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
5) สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 
1) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอย

การปฏิบัติงาน 
2) สัมภาษณ์บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
3) สังเกตสภาพจริงท่ีปรากฏ 
4) ส ารวจร่องรอยการให้บริการ 

 
1) พิจารณาจากหลักฐานเอกสารและ

ร่องรอยการปฏิบัติ 
2) ส ารวจสภาพจริงท่ีปรากฏ 

 
1) บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
2) พิจารณาจากหลักฐานและผลงานท่ี

ปรากฏ 
3) พฤติกรรมของบุคลากร 
4) บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

 
คณะครูและ

บุคลากร
ทางการศึกษา 

5.รายงานผล 30 กันยายน 2564 1) สัมภาษณ์บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
2) แบบติดตามประเมินผล 

คณะครูและ
บุคลากร

ทางการศึกษา 
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17. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน       15,000 บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       -  บาท 
รวมเงิน        15,000 บาท 

   (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2565 

พ.ย. 
2565 

ธ.ค. 
2565 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

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

รวมทั้งสิ้น15,000 บำท (หนึ่งหม่ืนห้ำพนับำทถว้น) 
 

19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 
1) ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) 

 

20. ผู้เก่ียวข้อง 
1) คณะกรรมกาสถานศึกษา 
2) ฝ่ายบริหาร 

 

21. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
จัดการศึกษา 

2)  อาคาร-สถานท่ีมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  
สวยงาม  พร้อมส าหรับการใช้
งานและการให้บริการ 

1) ต้ั ง คณะกรรมการท าการ
ประเมิน 

2) ติดตามประเมินผล 

1) แบบประเมิน 
2)  แบบติดตามประเมินผล 
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21.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) สภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษา 
2) อาคาร-สถานท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  สวยงาม  พร้อมส าหรับการใช้งานและการ

ให้บริการ 
 

 
        ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 
       (นายดวงเด่น  พิจอมบุตร) 
 
       ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 
      (นายหัสรินทร์  ดอนดี)  
 
       ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายดวงเด่น  พิจอมบุตร) 
        หัวหน้างานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
       
       ลงช่ือ      ผู้รับรองโครงการ 
         (นายนวพล  จะงาม) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม  

 
ทรัพยำกรโครงกำร (ค่ำใช้จ่ำยวัสดุ/ค่ำด ำเนินกำร) ปีงบประมำณ 2564 งบประมำณ 

ท่ี รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
รำคำ 
ต่อ

หน่วย 

จ ำนวน
เงิน 

แหล่ง
งบประมำณ 

จ ำนวน
เงิน 

1 ปรับปรุงสถานท่ี สภาพแวดล้อม
บริเวณโรงเรียน 

      

 1.1  ไม้ดอกไม้ประดับ 2 ชุด 5,000 10,000 √ เงินงบประมาณ 
 เงินนอกงบ 
 เงินอื่น ๆ 

15,000 
 1.2  บอร์ดแสดงแผนผังบริเวณ 

 โรงเรียน 
1 บอร์ด 5,000 5,000  

       
       

รวม 15,000   
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ 2565 
**************************************************************************** 

1. ชื่อโครงกำร  โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
2. แผนงำน  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. ผู้รับผิดชอบ  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
4. ลักษณะโครงกำร (  ) โครงการใหม่  ( ) โครงการต่อเนื่อง 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1  ตุลาคม 2564  - 30 กันยายน 2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ียากล าบาก 

7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนข้อที ่
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 
  กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง สามารถด ารงชีวิตอยู่ในโรงเรียนและสังคมอย่างมีความสุข  
  กลยุทธ์ที่ 2ส่งเสริมการมีงานท า มีอาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 3พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 4การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ 5สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5.1 เสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างหลากหลาย  
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  

มำตรฐำนด้ำน มำตรฐำนที่ ตัวบ่งชี้ที่ 
1 คุณภาพผู้เรียน 1.2 3 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

2.6  

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1, 3.2, 3.5  

10. หลักกำรและเหตุผล 
 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด าเนินงาน กิจกรรมของโรงเรียน ท้ังในโรงเรียนและประชาสัมพันธ์สู่
ชุมชนอย่างเป็นปัจจุบันและสม่ าเสมอ จะเป็นการส่ือสารให้เข้าใจร่วมกันในองค์กรและสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนรวมถึงผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด  
11. วัตถุประสงค์  
 1.เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารภายในโรงเรียน 
 2.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียนสู่ชุมชน 
 3. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน 
12. เป้ำหมำย 
 ด้านปริมาณ 
  1.นักเรียนมครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมทุกคน 
  2.ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมทุกคน 
 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียน ครูและบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรยีนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับทราบข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
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13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
นักเรียนใช้วัสดุ อุปกรณ์
ในการประชา สัมพัน ธ์
อย่ า ง ระมั ดระวั ง  เห็น
คุ ณ ค่ า  แ ล ะ เ ห็ น แ ก่
ประโยชน์ส่วนรวม 

 นั ก เ รี ย น รั บ ฟั ง ข่ า ว ส า ร ใ น
ชีวิตประจ าวันอย่างมีวิจารณญาณ 
แยกแยะส่ิงท่ีได้รับข้อมูลได้อย่างถี่
ถ้วนและมีเหตุผล 

นักเรียนน าความรู้ ข้อมูลท่ีได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ 

ควำมรู้ นักเรียนเกิดองค์ความรู้ในด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือเทคโนโลยี  
และการพูดในท่ีชุมชน  

คุณธรรม นักเรียนมีจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบต่อการท างาน เสียสละ 
ซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความพอเพียง มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ และมีความซื่อสัตย์สุจริต   

14. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
กิจกรรม/ข้ันตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

1.กิจกรรมเสียงตาม
สายในโรงเรียน 
 

 

 ต.ค.64.-ก.ย. 65 
 
   
 
  ก.ย.65 

- จัดประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สายในโรงเรียนทุกวัน โดย
คณะกรรมการนักเรียนฝ่าย
ประชาสัมพันธ์   
 
- ประเมินผลโครงการ 

-นางสาวสุนิสา สุพันธ์ 
-นางสาวนฤมล   
จ าอินทร์  
-คณะกรรมการนักเรียน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

2. จดหมายข่าว
ทองกวาว 
 

ต.ค.64  - ก.ย.65 
 
 
 
 

จัดท าจดหมายข่าวทองกวาว 
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียนสู่ชุมชน 
นักเรียน ผู้ปกครอง  สพม.
เขต35  ตลอดปีการศึกษา 
- ประเมินผลโครงการ 

นางสาวสุพรรณิภา  จริยา 

3. จัดป้ายนิเทศ 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ประกาศ ของโรงเรียน 
 

ต.ค.64  - ก.ย.65 
 
 
 
 
ก.ย.64 
 

-จัดป้ายนิเทศความรู้ ข่าวสาร 
ประกาศ ทางป้าย
ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 
และหน้าโรงเรียน 
-ประเมินผลโครงการ 

นางสาวสุนิสา สุพันธ์ 
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กิจกรรม/ข้ันตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

4. งานเว็บไซต์
โรงเรียน 
 

ต.ค.64  - ก.ย.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.ย.64 
 

-จัดท าเว็บไซต์ของโรงเรียน 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/
ผลงานโรงเรียนอย่างเป็น
ปัจจุบันและต่อเนื่อง 
 - ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
โรงเรียนผ่านทางเฟสบุ๊คของ
โรงเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน
และต่อเนื่อง 
- ประเมินผลโครงการ 

-นายหัสรินทร์  ดอนดี 
-นางสาวสุพรรณิภา  จริยา 

5. งานพิธีกร 
 

ต.ค.64  - ก.ย.65 
 
 
ก.ย.65 
 

- เป็นพิธีกรด าเนินกิจกรรม
ของโรงเรียน ตลอดปี
การศึกษา 
- ประเมินผลโครงการ 

-นายดวงเด่น  
พิจอมบุตร 
-นางสาวนฤมล   
จ าอินทร์ 
-คณะกรรมการนักเรียน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

 
 
 
16. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน        4,000  บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       - บาท 
รวมเงิน         4,000  บาท 

    (ส่ีพันบาทถ้วน) 
กิจกรรมท่ี 1เสียงตามสายในโรงเรียน      บาท 
กิจกรรมท่ี 2  จดหมายข่าวทองกวาว      บาท 
กิจกรรมท่ี 3  จัดป้ายนิเทศ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประกาศ ของโรงเรียน  บาท 

