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1. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนเถินวิทยาต้ังอยู่เลขท่ี 182  หมู่ ท่ี 7 บ้านดอนไชย  ต าบลล้อมแรด  อ าเภอเถิน  
จังหวัดล าปาง   รหัสไปรษณีย์  52160   โทรศัพท์ 054 -291624   โทรสาร 054 -333334     
Website:www.tws.ac.th  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 
 
2. ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนเถินวิทยา จัดสร้างขึ้น เมื่อวันท่ี 15 เมษายน 2506 โดยมีพระครูค ามูล รัตนปัญโญ 
เจ้าอาวาสวัดดอนไชย คณะกรรมการศึกษาบ้านดอนไชย พร้อมด้วยคณะครูอ าเภอเถิน นายปัน อิน
รอด ผู้ใหญ่บ้าน    หมู่ท่ี 10 นายช้ัน มีสุข ศึกษาธิการอ าเภอเถิน นายเริ่ม สวัสดิวงศ์ชัย นายอ าเภอ
เถิน นายเดช อินทุดม ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง และนายสุบิน เกษทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
เป็นผู้ริเริ่มด าเนินการก่อสร้าง  บนเนื้อท่ีท่ีได้รับบริจาคโดยชาวบ้านดอนไชยเป็นจ านวนพื้นท่ีรวม 14 
ไร่ (เดิมมี 12 ไร่ ต่อมาได้เพิ่มอีก 2 ไร่) ลักษณะอาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารเรียน 2 ช้ัน ครึ่งตึก
ครึ่งไม้ กว้าง 9.0 เมตร ยาว 31.5 เมตร จ านวน    6 ห้องเรียน ราคาค่าก่อสร้าง 462,000 บาท (เงิน
งบประมาณ 80,000 บาท เงินราษฎรบริจาค 382,000 บาท) สร้างเสร็จเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2507 
 

     
 

 โรงเรียนเริ่มเปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2507 เป็นโรงเรียนสังกัดกรมวิสามัญ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทโรงเรียนสหศึกษา เปิดท าการสอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยมีนายณรงค์ บุญมัติ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มาเป็นครูใหญ่ มี
ครูจ านวน 3 คน และนักเรียนจ านวน 35 คน และท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 11  มีนาคม 
2508 โดยมีนายสุบิน เกษทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางเป็นประธาน 
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ในปี พ .ศ. 2513 โรงเรียนได้ขออนุญาตกรมป่าไม้ ขอใช้พื้นท่ีป่าสงวนท่ีอยู่ตรงข้ามกับ
โรงเรียนเนื้อท่ี 117 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เนื่องจากพื้นท่ีโรงเรียน
เดิมคับแคบขยับขยายไม่ได้ ประกอบกับในขณะนั้นมีการตัดถนนสายพหลโยธินผ่านเนื้อที่ของโรงเรียน 
เป็นผลท าให้เนื้อท่ีของโรงเรียนลดน้อยลงไปอีก ดังนั้น ในวันท่ี 7 กันยายน 2514 จึงได้ย้ายมาจัด
การศึกษาเปิดท าการสอนท่ีอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งเป็นท่ีต้ังของโรงเรียนเถินวิทยาในปัจจุบัน 
 ปัจจุบันโรงเรียนเถินวิทยา มีพื้นท่ี 3 แปลง พื้นท่ีรวมท้ังหมด 155 ไร่ 2 งาน 40.7 ตารางวา 
แปลงท่ี 1 คือ ท่ีต้ังของโรงเรียนเดิม พื้นท่ี 8 ไร่ 3 งาน 81.6 ตารางวา แปลงท่ี 2 ท่ีต้ังโรงเรียนปัจจุบัน 
พื้นท่ี 145 ไร่ 23.1 ตารางวา และแปลงท่ี 3 บริเวณหมู่บ้านพักครูโรงเรียนเดิม พื้นท่ี 1 ไร่ 2 งาน 36 
ตารางวา 
 