  กิจกรรมท่ี4 งานเว็บไซต์โรงเรียน     บาท 
  กิจกรรมท่ี 5  งานพิธีกร       บาท 

 รวมงบประมำณทั้งสิ้น4,000 บำท 



430 

 

17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - - - - - - - - 4,000 - - 

รวมทั้งสิ้น  4,000 บำท ( สี่พันบำทถ้วน) 
 

18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )   
  นางสาวสุนิสา สุพันธ์,นายดวงเด่น  พิจอมบุตร,นายหัสรินทร์  ดอนดี,  
นางสาวนฤมล  จ าอินทร์, นางสาวสุพรรณิภา  จริยา , คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
19. ผู้เก่ียวข้อง 

1) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
2)  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 
 
20. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/ กำร

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

  1 ร้อยละ 90 ของครูมีความพึงพอใจ
ในการด าเนินการงานโครงการ  
  2 ร้อยละ 90 ของนักเรียน ความพึง
พอใจในการด าเนินการ  

1 สอบถามความพึงพอใจของ
ครู  
2 สอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนครู ท่ีมีต่อการจัด
กิจกรรมตามโครงการ 

1 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ครูและนักเรียน 
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21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนได้รับทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในโรงเรยีน  
อย่างท่ัวถึงและสม่ าเสมอ 
 2.ชุมชน  ได้รับทราบข่าวสาร กิจกรรมของโรงเรียนอย่างท่ัวถึงและสม่ าเสมอ 
 3. เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน 
 
    

     ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวสุนิสา สุพันธ์) 
 

ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 
(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 

 
ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายดวงเด่นพิจอมบุตร) 
        หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
ลงช่ือ     ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพล  จะงาม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคมอ ำเภอเมืองปำน  จังหวัดล ำปำง 
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยงำนประชำสัมพันธ์โรงเรียน ปีงบประมำณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ นำงสำวสุนิสำ สุพันธ ์
ท่ี รายการ คุณ 

ลักษณะ 
จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
เป็นเงิน หมายเหตุ 

     บำท สต.  
1. ค่าจ้างท าป้ายไวนิล

ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

 2 1,400 2,800   

2 เครื่องเย็บกระดาษ  
(แม็กเย็บ) 

 1 200 200   

3 กระดาษปกสีขาว 210 แกรม 2ห่อ 100 200   
4 กระดาษโปสเตอร์  (คละสี) 

ฟ้า  ชมพู  
เหลือง  

10 แผ่น 10 100   

5 กระดาษชาร์ทสี 2 
หน้า 

(คละสี) 
เขียว  แดงเหลือง

น้ าเงิน 

10 แผ่น 10 100   

6 กระดาษถ่ายเอกสาร 
เอ4 ดับเบิลเอ 

 3 รีม 120 370   

7 ลวดเย็บกระดาษ 
เบอร์ 10-1m 

  5 กล่อง 10 50   

8 ลวดเย็บกระดาษ TS-
13H 
 

ขนาด 22/6 
-13 

7 กล่อง 10 70   

9 ลวดเย็บกระดาษ T3-
3MB  

(ขนาด 24 /6) 5 กล่อง 10 50   

10 กาวลาเท็กซ  2ขวด 35 70   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000   

 
        (นางสาวสุนิสา สุพันธ์) 
  ผู้เสนอโครงกำร 
  



433 

 

    
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ 2565 
**************************************************************************** 

1. ชื่อโครงกำร  โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
2. แผนงำน  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. ผู้รับผิดชอบ  งานอนามัยโรงเรียน 
4. ลักษณะโครงกำร (  ) โครงการใหม่  ( ) โครงการต่อเนื่อง 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1  ตุลาคม 2564  - 30 กันยายน 2565 
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ียากล าบาก 

7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนข้อที ่
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 
  กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง สามารถด ารงชีวิตอยู่ในโรงเรียนและสังคมอย่างมีความสุข  
  กลยุทธ์ที่ 2ส่งเสริมการมีงานท า มีอาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 3พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 4การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 5สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา 
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  

 
มำตรฐำนด้ำน มำตรฐำนที่ ตัวบ่งชี้ที่ 

1 คุณภาพผู้เรียน 1.2 1,3,4 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

2.1,2.2,2.5  

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.3  

 
10. หลักกำรและเหตุผล 

การพัฒนางานอนามัยโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการให้บริการด้านสุขภาพ 
แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนท้ังด้านยา เวชภัณฑ์  การดูแลสุขภาพเบื้องต้นตลอดจนการดูแล
ส่ิงแวดล้อมบริเวณห้องพยาบาลให้น่าอยู่ สวยงาม  ถูกหลักสุขอนามัย จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี  มีความพร้อมในการเรียนท้ังด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ดังค ากล่าวที่ว่า“จิตใจท่ีสดใส  อยู่ใน
ร่างกายท่ีสมบูรณ์” การเรียนก็จะมีประสิทธิภาพ  
11. วัตถุประสงค์  
 1.เพื่อให้บริการยาและเวชภัณฑ์ ดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยและดูแลสุขภาพเบี้องต้นแก่นักเรียน ครู
และบุคลากรในโรงเรียน 
 2.เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพที่ดีแก่นักเรียน 
 3 .เพื่อปรับปรุงดูแลห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกหลักอนามัยและสวยงามอยู่เสมอ 
 
12. เป้ำหมำย 
 ด้านปริมาณ 
  นักเรียนมครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมทุกคน 
 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพ
อย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
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13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
นักเรียนไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 
รู้จักการดูแลสุขภาพอย่าง
ถูกวิธี 

 นักเรียนด ารงชีวิตประจ าวันด้วย
ความรักถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ให้
ความช่วยเหลือแก่ ผู้ไ ด้รับความ
เดือดร้อน หรือเกิดอาการเจ็บป่วย
ด้วยความเต็มใจ 

นัก เ รี ยนมี สุขภาพ ท่ีแข็ ง แ ร ง
สมบูรณ์ ไม่ด ารงตนอยู่บนความ
ประมาท รู้ จักการดูแลป้องกัน
ตนเองจากการเจ็บป่วย 

ควำมรู้ นักเรียนเกิดองค์ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและ
เผยแพร่แนะน าองค์ความรู้สู่บุคคลในครอบครัวและชุมชน 

คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อการท างาน เสียสละ ซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ มี
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความพอเพียง มีความสามัคคีในหมู่คณะ และมี
ความซื่อสัตย์สุจริต 

 
14. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
กิจกรรม/ข้ันตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1. จัดซ้ือยำและ
เวชภัณฑ์ 
 

 

 มิ.ย.-ก.ค. 65 
 
 
  ก.ย.65 

- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ส าหรับการรักษา
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
 
- ประเมินผลโครงการ 

นางจรรยา 
พุทธา 

2.  กำรให้บริกำร
เบื้องต้นเก่ียวกับ
กำรดูแลรักษำ
สุขภำพ 

 

ต.ค.64  - ก.ย.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอาการ
เจ็บป่วยเบ้ืองต้นแก่นักเรียน ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดปีการศึกษา  
- เผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ  
โรคติดต่อ โรคระบาดต่าง ๆ ในโรงเรียน 
ดูแลป้องกัน ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายในโรงเรียน 
- ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงนักเรียน เทียบ
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง 
สาธารณสุข และรายงานผลด้าน
ภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียนไปยงั
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งข่วง   
- ส่งต่อผู้ป่วยกรณีท่ีมีอาการซึ่งไม่สามารถ
ให้บริการรักษาได้ ไปยัง สถานพยาบาล 
- ประเมินผลโครงการ 

นางจรรยา 
พุทธา 
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กิจกรรม/ข้ันตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

3.พัฒนำบริเวณ
ห้องพยำบำลให้
สะอำดสวยงำม 
 

ต.ค.64  - ก.ย.65 
 
 
 
 
 
 
ก.ย.65 
 

- ดูแลท าความสะอาด พัฒนา ปรับปรุง 
ห้องพยาบาล และวัสดุอุปกรณ์ ให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน  สะอาด
สวยงามเหมาะส าหรับการให้บริการแก่
ผู้ป่วย 
- ประเมินผลโครงการ 