 
3. สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
 

 
 
ความหมายของตราโรงเรียน 
 นกบิน เป็นสัญลักษณ์เดิมของสถานท่ีต้ังของโรงเรียนด้ังเดิมช่ือว่า “เด่นนกแต้” และ 

หมายถึง การไม่อยู่นิ่ง ต้องขวนขวายหาความรู้อยู่ตลอดเวลา 
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สีของโรงเรียน   

คือ สีเหลือง-ด า 
สีเหลือง เป็นสีของการท าบุญและความร่วมมือ หมายถึง ท้องฟ้าแห่งความรุ่งโรจน์ท่ี       

มีความโชติช่วงชัชวาลของดวงอาทิตย์ 
สีด า  หมายถึง อวิชา ความไม่รู้ หรือความมืดมน 

 
อักษรย่อของโรงเรียน ถ.ว. 
 
ธงของโรงเรียน  เป็นธงสีเหลืองและสีด า อย่างละครึ่งผืนธงตามความยาว 
 
ค าขวัญของโรงเรียน รองรู้วิชา กีฬาเกรียงไกร ฝักใฝ่คุณธรรม น้อมน าชุมชน 
 
ปรัชญาของโรงเรียน สุวิชาโน ภว  โหติ แปลว่า ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ 
 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นดอกแก้ว 
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4. แผนผังโรงเรียน 
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ที่ต้ังโรงเรียนและการติดต่อสื่อสาร 
โรงเรียนเถินวิทยาเป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 - 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

 
สถานที่ต้ัง เลขท่ี 182 หมู่ท่ี 7 บ้านดอนไชย ต าบลล้อมแรด อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง  

รหัสไปรษณีย์ 52160  
โทรศัพท์  054-291624  
โทรสาร  054-333334  
website   www.tws.ac.th  
 
5. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท  อยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของบ้านดอนไชย  ต าบลล้อมแรด  อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง  มีประชากรในเขตอ าเภอเถินประมาณ 
54,500 คน  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ค้าขาย  และรับจ้างอยู่ต่างถิ่น  
ประชาชนในท้องถิ่นนับถือศาสนาพุทธ  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ทิศเหนือติดกับ
โรงพยาบาลเถิน  ทิศใต้ติดกับร้านอาหารและบ้านเช่า  ทิศตะวันตกติดกับถนนพหลโยธิน  ทิศ
ตะวันออกเป็นด้านหลังโรงเรียนติดกับไร่สวนของชาวบ้านหมู่บ้านแม่ปะ  อาชีพหลักของชุมชน คือ 
อาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างท่ัวไป  เนื่องจากมีสภาพท่ัวไปเป็นท่ีท าการเกษตรมาแต่ด้ังเดิม  
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีตานก๋วยสลาก  ประเพณีท าบุญ
เข้าพรรษา  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง  และอื่นๆ 
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 2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ  อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม
และรับจ้างท่ัวไป  คิดเป็นร้อยละ 75  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง  
รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี 45,000 บาท  จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 3-4 คน 
 3)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนเถินวิทยาต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด  อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง  ซึ่งอยู่ใกล้
โรงพยาบาลเถิน  สถานีต ารวจ  สถานีอุตุนิยมวิทยา  ส านักงานขนส่ง  ส านักงานเกษตรอ าเภอ  
ธนาคาร  สถานีขนส่ง  ห้างสรรพสินค้า  ตลาด  ร้านค้า  วัด  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  
และผู้น าชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  สถานศึกษามีความสัมพันธ์กับ
ชุมชน  โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  และได้รับความร่วมมือจากชุมชนในด้าน
ต่างๆ เป็นอย่างดี  สถานศึกษามีภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีผู้ถ่ายทอดความรู้  มีแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญใน
ชุมชน เช่น วัด  ห้องสมุดประชาชน  สถานประกอบการต่างๆ  มีเส้นทางคมนาคมหลักตัดผ่าน  ได้แก่ 
ถนนสายเอเชีย  ถนนพหลโยธิน  ซึ่งเป็นเส้นทางท่ีประชาชนสามารถเดินทางมาได้หลายทิศทางและ
หลายกลุ่มชน  สภาพความเป็นอยู่และรายได้ของประชาชนจึงมีความหลากหลายท้ังรายได้สูง  รายได้
ปานกลาง  และรายได้น้อย  เศรษฐกิจโดยรวมของอ าเภอเถินค่อนข้างดี  ลักษณะของครอบครัวอาศัย
อยู่เป็นครอบครัวใหญ่แต่สมาชิกในครอบครัวที่หารายได้หลักมักจะไปท างานต่างถิ่น  ด าเนินชีวิตแบบ
เรียบง่าย  แต่ละครอบครัวพึ่งพาอาศัยกันได้ 
 ด้านสาธารณสุข  ประชาชนในอ าเภอเถินส่วนใหญ่มักจะใช้บริการโรงพยาบาลเถิน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  สถานีอนามัยและคลินิก 
 ด้านสาธารณูปโภค  ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเถินมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  มีน้ าประปาใช้เกือบ
ทุกหมู่บ้าน  น้ าด่ืมน้ าใช้บางส่วนมาจากน้ าฝน  น้ าบ่อและอ่างเก็บน้ ามีแหล่งน้ าท่ีเพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค   มีการติดต้ังโทรศัพท์ท้ังระบบสาธารณะและโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
 ด้านการศึกษา  ประชาชนในอ าเภอเถินมีความต่ืนตัวและเห็นความส าคัญของการศึกษา 
ผู้ปกครองมีความพยายามส่งบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาในระดับท่ีค่อนข้างสูง  และมีบางส่วนท่ี
ส าเร็จการศึกษาแล้วกลับมาท างานหรือรับราชการในพื้นท่ีอ าเภอเถิน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 
 