 

 
16. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน        4,000 บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       - บาท 
รวมเงิน         4,000  บาท 

    (ส่ีพันบาทถ้วน) 
กิจกรรมท่ี 1  จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์   2,200  บาท 
กิจกรรมท่ี 2  ให้บริการเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ   -  บาท 
กิจกรรมท่ี 3  พัฒนาห้องพยาบาล    1,800  บาท 

    
 รวมงบประมำณทั้งสิ้น4,000 บำท 

17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - - - - - - - - 4,000 - - 

รวมทั้งสิ้น  4,000 บำท ( สี่พันบำทถ้วน) 
 

18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )   
  นางจรรยา พุทธา 
19. ผู้เก่ียวข้อง 

1) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 2)  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
20. กำรประเมินผล 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/ กำร

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

  1 ร้อยละ 90 ของครูมีความพึงพอใจ
ในการด าเนินการงานโครงการ  
  2 ร้อยละ 90 ของนักเรียน ความพึง
พอใจในการด าเนินการ  

1 สอบถามความพึงพอใจของ
ครู  
2 สอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนครู ท่ีมีต่อการจัด
กิจกรรมตามโครงการ 

1 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ครูและนักเรียน 

 

21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพ 
 2. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ 
 3 .ห้องพยาบาลได้รับการดูแลให้สะอาด ถูกหลักอนามัยและสวยงามอยู่เสมอ 
 
    

     ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 
        (นางจรรยา พุทธา) 
 

ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 
(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 

 
ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายดวงเด่นพิจอมบุตร) 
        หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 
ลงช่ือ ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพล  จะงาม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดของกำรใช้งบประมำณ 
งำนอนำมัยโรงเรียน ปีงบประมำณ 2565 

ผู้รับผิดชอบนำงจรรยำ พุทธำ 
   

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมจัดซ้ือยำและเวชภัณฑ์งำนอนำมัยโรงเรียน 

ท่ี รายการ จ านวน(หน่วย) 
ราคา/หน่วย

(บาท) 
รวมเป็นเงิน

(บาท) 

1 ยาหม่อง (ตราถ้วยทอง)   60 
2 แก้ปวดพาราเซตามอล   120 
3 ตาข่ายปิดแผลโซฟาโทเล่   80 
4 ผ้ากลอสพันแผล   100 
5 ผ้ากลอสปิดแผล(ชนิดแผ่นบรรจุถุง 3นิ้ว+3นิ้วPLY )   100 
6 ส าลีก้อนฆ่าเช้ือ (ก้านไม้  ก้อนกลม)   100 
7 วิตามินซี   100 
8 ยาธาตุส่ีตรากิเลน   80 
9 ยาธาตุน้ าขาว   80 
10 แอลกอฮอล์(ล้างแผล)   100 
11 แอมโมเนียหอม    60 
12 ส าลีก้าน (คอตต้อนบัด)   50 
13 ยาดมโป๊ยเซียน   50 
14 คาราไมล์แก้คัน   50 
15 ยาโรคกระเพาะอาหาร แอร์เอ็กซ์   50 
16 ไฮโดรเยนล้างแผล   100 
17 ยาทาแผลในปาก (คาโนโลน)   40 
18 เคาน์เตอร์เพน(ร้อน*เย็น)   240 
19 เบตาดีน    100 
20 กระดาษช าระ   170 
21 ยาอมแก้ไอ (ดีกัวดีน)   50 
22 ทรานสพอร์ 3 m   100 
23 ผ้าขนหนูผืนเล็ก   50 
24 หน้ากากอนามัย   70 
25 พลาสเตอร์ยาเทนโซพลาส   100 
 รวมเงิน 2,200 บำท 
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กิจกรรมที่ 2 พัฒนำห้องพยำบำล 

ท่ี รายการ จ านวน(หน่วย) 
ราคา/หน่วย

(บาท) 
รวมเป็นเงิน

(บาท) 

1 ค่าจ้างซักผ้าม่าน ผ้าห่ม ผ้าปูท่ีนอน  
ปลอกหมอน (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ) 

อย่างละ 6 ช้ิน  1,000 

2 น้ ายาล้างห้องน้ า 1 100 100 
3 น้ ายาถูพื้น 1 100 100 
4 แฟ้มสอด 3 100 300 
4 อุปกรณ์ตกแต่งห้อง   300 

รวมเป็นเงิน 1,800 
 

 
ผู้เสนอโครงการ   

 
 
 

(นางจรรยา พุทธา) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



440 

 

 

โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ 2565 

********************************************************************************** 
1. ช่ือโครงกำร   บริการต้อนรับ 
2. แผนงำน   ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
3. ผู้รับผิดชอบ  นางสรัญญาเรือนค า   
4. ลักษณะโครงกำร   () โครงการใหม่  ( ) โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565  
6. สนองยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่  

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษา 

7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนข้อที่ 1 , 2 ,3, 4 และ  5  
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 4 และ 5   
  กลยุทธ์ที่ 4กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  
 กลยุทธ์ที่ 4.1  เพื่อยกระดับการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 

9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน 
มาตรฐานท่ี ประเด็นการพิจารณา 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  

 
10. หลักกำรและเหตุผล  

งานบริการต้อนรับ  เป็นกิจกรรมส าคัญกิจกรรมประจ าท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องในกรณีท่ีมีการ   
ประชุม  กิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ และการบริการต้อนรับแขกผู้มาเยือนโรงเรียน ซึ่งต้องมีความพร้อมในด้าน
การบริการ ท้ังด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ของใช้ในการบริการ  ซึ่งจ าเป็นต้องจัดเตรียมไว้เพื่อใช้ในกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างเพียงพองานบริการต้อนรับ  
 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จึงตระหนักถึงความส าคัญท่ีจะต้องมีจึงเสนอโครงการพัฒนางานบริการต้อนรับ 
เพื่อให้การด าเนินงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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11. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ของใช้ท่ีจ าเป็นในการบริการอย่างพอเพียง 
2) เพื่อพัฒนางานบริการต้อนรับให้มีความพร้อมในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
12. เป้ำหมำย 

1) เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1.1)  ให้การบริการต้อนรับ ตลอดปีการศึกษา  
1.2)  มีวัสดุอุปกรณ์ของใช้ในการบริการต้อนรับอย่างเพียงพอ ครบถ้วน 
 2)  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 สามารถให้การบริการต้อนรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิ จ   สภาพ สังคม 
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ
ชุมชน  มีความพอประมาณในการ 
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีพอดี และ 

เหมาะสมกับฐานะของตนเอง 
ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่า
เพื่อพัฒนางานบริการต้อนรับ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประเมินผลการเรียนรู้  และลงมือ
ปฏิบั ติ  โดยมี ผู้ปกครองคอยให้
ค าแนะน า  เป็นวิทยากร  เป็นผู้
จัดหา ส่ือ/วัส ดุประกอบการจัด
กิจกรรมท่ีเหมาะสมมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลและใช้ชุมชนเป็น
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมี
ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรม  

 
 

ใช้วัสดุ  อุปกรณ์อในการบริการ
ต้อนรับอย่างประหยัดและคุ้มค่า  

ใ ห้ ก า ร บ ริ ก า ร ต้ อ น รั บ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ มีความพร้อม ประหยัด
ถูกหลักการบริการ  
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ด าเนินการโดยนักเรียน  และมี
ครูเป็นผู้น าหรือสนับสนุน  มุ่งเน้นให้เกิด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม/ส่ิงแวดล้อมของ 
สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
เรียนรู้ ความเข้าใจแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนได้กิจกรรม
สอดคล้องกับกับความคิด ความต้องการ 
และความจ าเป็นของสถานศึกษาและคน
ในชุมชนโดยมีการวางแผนท่ีดี  
สมเหตุสมผล มีหลักคิดและหลักปฏิบัติ
ของกิจกรรมสอดคล้องกับหลักวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง  

 

เสริมสร้างฟื้นฟูวัฒนธรรม ความมี
น้ าใจ ตามประเพณีแต่โบราณ ในการ
ดูแล บริการเป็นการแสดงน้ าใจต่อ
กัน 
- สืบสาน วัฒนธรรมความสมานฉันท์
ในสังคมโดยการแบ่งปัน 
- พิจารณาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีน ามา 
ใช้ในงานบริการต้อนรับ ถูกหลัก
อนามัย  
- จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการ
บ ริ ก า ร ต้ อ น รั บ ท่ี ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ประโยชน์ใช้สอย 