 

 
6.  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเถินวิทยา 

.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเถินวิทยา สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเถินวิทยา 

คณะกรรมการสภานักเรียน 
โรงเรียนเถินวิทยา 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนเถินวิทยา 

1.กลุ่มงานส านักงานฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
และแผนงาน 
2.กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ 
-   งานพัสดุและสินทรัพย์ 
-   งานทะเบียนครุภัณฑ์ 
-   งานราชพัสดุ/ส่ิงปลูกสร้าง 
3.กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
-  งานการเงินและบัญชี 
-  งานการเงินงบประมาณ 
-  งานการเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ของ
สถานศึกษา/เงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุน
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา   
ขั้นฐาน) 
-  งานการเงินนอกงบประมาณ (เงินระดมทรัพยากร) 
-  งานการด าเนินการเก่ียวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
4. กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 
-   งานการจัดท าและของบประมาณ 
-  งานการจัดสรรงบประมาณ 
-  งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีและระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
-  งานจัดระบบการควบคุมภายในของโรงเรียน 
5.กลุ่มงานธุรการ 
6.กลุ่มงานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนเถินวิทยา 

1.  กลุ่มงานส านักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
-   งานสารบรรณฝ่ายวิชาการ 
-   งานแผนงาน/ควบคุมภายใน 
-   งานพัสดุวิชาการ 
2.  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-   งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
-   งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
-   งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-   งานการเรียนการสอน 
-   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-   งานวัดและประเมินผลและการเทียบโอน     
     ผลการเรียน 
-   งานทะเบียน 
-   งานจดัตารางสอน 
-   งานรับนักเรียน 
-   งานส่งเสริมประสานงานการจัดการศึกษา 
    ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
(เรียนร่วม) 
-   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-   งานแนะแนว 
-   งานกิจกรรมชุมนุม 
-   งานกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและสาธารณ 
    ประโยชน ์
-   งานกิจกรรมลูกเสือ 
-   งานกิจกรรมรักษาดินแดน 
3.  กลุ่มงานสนับสนุน 
-   งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
-   งานพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
    ทางการศึกษา 
-   งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
* งานห้องสมุดโรงเรียน  
* งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
* งานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-   งานนิเทศการศึกษา 
-   งานพัฒนาบุคลากร 
4.  กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
-   งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
    การศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

1.กลุ่มงานพัฒนาอาคารสถานท่ีและซ่อม
บ ารุง 
2.กลุ่มงานบริการโสตทัศนศึกษา 
3.กลุ่มงานปฏิบัติงานลูกจ้างประจ า/ลูกจ้าง
ชั่วคราว/พนักงานขับรถ 
4.กลุ่มงานกิจกรรมชุมชน 
5.กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน 
6.กลุ่มงานโภชนาการ 
7.กลุ่มงานธนาคารโรงเรียน 
8.กลุ่มงานวิทยุโรงเรียน 
9.กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการและสหกรณ์
โรงเรียน 
10.กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
11.กลุ่มงานปฏิคมโรงเรียน 
12.กลุ่มงานบาดาล/น้ าดื่มบรรจุขวด 
 

1.กลุ่มงานส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
2.กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.กลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพครูและนักเรียน 
ยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมวินัยคุณธรรมและ
จริยธรรม 
4.กลุ่มงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและ
กิจการสภานักเรียน 
5.กลุ่มงานบุคลากร 
-  งานวางแผน จัดสรรอัตราก าลัง สรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งโยกย้าย ปรับต าแหน่งให้สูงขึ้น 
จัดท าทะเบียนประวัติ งานเคร่ืองราชอิสรยาภรณ์ 
และส่งเสริมวิทยฐานะ มาตรฐานวิชาชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และส่งเสริมการขอรับ
ใบอนุญาต 
-  งานการมาปฏิบัติราชการ ขาด ลา 
-  งานการจัดเวร-ยาม รักษาความปลอดภัย และ
ระบบจราจรในสถานศึกษา 
-  งานดูแลครูชาวต่างชาติ 
-  งานป้องกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  
ยาเสพติด และโรคเอดส์ในสถานศึกษา 
-  งานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

นักเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน 
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7. ข้อมูลผู้บริหาร 
 
7.1  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
  นายวิโรจ  หลักมั่น  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทบริหารการศึกษา              

 เบอร์โทรศัพท์ 097-9185816 ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนเถินวิทยา 
 ต้ังแต่วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  
 
 

 
7.2  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
นางสาวรวิรฎา สุกใส  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทบริหารการศึกษา              

เบอร์โทรศัพท์ 090-996-6192 ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนเถินวิทยาต้ังแต่วันท่ี 21 
ตุลาคม พ.ศ. 2563  รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  
 

 
 

7.3  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
นางอัญชลี วงศ์ใหม่  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทบริหารการศึกษา              

เบอร์โทรศัพท์ 080-123-7276 ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนเถินวิทยาต้ังแต่วันท่ี 9 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
 

 
7.4  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 
นายเสน่ห์ เอื้อแท้ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทบริหารการศึกษา              

เบอร์โทรศัพท์  081-366-3235  ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนเถินวิทยาต้ังแต่วันท่ี 12 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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8. ข้อมูลครูและบุคลากร (ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564) 
ตารางแสดงจ านวนบุคลากรโรงเรียนเถินวิทยา 

 
ต าแหนง่ อันดับ ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการ คศ.3 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ คศ.2 1 2 3 

ครู คศ.3 2 10 12 
ครู คศ.2 4 28 32 
ครู คศ.1 7 9 16 

ครูผู้ช่วย  1 7 8 
รวม  16 56 72 

พนักงานราชการ  - 1 1 
ลูกจ้างประจ า  3 - 3 
ครูอัตราจ้าง  2 2 4 

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน(งบเขต)  - - - 
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ  2 1 3 