- ความรู้ ความสามารถ ทักษะใน
ให้การบริการต้อนรับ  

มีการวางแผนยืดหยุ่น มีข้อเสนอ
ทางเลือกหากมีการเปล่ียนแปลงต่าง 
ๆ เกิดข้ึน 
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ควำมรู้ 
1)  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 

  2)  รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

7) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
8) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
9) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

14. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
15. ระยะเวลำ 
 ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 

16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ/ 
คณะท างาน 

1- 31 ตุลาคม 2564 
 

คณะกรรมการ
บริการต้อนรับ 

2.ประชุมช้ีแจง/ 
กิจกรรม 

1-30  
พฤษจิการยน 

2564 

 ประชุมช้ีแจงคณะท างาน  คณะกรรมการ
บริการต้อนรับ 

3. การด าเนิน 
กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 
ส ารวจวัสดุอุปกรณ์
ของใช้งานบริการ 

1 ธันวาคม 2564 
 ถึง 
1 มีนาคม 2565 

 
-ส ารวจและบันทึกวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
 ต้องใช้ 

คณะกรรมการ
บริการต้อนรับ 

กิจกรรมท่ี 2 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ของใช้งานบริการ 

1 ธันวาคม 2564 
 ถึง 
1 มีนาคม 2565 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้ท่ีจ าเป็นต้องใช้
ในการบริการต้อนรับ 

คณะกรรมการ
บริการต้อนรับ 

กิจกรรมท่ี 3 
บริการต้อนรับ 

1พฤษภาคม 2565 
ถึง 

1กันยายน 2565 

ใช้วัสดุอุปกรณ์ของใช้ในการบริการต้อนรับ 
4) สรุปและประเมินผลการปฏิบัติ 

คณะกรรมการ
บริการต้อนรับ 
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17. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน      5,000  บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       -  บาท 
รวมเงิน  ห้าพันบาทถ้วน    5,000  บาท 

18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2553 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- 1,000 - 1,000 - - - 2,000 -  1,000  
1,000 1,000 2,000 1,000 

19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 
 นางสรัญญา เรือนค า 
20. ผู้เก่ียวข้อง 

1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
2) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

21. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/  
กำรประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. มีวัสดุอุปกรณ์ของใช้ในการบริการต้อนรับ 
 อย่างเพียงพอ ครบถ้วนคิดเป็น ร้อยละ 90 
2. ให้การบริการต้อนรับได้อย่างมีประสิทธิภาพได้รับ 

 ความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

- ประเมินความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงาน 
- รายงานการการ 
  ด าเนินงานโครงการ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
  ในการปฏิบัติงาน 
- แบบสรุป/ประเมิน รายงาน
ด าเนินงานโครงการ 
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22. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) งานบริการต้อนรับมีวัสดุอุปกรณ์ของใช้ท่ีจ าเป็นในการบริการอย่างพอเพียง 
2) งานบริการต้อนรับให้มีความพร้อมในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 
 
 

        ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสรัญญา เรือนค า ) 
 
      ลงช่ือ       หัวหน้างานแผนงาน 
         (นายหัสรินทร์  ดอนดี) 
 
      ลงช่ือ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายดวงเด่น พิจอมบุตร)   
      หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 

 
ลงช่ือ     ผู้รับรองโครงการ 

(นายนวพล  จะงาม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม  
ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 

 

ท่ี รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์ จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ กำรด ำเนินงำนบริกำรต้อนรับจ ำนวนเงิน  3,000 บำท 
1 กาแฟ 4 ถุง  120 480 
2 โอวัลติน 3 ถุง  120 360 
4 ชาลิปตัน 1 กล่อง 60 60 
5 ดอยล่ีรองอาหารว่าง 2 แพ็ค 60 120 
7 กล่องเก็บอุปกรณ์ 3 ใบ 199 597 
8 ถ้วยกาแฟเมลามีน 5 โหล 180 900 
9 ถ้วยกระเบ้ือง 1 โหล 144 144 
10 จานกระเบ้ือง 1 โหล 144 144 

กำรจัดอำหำรต้อนรับแขกที่มำเยี่ยมโรงเรียน  จ ำนวนเงิน 3,600 บำท 
12 พลาสติกปูโต๊ะอาหาร 8 เมตร 75 600 
13 แก้วน้ า 6 โหล 158 948 
14 ลังใส่แก้วน้ า 3 ใบ 70 210 
15 ถุงพลาสติกใบใหญ่ใช้สวมเก็บลังแก้วป้องกันฝุ่น   100 
16 เข็มหมุด 2 กล่อง 90 180 
19 ท่ีรองแก้ว 1โหล 37 37 
20 กระดาษช าระ 2 ห่อ 60 120 

รวมห้าพันบาทถ้วน 5,000 
 
 
 

  ( นางสรัญญาเรือนค า ) 
           ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



446 

 

 
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ปีงบประมำณ 2565 
******************************************************************* 

1. ชื่อโครงกำร  พัฒนางานโรงอาหาร 
2. แผนงำน  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. ผู้รับผิดชอบ นางจรรยา พุทธา  
4. ลักษณะโครงกำร  (  ) โครงการใหม่  ( ) โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 –  กันยายน 2565 
6. สนองกลยุทธ์ ส พฐ.  

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ 
  ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
  เศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 
   คุณภาพ 

7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูน 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีงามและปฏิบัติตน
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน   

8. หลักกำรและเหตุผล 
การพัฒนาการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  นั้นจะเน้นการ

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  แต่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้
ได้มากน้อยเพียงใดนั้น สุขภาพร่างกายมท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัยและสามารถด ารงชีวิตอยู่โดย
ปกติสุขเป็นส่ิงส าคัญ 
ในการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ได้รับบริการอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย ถูกหลัก
โภชนาการ ปราศจากเช้ือโรคและสารเคมีต่าง ๆ ขณะเดียวกันในงานบริการโรงอาหารได้ฝึกให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัยในการเข้าคิวซื้ออาหาร มีความรัก สามัคคี เสียสละ อดทน 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาโรงอาหาร เพื่อให้นักเรียนได้รับ
บริการท่ีดีจากผู้จ าหน่ายอาหาร มีการจัดการควบคุมอาหารให้สะอาด ปลอดภัย น้ าท่ีน ามาประกอบอาหาร
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ต้องผ่านเครื่องกรองน้ าท่ีได้มาตรฐาน รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกให้
ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร โต๊ะและอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพท่ีดี ปลอดภัยเพียงพอต่อนักเรียน จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
9. วัตถุประสงค์ 

1)  เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรได้รับการบริการจากงานโรงอาหาร โดยการจัดด าเนินงานอย่าง 
  มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับการบริการเกิดความความพึงพอใจ 
2) ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวซื้ออาหาร 
3) เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหาร ท่ีถูกหลักโภชนาการ 

10. เป้ำหมำย 
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  จ านวน  212  คน 
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

2.1) นักเรียน ครู บุคลากรได้รับการบริการจากงานโรงอาหาร โดยการจัดด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับการบริการเกิดความความพึงพอใจ  

2.2) นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวซื้ออาหาร 
2.3) นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ 

11. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
จัดกิจกรรมโครงการโดยใช้
งบประมาณอย่างจ ากัดและให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า 
บูรณาการกับทุกฝ่ายให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมท้ังนักเรียน ครูและ
บุคลากร รวมท้ังผู้จ าหน่าย
อาหาร 

นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้มี
ระเบียบวินัย มีวิธีการคิดและ
พฤติกรรมท่ีดี สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้รับบริการอย่างท่ัวถึง และมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎ
กติกาของสังคม สามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้
โรงอาหารได้ดี ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ควำมรู้ 
1)  นักเรียนมีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
2) นักเรียนรู้ถึงมารยาทในการรับบริการ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม 
3) นักเรียนรู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

คุณธรรม 
 นักเรียนมีระเบียบวินัย เคารพสิทธิและให้เกียรติผู้อื่น อดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เสียสละ 
มีจิตส านึกในการดูแลรักษาโรงอาหาร 
12. สถำนที่ด ำเนินกำร 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  จังหวัดล าปาง และสถานท่ีจัดอบรมตามหน่วยงานต่างๆ 
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13. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน 