ลูกจ้างท่ัวไป(งบเขต)  - 1 1 
ลูกจ้างช่ัวคราว(ส านักงาน)  - 4 4 

ลูกจ้างช่ัวคราวท่ัวไป  4 8 12 
รวม  11 17 28 

รวมทั้งหมด  27 73 100 
หมายเหตุ   ไม่นับรวมท่ีไปช่วยราชการ 1 คน 

 
 
9.  ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี 25 มิถุนายน 2564)   จ านวนนักเรียนท้ังหมด 1,257 คน 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง รวม 

ม.1 7 111 134 245 35 
ม.2 7 117 124 241 34.43 
ม.3 7 110 116 226 32.29 
รวม 22 338 374 762 34.10 
ม.4 6 57   106 163 27.17 
ม.5 6    66 124 190 31.67 
ม.6 6 70 112 182 30.33 
รวม 17 193 342 585 29.88 

ปวช.1 0 0 0 0 0 
ปวช.2 0 0 0 0 0 
ปวช.3 0 0 0 0 0 
รวม 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 39 531 716 1,257 63.98 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 2   
ทิศทางของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
--------------------------------------

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม พ.ศ.2561 เพ่ือเป็นหลักเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
โดยมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) 
ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ การกำหนดมาตรฐาน
การศึกษา และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเป็นการ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเถินวิทยาจึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกัน เป็นไปตามบริบทของโรงเรียนและชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอโรงเรียนทุกด้าน 

โรงเรียนเถินวิทยา จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ประกาศ ณ วันที่   20  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

(นายวิโรจ   หลักม่ัน) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา 

(นายพนมพร   ตุ้ยกาศ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเถินวิทยา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
   และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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การกำหนดระดับคุณภาพแนบท้ายประกาศ โรงเรียนเถินวิทยา 
เรื่อง การกำหนดระดับคุณภาพการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ดีเลิศ    1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

     ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ดีเลิศ 

มาตรฐานโดยรวม ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนเถินวิทยา 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 65.00 ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสาร ภาษาไทย จาก
ผลการเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 
๓ ขึ้นไป 
๒. ผู้เรียนร้อยละ 54.00 ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ จากผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละ
ระดับชั้นตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๓. ผู้เรียนร้อยละ 50.00  ของผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณ วัดผลการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๔. ผู้เรียนร้อยละ 63.00 ของผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาจีน ภาษา
เกาหลี และภาษาญี่ปุ่น มีทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร จากผลการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป 

๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 92.00 มีความสามารถในการนำเสนอการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวิธีการแก้ปัญหาจากกิจกรรมการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)    กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย STEM Education  หน้าที่พลเมือง และ
กิจกรรมโครงงาน/โครงการ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน ๘ กลุ่มสาระ          
การเรียนรู้ 

๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความสามารถในการสร้างชิ้นงาน โครงการ โครงงาน หรือผลผลิต 
ตามท่ีปรากฏในประมวลรายวิชาในทุกระดับชั้น อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ชิ้นงาน 

๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วย
การใช้อีเมล์ การใช้ AR และการทำคิวอาร์โค้ด 
๒. ผู้เรียนร้อยละ 74.00  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากผลการเรียนรายวิชา
คอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๓. ผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถสร้างชิ้นงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี
ความเหมาะสมตามระดับชั้นได้อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน 
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มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 65.00 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแต่ 
๓ ขึ้นไป 
๒. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.00 ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ระดับโรงเรียนจำนวน ๔ รายวิชา ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ข้ันพ้ืนฐาน) 
๓. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.75 ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ระดับโรงเรียนจำนวน ๕ รายวิชา ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ข้ันพ้ืนฐาน) 

๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพที่ตนเองสนใจ 
อย่างน้อย ๑ อาชีพ 
๒. ผู้เรียนชั้นม.๓ ร้อยละ 95.00 และม.๖ ร้อยละ 95.00  เข้ารับการศึกษาต่อในระดับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 

๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 98.00 ของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๒ ตั้งแต่ระดับ ดีขึ้นไป 
๒. ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ของผู้เรียนปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
โรงเรียน 

๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๑. ผู้เรียนร้อยละ 100 แต่งกายด้วยชุดหม้อฮ่อมทุกวันศุกร์ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา ประเพณีของท้องถิ่น และมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรมต่อปีการศึกษา 

๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๑. ผู้เรียนร้อยละ 70.00 มีสว่นร่วมกิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษา  มหกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ กิจกรรมวันอาเซียน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรม
ทัศนศึกษา กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน อย่างน้อย ๓ กิจกรรม    
๒. ผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนพิเศษเรียนร่วมได้ 

๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
๑. ผู้เรียนร้อยละ 82.00  มนี้ำหนักเทียบกับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์การ
เจริญเติบโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของสำนักโภชนาการ กรมอนามัย 
๒. ผู้เรียนร้อยละ 97.00 มีสขุภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมกับ
กิจกรรมกีฬาแต่ละระดับชั้น โดยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้ง
กับผู้อ่ืน 
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มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๑. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้ระบบ TSPA, 
3SR, TWSs,3S5R MODEL และการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBEC QA 
๒. สถานศึกษามีการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๑. สถานศึกษามีการรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
๒. สถานศึกษามีการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและความทันต่อทิศทางการศึกษาในอนาคต 
๓. สถานศึกษาเปิดกิจกรรมชุมนุมไม่น้อยกว่า 50 ชุมนุมต่อปีการศึกษา โดยครอบคลุมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
๔. สถานศึกษาเปิดแผนการเรียนให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน 
๕. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ อย่างหลากหลายในทุกระดับชั้น 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๑. สถานศึกษามีโครงการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความ
สนใจและความต้องการของสถานศึกษา 
๒. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกกลุ่มงานทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
๓. ครูร้อยละ 90.00 มีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง ต่อปี
การศึกษา 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๑. สถานศึกษามีการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และ/หรือ โปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ ร้อยละ 80.00 ของห้องเรียน 
๒. สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง และรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
๓. สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย 
๔. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ใช้และดูแลรักษา
ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

๑. สถานศึกษามีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายครอบคลุมทั้งโรงเรียน เพ่ือการ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
๒. สถานศึกษามีเช่าซื้อ การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่ต่ำกว่า 1GB ที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
๓. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 

๑. ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้เพื่อจัดทำ
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ 
๒. ครูร้อยละ 100 มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา ธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา มีกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning)   โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
๓. ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนำผลการศึกษา
มาวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๑. ครูร้อยละ 100 มีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ
อย่างหลากหลาย 
๒. ครูร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓. ครูร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในหรือภายนอกท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๑. ครูร้อยละ 70.00 มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป 
๒. ครูร้อยละ 70.00 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศชั้นเรียน 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๑. ครูร้อยละ 100 มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อย่างหลากหลาย 
๒. ครูร้อยละ 100 ทำการบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนำผลจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
๑. ครูร้อยละ 100 มีการร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ สพฐ. 
 

ข้อท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
ข้อท่ี 2  ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาส 

ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
ข้อท่ี 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อท่ี 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 

กลยุทธ์โรงเรียน 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลและส่งเสริมความสามารถด้าน 
              เทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 2 ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับครูเป็นครูมืออาชีพ  
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับนักเรียนให้มีศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 6 ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  และด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
               พอเพียง  
 

 

 

 



            

 

โรงเรียนเถินวิทยามุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเทคโนโลยี

มีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม

ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. จัดการศึกษา
เทียบเคียง

มาตรฐานสากลและ
ส่งเสริมความสามารถ

ด้านเทคโนโลยี

1. โรงเรียนมี
คุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 1

ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
เทียบเคียง

มาตรฐานสากล
และส่งเสริม

ความสามารถด้าน
เทคโนโลยี

2. โรงเรียนปฏิบัติ
ตามนโยบายลด

เวลาเรียนเพ่ิมเวลา
รู้

กลยุทธ์ที่ 2

ตอบสนองความ
ต้องการ ความสนใจ 
และความถนัดของ

ผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย

2. พัฒนาครูให้เป็นครูมือ
อาชีพ

3. ครูได้รับการพัฒนา
เทคนิควิธีการในการ
จัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานสู่
ความเป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 3