วิธีด ำเนินกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เตรียมการ 
(Plan) 

เขียนโครงการ เสนอ
ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ 

 ก.ย.  
2564 

นางจรรยา  
พุทธา 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

- กิจกรรมพัฒนางาน
โรงอาหาร 
- ประชุมผู้จ าหน่าย

อาหารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการ
ให้บริการแก่
นักเรียน 
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์

เพื่อพัฒนางานโรง
อาหาร 
- ประชุมช้ีแจงท า

ความเข้าใจให้
นักเรียนช่วยกันดูแล
รักษาความสะอาด
ของโรงอาหาร 

 

-  นักเรียน ครูและ 
บุคลากรได้รับการ
บริการจากงานโรง
อาหารโดยการจัด
ด าเนินงานในทุก
กิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพมุ่งเน้น
ประสิทธิผล ผู้รับการ
บริการเกิดความความ
พึงพอใจ 
- นักเรียนมีระเบียบ
วินัยในการเข้าแถวซื้อ
อาหาร 
- นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่
ถูกหลักโภชนาการ 
 

ต.ค. 2564 
ถึง 

ก.ย. 2565 

นางจรรยา  
พุทธา 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

-  การด าเนินงานของ
คณะกรรมการ โดย
การสังเกต การ
สอบถาม  ตรวจสอบ
เอกสาร 

 ก.ย. 2565 นางจรรยา  
พุทธา 

4. ขั้นสรุป
รายงานผลการ
ด าเนินการ
(Action) 

สรุปรายงานผล
กิจกรรม 

 ก.ย. 2565 นางจรรยา  
พุทธา 

 
 
. 
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14. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน        -  บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจากสพม.ล าปาง ล าพูน      บาท 
เงินอื่นๆ(รายได้จากการจัดเก็บการขายอาหาร)  18,383บาท 
รวมเงิน      18,383 บาท 

   (หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) 
 

 
15. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 

 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - 850 10,000 5,000 - - 2,133 - - - 400 

850 15,000 2,133 400 
รวมทั้งสิ้น18,383 บำท (หนึง่หมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) 

 
16. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 

นางจรรยาพุทธา 
 
17. ผู้เก่ียวข้อง 

นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 

18. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/  
กำรประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

ร้อยละ 90 ของนักเรียน ครูพึง
พอใจในการด าเนินการงาน
พัฒนาโรงอาหาร 

สอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนครู ท่ีมีต่อการ
ด าเนินการงานพัฒนา โรง
อาหาร 

.แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน ครู ท่ีมี
ต่อการด าเนินการงาน
พัฒนาโรงอาหาร 
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19. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.  นักเรียน ครูและ บุคลากรได้รับการบริการจากงานโรงอาหารโดยการจัดด าเนินงานในทุกกิจกรรม

อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับการบริการเกิดความความพึงพอใจ 
2. นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวซื้ออาหาร 
3. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ 
 
 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
(นางจรรยา พุทธา) 

 
 
ลงช่ือ    หัวหน้างานแผนงาน 

(นายหัสรินทร์ ดอนดี) 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายดวงเด่น พิจอมบุตร) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

      
ลงช่ือ    ผู้รับรองโครงการ 

 
(นายนวพล จะงาม) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดของทรัพยำกรและค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร 
 

ทรัพยำกรโครงกำร(ค่ำใช้จ่ำยวัสดุ/ค่ำด ำเนนิกำร)ปงีบประมำณ 2564 งบประมำณ จ ำนวน
เงิน 

(บำท) 
ที่ รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำ/

หน่วย 
จ ำนวน

เงิน 
แหล่ง

งบประมำณ 
1 ถุงขยะ 10 ห่อ 45 450 เงินอื่นๆ  
2 ค่าจ้างสูบบ่อบ าบัดของเสีย 2 ครั้ง 400 800   
3 พัฒนาบริเวณโรงอาหาร    17,133   
4        
5        
6        
7        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวมเงิน (บำทถ้วน) 18,383   
 
 
 
 
 

( นางจรรยาพุทธา ) 
          ผู้เสนอโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ 2565 

********************************************************************************** 
1. ช่ือโครงกำร   งานโรงเรียนกับชุมชน 
2. แผนงำน   ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
3. ผู้รับผิดชอบ  นายสุพจน์  บุญมาเทพ 
4. ลักษณะโครงกำร   (  )โครงการใหม่  ( )โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตลอดการศึกษา 2565  
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่ 3 และ 5  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็น 
เครื่องมือในการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ เน้น

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนข้อที่ 4 และ  6  

  กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
    กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่  4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง

การศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

    กลยุทธ์ที่  6การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่  5   

 กลยุทธ์ที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
  กลยุทธ์ที่ 2 ด้านส่งเสริมการมีงานท า มีอาชีพ  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา 
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  
มาตรฐานด้าน มาตรฐานท่ี ตัวบ่งช้ีท่ี 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 1,2,3,4,5,6 1.3 - 1.6 / 2.2 - 2.4 
/3.1 - 3.4 / 4.1 - 4.4 
/5.1 - 5.4 /6.1 - 6.4 

ด้านการจัดการศึกษา 7,8,9,10,11,12 7.1 – 7.9 /8.1 – 8.6 / 
9.1 – 9.3/10.1 – 10.6 / 

11.1 – 11.3 / 
12.1 – 12.6  

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 13  13.1/13.2  
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 14 14.1/14.2 
ด้านมาตรการส่งเสริม 15 15.1/15.2 

 
10. หลักกำรและเหตุผล  

การปฏิรูปการศึกษาตามความในมาตรา 47  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.
2542  และมาตรา 74  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับท่ี 2  พ.ศ.2545  มีความมุ่งหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  เป็นคนดี  มีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  ด าเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา  ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ  จ าเป็นต้องยึดเงื่อนไขและ
หลักการส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

เพื่อสนองกลยุทธ์ของสพฐ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการ
กระจายอ านาจ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนข้อที่ 4 และ  6  

กลยุทธ์ที่  4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  6การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่  5  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา 
  ดังนั้นงานโรงเรียนกับชุมชนจึงมีหน้าท่ี  ก าหนดแนวทาง  จัดท าแผน/โครงการ  การปฏิบัติงาน  

ประสานงานการด าเนินการการจัดกิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
11. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
3) เพื่อยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
12. เป้ำหมำย 

1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

คณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนท่ีชุมชนจัดขึ้น 

2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

โรงเรียนและชุมชนทุกคนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิ จ   สภาพ สังคม 
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ
ชุมชน  โดยมีกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 5 ด้านของผู้เรียน  มี
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ
ของผู้เรียนในระดับท่ีน าเสนอผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลการ
เรียนรู้  และลงมือปฏิบัติ  กิจกรรม
การเรียนรู้  โดยมีครูเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรม   

กิจกรรมมีความหลากหลายของ
เนื้ อหาตามสภาวะภูมิ สั งคมของ
สถานศึกษา  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด 
อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด าเนินการโดยนักเรียน  และมีครูเป็น
ผู้น าหรือสนับสนุน  มุ่ ง เน้นให้ เกิด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
และความจ าเป็นของสถานศึกษาและ
คนในชุมชนโดยมีการวางแผนท่ีดี  
สม เห ตุสมผล มีห ลัก คิดและหลัก
ปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้องกับหลัก
วิชาท่ีเกี่ยวข้อง แสดงถึงภูมิ คุ้มกันท่ีดี 
มีการวางแผนยืดหยุ่น  มีข้อ เสนอ
ทางเลือกหากมีการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
เกิดขึ้น 

กิจกรรม ส่ง เสริ มความรู้ และ
คุณธรรมของผู้เรียน  มีการพัฒนา
ทักษะ ความมีระเบียบวินัย มีสัมมา 
คารวะ ซื่อสัตย์  กตัญญู  ส่งเสริม
สติปัญญา แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร  
และส่งเสริมความขยันหมั่นเพียร 
อดทน  สน ใจใ ฝ่ รู้  ท าตน ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม 

ความรู้ 
 1.โรงเรียนและชุมชนและทุกภาคส่วน  มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในชุมชน 
คุณธรรม 

10) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
11) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
12) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

14. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
15. ระยะเวลำ 
  ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 
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16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

17. งบประมำณ 
 - 

 
18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

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

รวมทั้งสิ้น- บำท ( -  ) 
 
19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 

นำยสุพจน์  บุญมำเทพ   
20. ผู้เก่ียวข้อง 

11) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
12) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
13) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 
  

กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำใน
กำร

ด ำเนินงำน 
รำยละเอียดกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ/
คณะท างาน 

1- 31 ตุลาคม 
2564 

 
 

2.ประชุมวางแผน
กิจกรรมโดยคณะกรรม 
การ 

1-30  
พฤษจิการยน 

2564 

  ปร ะ ชุม ช้ี แจงคณะท า ง าน  ผู้บริ ห า ร
สถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบิริหารและคณะครูโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 

ฝ่ายบริหาร 

3. การด าเนินกิจกรรม 
 

ปีการศึกษา 
2565 

  คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 

ครู นักเรียน  
บุคลากร ในโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคมทุก
ท่าน 

4.ประเมินผล ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา
2565 

คณะครูบุคลากรในโรงเรียนทุกคน 
 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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21. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

 1. เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
กับชุมชน 

1. แบบประเมิน 
 

 
22. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
        ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 
        (นายสุพจน์  บุญมาเทพ) 
 
 
     ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 
      (นายหัสรินทร์  ดอนดี) 
 
       ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ   
        (นายดวงเด่น  พิจอมบุตร) 
       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
      ลงช่ือ      ผู้รับรองโครงการ 
         (นายนวพลจะงาม) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 
 

 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ 2565 

********************************************************************************** 
1. ชื่อโครงกำร   พัฒนาระบบงานสหกรณ์ โรงเรียน 
2. แผนงำน   ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
3. ผู้รับผิดชอบ    
4. ลักษณะโครงกำร   () โครงการใหม่  ( ) โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่ 1,2,3,4 และ 5  

1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ 

2) ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ เน้นการมีส่วน 

  ร่วมจากทุกภาคส่วน 

7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนข้อที่ 1 , 2 ,3, 4 และ  5  
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี

เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
2) ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึก ในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ ทางการศึกษาหลักธรรมภิ

บาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมให้นักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน 
 มาตรฐานท่ี ประเด็นการพิจารณา 

1 คุณภาพผู้เรียน 1. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

2.1  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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มาตรฐานท่ี ประเด็นการพิจารณา 
 2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ

ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

 
10. หลักกำรและเหตุผล  

กิจกรรมสหกรณ์เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีส่งเสริม ให้โรงเรียนสามารถให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
สหกรณ์ท่ีถูกต้องให้กับนักเรียนได้ถูกต้อง โดยสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนรู้จักการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา  โดยการระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ์เพื่อเป็น
ทุนด าเนินการ และเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงซึ่งเป็นการปูพื้นฐานทางจิตใจให้กับนักเรียนในเรื่อง
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองมีนิสัยรักการท างานมีความรับผิดชอบร่วมกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  นั่นคือการ
เกิดอุดมการณ์ให้กับนักเรียนซึ่งจะเติบโตเป็นสมาชิกท่ีดีของสหกรณ์ในอนาคตและนักเรียนสามารถน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตจริง 

11. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์ สามารถน าความรู้และ

ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน 

3. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการประหยัดอดออม 

4. เพื่อจัดหาสินค้าราคาถูกและคุณภาพดีมาบริการสมาชิกสหกรณ์ 
 

12. เป้ำหมำย 
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1.1) ครู บุคลากร และนักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
1.2) นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้พื้นฐานเรื่องสหกรณ์ 

 2)  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนมีบริการสหกรณ์ร้านค้าท่ีดีและมีความพร้อมและศักยภาพในการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลการด าเนินงานสหกรณ์ร้านค้ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิ จ   สภาพ สังคม 
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ
ชุมชน  มีความพอประมาณในการ 
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีพอดี และ 

เหมาะสมกับฐานะของตนเอง 
ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่า
เพื่อพัฒนางานบริการต้อนรับ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประเมินผลการเรียนรู้  และลงมือ 
ปฏิบั ติ  โดยมี ผู้ปกครองคอยให้
ค าแนะน า  เป็นวิทยากร  เป็นผู้
จัดหา ส่ือ/วัสดุประกอบการจัด
กิจกรรมท่ีเหมาะสมมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลและใช้ชุมชนเป็น
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมี
ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรม  

 

ใช้วัสดุ  อุปกรณ์อในการบริการ
ต้อนรับอย่างประหยัดและคุ้มค่า  

ใ ห้ ก า ร บ ริ ก า ร ต้ อ น รั บ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ มีความพร้อม ประหยัด
ถูกหลักการบริการ  

สอดคล้องกับห ลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการโดย
นัก เรี ยน   และมีครู เป็น ผู้น าหรื อ
ส นั บ ส นุ น   มุ่ ง เ น้ น ใ ห้ เ กิ ด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม/ส่ิงแวดล้อมของ 
สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
เรียนรู้ ความ 
เข้ าใจแนวปรัชญาของ เศรษฐกิ จ
พอ เพี ย งออก สู่ ชุมชนไ ด้กิ จกรรม
สอดคล้องกับกับความ คิด  ความ
ต้อ ง ก าร  และคว าม จ า เป็ น ข อ ง
สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
วางแผนท่ีดี  สมเหตุสมผล 

เสริมสร้างฟื้นฟูวัฒนธรรม ความมี
น้ าใจ ตามประเพณีแต่โบราณ ในการ
ดูแล บริการเป็นการแสดงน้ าใจต่อ
กัน 
- สืบสาน วัฒนธรรมความสมานฉันท์
ในสังคมโดยการแบ่งปัน 
- พิจารณาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีน ามา 
ใช้ในงานบริการต้อนรับ ถูกหลัก
อนามัย  
- จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการ
บ ริ ก า ร ต้ อ น รั บ ท่ี ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ประโยชน์ใช้สอย 
- ความรู้ ความสามารถ ทักษะในให้
การบริการต้อนรับ  
- มีหลักคิดและหลักปฏิบัติของ
กิจกรรมสอดคล้องกับหลักวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง แสดงถึงภูมิคุ้มกันท่ีดี มี
การวางแผนยืดหยุ่น มีข้อเสนอ
ทางเลือกหากมีการเปล่ียนแปลงต่าง 
ๆ เกิดข้ึน 

 
 

ควำมรู้ 
1)  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 

  2)  รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

13) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
14) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
15) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

 
14. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
15. ระยะเวลำ 
  ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 
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16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

17. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน        -  บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       -  บาท 
รวมเงิน          -  บาท 
   
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ/ 
คณะท างาน 

1- 31 ตุลาคม 2564 
 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

2.ประชุมช้ีแจง/ 
กิจกรรม 

1-10  
พฤษจิการยน 

2564 

  ประชุมช้ีแจงคณะท างาน  คณะกรรมการ 
ด าเนินงานสหกรณ์ 

3. จัดเตรียมเอกสาร  จัดเตรียมเอกสาร คณะกรรมการ 
ด าเนินงานสหกรณ์ 

4. การด าเนิน 
กิจกรรม 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 2564 
 ถึง 
30 กันยายน 2565 

1. ประชุมคณะกรรมการงานสหกรณ์
ร้านค้า 
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางาน
สหกรณ์ร้านค้า 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
 - ประชาสัมพันธ์ 
 - รับสมัครสมาชิก 
- บริการจ าหน่ายสินค้าราคาประหยัด 
- จัดท าบัญชี  

คณะกรรมการ 
ด าเนินงานสหกรณ์ 

นิเทศ ติดตาม 1 ธันวาคม 2564 
1 มีนาคม 2565 

นิเทศ ติดตาม คณะกรรมการ
นิเทศ ติดตาม 

 งานสหกรณ ์
ประเมินผล 1 กันยายน 2565 ประเมินผล คณะกรรมการ 

ด าเนินงานสหกรณ์ 
สรุป รายงานผล

โครงการ 
30 กันยายน 2565 5) ประเมิน สรุป รายงานผลโครงการ คณะกรรมการ 

ด าเนินงานสหกรณ์ 
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18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

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

รวมทั้งสิ้น-  บำท  
 

19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 
 นางสรัญญา เรือนค า 
 
20. ผู้เก่ียวข้อง 

1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
2) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

21. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมิน/  
กำรประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์ 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรู้พื้นฐานเรื่องสหกรณ์ 
3. ระดับคุณภาพของการประเมิน สรุปลผลการ 
  ด าเนินงาน  
 