ยกระดับครูเป็นครูมือ
อาชีพ

3. พัฒนานักเรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลก

4. นักเรียนมีความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

สื่อสารสองภาษา   ล้ า
หน้าทางความคิด ผลิต
งานอย่างสร้างสรรค์ 
ร่วมกันรับผิดชอบต่อ

สังคมโลก

กลยุทธ์ที่ 4

ยกระดับนักเรียนให้มี
ศักยภาพเทียบเคียง

มาตรฐานสากล

4. บริหาร
จัดการด้วย

ระบบ
คุณภาพ

5. บริหาร
จัดการตาม

เกณฑ์
คุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 5

ยกระดับการ
บริหารจัดการ

ตามเกณฑ์
คุณภาพ

5. ส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและด ารง

ตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

6. นักเรียน
มีคุณธรรม
จริยธรรม

4.1.0

7. นักเรียน
ด ารงตนตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง

กลยุทธ์ที่ 6

ปลูกฝังนักเรียน
ให้มีคุณธรรม

จริยธรรม  และ
ด ารงตนตามหลัก

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

    กรอบทิศทางการพัฒนา โรงเรยีนเถินวิทยา พ.ศ. 2562-2565 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค ์

พันธกิจ 

กลยุทธ์ 
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1. รายหัวนักเรียน
ม.ต้น 3,500 บาท/ปี
ม.ปลาย 3,800 บาท/ปี

ภาคเรียนท่ี 2/2564
ม.ต้น 717 คน x 1,750 บาท = บาท
ม.ปลาย 540 คน x 1,900 บาท = บาท
รวมเป็นเงิน บาท

ภาคเรียนท่ี 1/2565
ม.ต้น 686 คน x 1,750 บาท = บาท
ม.ปลาย 486 คน x 1,900 บาท = บาท
รวมเป็นเงิน บาท
รวมท้ังส้ิน บาท

2. งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)
ม.ต้น 440 บาท/ภาคเรียน
ม.ปลาย 475 บาท/ภาคเรียน

ภาคเรียนท่ี 2/2564
ม.ต้น 717 คน x 440 บาท = บาท
ม.ปลาย 540 คน x 475 บาท = บาท
รวมเป็นเงิน บาท

ภาคเรียนท่ี 1/2565
ม.ต้น 686 คน x 440 บาท = บาท
ม.ปลาย 486 คน x 475 บาท = บาท
รวมเป็นเงิน บาท

เงินคงเหลือจากกิจกรมพัฒนาผู้เรียน 690,030 บาท
รวมท้ังส้ิน บาท

301,840
230,850
532,690

1,794,700

571,980

การวิเคราะห์งบประมาณรายรับ – รายจ่าย ของเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ2565

รายรับปีงบประมาณ 2565

1,254,750
1,026,000
2,280,750

1,200,500
923,400

2,123,900
4,404,650

315,480
256,500
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3. เงินรายได้สถานศึกษา
3.1 เงินประมูลขายอาหาร 50,000 บาท
3.2 เงินค่าบ ารุงสถานท่ีโรงอาหาร(20 วัน/เดือน x 7 เดือน x 2,000 บาท/วัน) 280,000 บาท
3.3 เงินระดมทรัพยากร