 

- การประเมินการ 
  ปฏิบัติงาน 
- การสรุปรายงานผลการ 
ปฎิบัติงาน 

- แบบประเมินการ 
  ปฏิบัติงาน 
- รายงานผลการ 
ปฎิบัติงาน 
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22. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  22.1 นักเรียนมีความรู ้และทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์ สามารถน าความรู้และประสบการณ์
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  22.2 นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน 

  22.3 นักเรียนมนีิสัยรักการประหยัดอดออม 

  22.4 สหกรณ์มีสินค้าราคาถูกและคุณภาพดีมาบริการสมาชิกสหกรณ์ 
 
 
 

        ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสรัญญา เรือนค า ) 
      
 
      ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 
         (นายหัสรินทร์ดอนดี) 
 
       ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายดวงเด่น พิจอมบุตร) 
        หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไปโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
       
 
       ลงช่ือ      ผู้รับรองโครงการ 
         (นายนวพลจะงาม) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม  
17. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 

 

ท่ี รายการวัสดุ – อุปกรณ์ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
 (ต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวม  
 
 
 

  ( นางสรัญญาเรือนค า ) 
     ผู้เสนอโครงการ 
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
ปีงบประมำณ 2565 

********************************************************************************** 
1. ช่ือโครงกำร  โครงการพัฒนาระบบงานธนาคารออมทรัพย์โรงเรยีน 
2. แผนงำน   ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
3. ผู้รับผิดชอบ    
4. ลักษณะโครงกำร   () โครงการใหม่  ( ) โครงการต่อเนื่อง  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่ 1,2,3,4 และ 5  

1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ 

2) ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วน 

 
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ล ำปำง ล ำพูนข้อที่ 1 , 2 ,3, 4 และ  5  

1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

2) ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึก ในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ ทางการศึกษาหลักธรรมภิ

บาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมให้นักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน  
 

มาตรฐานท่ี ประเด็นการพิจารณา 
1 คุณภาพผู้เรียน 1. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

2.1  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอ บ ด้ าน ตาม ห ลั ก สูต ร สถ าน ศึ ก ษา แ ล ะ ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
 

 
10. หลักกำรและเหตุผล  

  ธนาคารเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งท่ีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนเรา เพราะธนาคารเป็น
สถานท่ีรับฝาก – ถอนเงิน การออมทรัพย์โดยการฝากเงินไว้กับธนาคารเป็นการสร้างนิสัยในการประหยัดอด
ออม  ธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจ าลอง ท่ีด าเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียนมีครู เป็นท่ีปรึกษา มี
นักเรียนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือน โดยนักเรียนผู้ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน เป็นนักเรียนท่ีมีความ
ประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี  

 ส่ิงท่ีโครงการธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมโรงเรียนมุ่งหวังก็คือ เพื่อให้นักเรียนมีเงิน
เก็บไว้ใช้จ่ายในยามจ าเป็น  ให้เด็กรู้จักการท างานท่ีต้องมีความซื่อสัตย์และมีความสุจริตเพราะว่าการท างานท่ี
เกี่ยวข้องกับเงินนั้น ต้องมีความซื่อสัตย์ต้องมีความสุจริตเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นรากฐานน าไปสู่สังคมท่ีดี  ธนาคาร
โรงเรียนจะเน้นเฉพาะเรื่องการฝากเงินและถอนเงิน การท าบัญชีใช้จ่ายประจ าวันของนักเรียน และการฝึกการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น  ต้อนรับลูกค้าเป็น  
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11. วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรมีนิสัยรักการประหยัดและออม รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายโดย 

ยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9  
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการออมทรัพย์  

 

12. เป้ำหมำย 
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 1.1) ครูและนักเรียนร้อยละ60 เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียนและมีเงินออมกับธนาคารโรงเรียน 
1.2) นักเรียนและครูร้อยละของ70 มีคุณลักษณะนิสัยด้านการประหยัดและออมเงิน 
1.3) ระดับคุณภาพของการประเมิน สรุปลผลการด าเนินงาน  
 2)  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนมีบริการธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนท่ีดีและมีความพร้อมและศักยภาพ
ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพผลการด าเนินงานสหกรณ์ร้านค้ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

13. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิ จ   สภาพ สังคม 
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ
ชุมชน  มีความพอประมาณในการ 
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีพอดี และ 

เหมาะสมกับฐานะของตนเอง 
ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่า
เพื่อพัฒนางานบริการต้อนรับ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผล
การเรียนรู้  และลงมือ 
ปฏิบัติ  โดยมีผู้ปกครองคอยให้
ค าแนะน า  เป็นวิทยากร  เป็นผู้
จัดหาส่ือ/วัสดุประกอบการจัด
กิจกรรมท่ีเหมาะสมมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลและใช้ชุมชนเป็น
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมี
ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรม  

ใช้วัสดุ  อุปกรณ์อในการบริการ
ต้อนรับอย่างประหยัดและคุ้มค่า  

ใ ห้ ก า ร บ ริ ก า ร ต้ อ น รั บ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ มีความพร้อม ประหยัด
ถูกหลักการบริการ  

สอดคล้องกับห ลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการโดย
นัก เรี ยน   และมีครู เป็น ผู้น าหรื อ
ส นั บ ส นุ น   มุ่ ง เ น้ น ใ ห้ เ กิ ด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ  
สังคม/ส่ิงแวดล้อมของ สถานศึกษา
และสามารถขยายผลการเรียนรู้ ความ
เข้าใจแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงออกสู่ชุมชนได้กิจกรรม
สอดคล้องกับกับความคิด ความ
ต้องการ และความจ าเป็นของ
สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
วางแผนท่ีดี  สมเหตุสมผล  

เสริมสร้างฟื้นฟูวัฒนธรรม ความมี
น้ าใจ ตามประเพณีแต่โบราณ ในการ
ดูแล บริการเป็นการแสดงน้ าใจต่อ
กัน 
- สืบสาน วัฒนธรรมความสมานฉันท์
ในสังคมโดยการแบ่งปัน 
- พิจารณาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีน ามา 
ใช้ในงานบริการต้อนรับ ถูกหลัก
อนามัย  
- จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการ
บ ริ ก า ร ต้ อ น รั บ ท่ี ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ประโยชน์ใช้สอย 
- ความรู้ ความสามารถ ทักษะในให้
การบริการต้อนรับ  
- มีหลักคิดและหลักปฏิบัติของ
กิจกรรมสอดคล้องกับหลักวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง แสดงถึงภูมิคุ้มกันท่ีดี มี
การวางแผนยืดหยุ่น มีข้อเสนอ
ทางเลือกหากมีการเปล่ียนแปลงต่าง 
ๆ เกิดข้ึน 
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ควำมรู้ 
1)  นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน 

  2)  รู้จักน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
คุณธรรม 

1) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
2) มีความรับผิดชอบต่อการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
3) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน 

14. สถำนที่ด ำเนินกำร   โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
15. ระยะเวลำ ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 
16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำด ำเนินกำร 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

1.เสนอโครงการ/ 
คณะท างาน 

1- 31 ตุลาคม 2564 
 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

2.ประชุมช้ีแจง/ 
กิจกรรม 

1-10  
พฤศจิกายน 

2564 

  ประชุมช้ีแจงคณะท างาน  คณะกรรมการ 
ด าเนินงานธนาคาร 

3. จัดเตรียมเอกสาร  จัดเตรียมเอกสาร คณะกรรมการ 
ด าเนินงานธนาคาร 

4. การด าเนิน 
กิจกรรม 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 2564 
 ถึง 
30 กันยายน 2565 

1. ประชุมคณะกรรมการงานธนาคาร
ร้านค้า 
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางาน
ธนาคาร 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
 - ประชาสัมพันธ์ 
 - รับสมัครเปิดบัญชีใหม่ 
- บริการรับฝาก - ถอนเงิน  
- จัดท าบัญชี  

คณะกรรมการ 
ด าเนินงานธนาคาร 

นิเทศ ติดตาม 1 ธันวาคม 2564 
1 มีนาคม 2565 

นิเทศ ติดตาม คณะกรรมการ
นิเทศ ติดตาม 

 งานธนาคาร 
ประเมินผล 1 กันยายน 2565 ประเมินผล คณะกรรมการ 

ด าเนินงานธนาคาร 
สรุป รายงานผล

โครงการ 
30 กันยายน 2565 6) ประเมิน สรุป รายงานผลโครงการ คณะกรรมการ 

ด าเนินงานธนาคาร 
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17. งบประมำณ 
  เงินอุดหนุน        -  บาท 

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     -  บาท 
เงินระดมทุน        -  บาท 
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     -  บาท 
เงินสนับสนุนจาก สพม.ล าปาง ล าพูน       -  บาท 
รวมเงิน          -  บาท 
   

18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565 
ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เม.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

- - - - - - - - -  -  

- - - - 
รวมทั้งสิ้น-  บำท  

 
19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) 
 นางสรัญญา เรือนค า 

 
20. ผู้เก่ียวข้อง 

14) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
15) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
16) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 
21. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของสมาชิกธนาคาร 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรู้พื้นฐานเรื่องธนาคาร 
3. ระดับคุณภาพของการประเมิน สรุปลผลการ 
  ด าเนินงาน  

- การประเมินการปฏิบัติงาน 
- การสรุปรายงานผลการปฎิบัติงาน 

- แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
- รายงานผลการปฎิบัติงาน 
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22. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
22.1  นักเรียนและบุคลากรมีนิสัยรักการประหยัดและออม รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายโดยยึดหลัก 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9  
22.2  นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการออมทรัพย์  
 
 

 
        ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสรัญญา เรือนค า ) 
   

 
      ลงช่ือ      หัวหน้างานแผนงาน 
         (นายหัสรินทร์ดอนดี) 
 
       ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายดวงเด่น พิจอมบุตร)    
      หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
      
 
       ลงช่ือ      ผู้รับรองโครงการ 
         (นายนวพลจะงาม) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกวา๋ววิทยาคม 

 
ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยประนอมไทยกรรณ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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ภำคผนวก 
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ค ำสั่งโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

ที่ 095/2564 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียน ประจ ำปี ๒๕๖5 

--------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
เพื่อให้การใช้งบประมาณด าเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ล าปางล าพูน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ารวชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔7 และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1. นายประนอม  ไทยกรรณ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. นายเศกสรรค์ อิทธิผล รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
3. นายดวงเด่น พิจอมบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
4. นางสรัญญา เรือนค า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
5. นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
6. นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและเลขานุการ 
7. นางจรรยา พุทธา หัวหน้างานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ ๑) ประธานกรรมการมีหน้าท่ีอ านวยการและพิจารณาอนุมัติโครงการ 
    ๒) กรรมการมีหน้าท่ีตรวจสอบ ทบทวน ประสานงาน และรวบรวมโครงการ ในหมวด
งานท่ีรับผิดชอบ 
    ๓) กรรมการและเลขานุการมีหน้าท่ีตรวจสอบ ประเมินผล สรุปรายงาน และ
ประสานงานในการจัดท าโครงการเพื่อจัดท าเป็นรูปเล่ม 
 

2. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
๑. นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 

๒. ร้อยตรีวรัญญู เรือนค า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 

๓. นางสรัญญา เรือนค า  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ กรรมการ 

๔. นางสิริภางค์   ขาวปอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย กรรมการ 
๕. นางมงคลยา พานดง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 

๖. นายพงษ์สิทธิ์  สุปัด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ กรรมการ 
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๗. นางสาวกมลศรัณ  จาเลิศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ กรรมการ 

๘. นายพงศกร ทามา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนศิลปศึกษา กรรมการ 

๙. นางจรรยา พุทธา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนพลศึกษา กรรมการ 

๑๐. นางนิตยา   สมบุญ   กรรมการ 

๑๑. นางสาวสุพรรณิภา  จริยา   กรรมการ 

๑๒. นางสิรินทร์พร  ขัดฝ้ัน    กรรมการ 

๑๓. นายปรัชญา จันทร์แก้ว    กรรมการและเลขานุการ 

๔. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรงำนบุคคล 
๑. นางสรัญญา เรือนค า    ประธานกรรมการ 
๒. นางมงคลยา   พานดง    กรรมการ 

๓. นายสุพจน์   บุญมาเทพ   กรรมการ 
๔. นางสาวนฤมล   จ าอินทร์   กรรมการ 
๕. นายพงษ์สิทธิ์  สุปัด   กรรมการ 
๖. นายสถิตย์  ขาวปอน   กรรมการ 
๗. นางนิตยา   สมบุญ   กรรมการและเลขานุการ 

๕. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรงำนงบประมำณ 
๑. นางสาวกมลศรัณ  จาเลิศ   ประธานกรรมการ 
๒. นายสถิตย์  ขาวปอน   กรรมการ 
๓. นางจรรยา พุทธา   กรรมการ 
๔. นางสาวนฤมล   จ าอินทร์   กรรมการ 

๕. นางสาวสุนิสา สุพันธ์   กรรมการ 
๖. นางสิรินทร์พร  ขัดฝ้ัน    กรรมการและเลขานุการ 

๖. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรงำนทั่วไป 
๑. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร   ประธานกรรมการ 
๒. นางจรรยา พุทธา   กรรมการ 
๓. นางสรัญญา เรือนค า    กรรมการ 
๔. นางสาวสุนิสา สุพันธ์   กรรมการ 
๕. นายสุพจน์   บุญมาเทพ   ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
เลขานุการ 

 
ให้คณะกรรมกำรตำมข้อ ๒-๖  มีหน้ำที่  

๑) ร่วมกันจัดท าโครงการในงานท่ีได้รับผิดชอบโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายของ
ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป แผนกลยุทธ์สถานศึกษา เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการและแผนงานท่ีรับผิดชอบ 
๓) จัดท าแบบก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานตามแผนงานท่ีรับผิดชอบ 
๔) ประเมินผล สรุป และรายงาน 
๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 ให้ ทุกท่านท่ีไ ด้รับการแต่ง ต้ังในครั้ งนี้  จง ต้ังใจปฏิบั ติหน้าท่ี ท่ีไ ด้รับมอบหมาย โดยเต็ม
ความสามารถ ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ หากมีปัญหาหรืออุปสรรค ประการใดอันจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาโดยเร่งด่วน 
 
 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๖4 
 

ส่ัง ณ วันท่ี1  เดือน ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๖4 
 
 
 
 

( นายประนอม ไทยกรรณ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าวิทยาคม 
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คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนทุง่กว๋ำววิทยำคม 
 

1.  นายนวพล จะงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
2.  นายสวัสด์ิ ตามเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3.  นายก าพล จบท่ัว ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
4.  นางกาบจันทร์   โนนิล ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
5.  นางสาวพฤตพนิต โกวฤทธิ์ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 
6.  พระครูพิพฒัน์วิริยคุณ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กร

ศาสนาอื่นในพื้นท่ี 
กรรมการ 

7.  นายพงศธร  สกุลมั่งมี ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
8.  นายสุพจน์ บุญมาเทพ ผู้แทนครู กรรมการ 
9.  นายศานติกรศ์ิ วงค์เขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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คณะผู้จัดท ำ 
1. นายประนอม ไทยกรรณ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
2. นายหัสรินทร์  ดอนดี   หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ 
3. นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
4. นางสรัญญา เรือนค า   หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล 
5. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

ข้อมูลและพิจำรณำร่ำงต้นฉบับ 
1. กลุ่มงานตามโครงสร้าง  หัวหน้ากลุ่มงาน 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มสาระ 
3. คณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

3.1 นายดวงเด่น พิจอมบุตร  
3.1 ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู เรือนค า 
3.2 นางสาวกมลศรัณ  จาเลิศ 
3.3 นางมงคลยาพานดง  
3.4 นางสรัญญาเรือนค า 
3.5 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร 
3.6 นายสถิตย์  ขาวปอน 
3.7 นางมงคลยา พานดง 
3.8 นางจรรยาพุทธา 
3.9 นางสิริภางค์  ขาวปอน 
3.10 นายสุพจน์  บุญมาเทพ 
3.11 นายหัสรินทร์ ดอนดี 
3.12 นายพงศกร ทามา 
3.13 นางสาวนฤมล จ าอินทร์ 
3.14 นายปรัชญา  จันทร์แก้ว 

ผู้จัดพิมพ์  
นายหัสรินทร์  ดอนดี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
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