ภาคเรียนท่ี 2/2564
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 450 บาท x 1,132 คน = 509,400 บาท
ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ 300 บาท x 1,132 คน = 339,600 บาท
ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ 250 บาท x 1,132 คน = 283,000 บาท
ค่าจ้างบุคลากร 500 บาท x 1,132 คน = 566,000 บาท
ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ 1500 บาท x 211 คน = 316,500 บาท
รวมเป็นเงิน 2,014,500 บาท
ภาคเรียนท่ี 1/2565
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 450 บาท x 1,019 คน = 458,550 บาท
ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ 550 บาท x 1,019 คน = 560,450 บาท
ค่าจ้างบุคลากร 500 บาท x 1,019 คน = 509,500 บาท
ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ 1500 บาท x 190 คน = 285,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการเกินมาตรฐานรัฐจัดให้ 100 บาท x 1,019 คน = 101,900 บาท
รวมเป็นเงิน 1,813,500 บาท
รวมท้ังส้ิน 3,828,000 บาท

3.4 เงินสนับสนุนการจัดห้องเรียนเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(หมายเหตุ* ปรับลดให้ผู้ปกครองลง 50%)
ม.ต้น 2,000 บาท/ภาคเรียน
ม.ปลาย3,000 บาท/ภาคเรียน

ภาคเรียนท่ี 2/2564
ม.ต้น 109 คน x 2,000 บาท = 218,000 บาท
ม.ปลาย 43 คน x 3,000 บาท = 129,000 บาท
รวมเป็นเงิน 347,000 บาท

ภาคเรียนท่ี 1/2565
ม.ต้น 100 คน x 2,000 บาท = 200,000 บาท
ม.ปลาย 37 คน x 3,000 บาท = 111,000 บาท
รวมเป็นเงิน 311,000 บาท
รวมท้ังส้ิน 658,000 บาท
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3.5 งบสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเถินวิทยา
เงินค่าสมาชิก 100 บาท x 1,132  คน  =  113,200 บาท
เงินค่าเช่าสถานท่ี 3000 บาท x 12 เดือน = 36,000 บาท
รวมท้ังส้ิน 149,200 บาท

3.6 เงินค่าเช่าสถานท่ีติดต้ังสัญญาณ wifi ของ AIS 30,000 บาท
3.7 เงินค่าเช่าสถานท่ีติดต้ังสัญญาณ wifi ของ True 30,000 บาท
3.8 ค่าสวัสดิการจากโรงน้ าด่ืมโรงเรียนเถินวิทยา 40,000 บาท

เงินรายได้สถานศึกษารวมเป็นเงินท้ังส้ิน 5,065,200 บาท

4. งบอ่ืนๆ
4.1 งบนักศึกษาวิชาทหาร 21,000 บาท
4.2 งบสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายครูสควค.ภาคเหนือ 690,000 บาท
4.3 งบสนับสนุนจากเทศบาลเมืองล้อมแรด 100,000 บาท
   4.3.1 To be 135,000 บาท
   4.3.2  สวนพฤกษศาสตร์ 15,000 บาท
4.4 โรงเรียนมาตรฐานสากล 10,000 บาท
4.5 งบก่อสร้างอาคารสถานท่ี (งบเหลือจ่ายจากปี 64) 495,000 บาท

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 1,466,000 บาท

5. การวิเคราะห์ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2565 ท่ีใช้ค านวณแผน
5.1 รายหัวนักเรียน 4,404,650 บาท
5.2 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,794,700 บาท
5.3 เงินรายได้สถานศึกษา 5,065,200 บาท
5.4 งบอ่ืนๆ 1,466,000 บาท

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 12,730,550 บาท

รายรับท้ังหมด บาท12,730,550
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รายจ่ายปีงบประมาณ 2565
6. วิเคราะห์ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ  2565 (ใช้ฐานคิดปี 2564)

  6.1 ค่าสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
6.1.1    ค่าไฟฟ้า 1,100,000 บาท
6.1.2    ค่าน ้าประปา 100,000 บาท
6.1.3    ค่าน ้ามันเชื อเพลิง(รวมบิลน ้ามันรถครูด้วย) 220,000 บาท
6.1.4    โทรศัพท์ส้านักงาน 8,000 บาท
6.1.5    ซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ 270,000 บาท
6.1.6  ค่าส่งไปรษณีย์ 5,000 บาท
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 1,703,000 บาท

   6.2 โครงการพัฒนาบุคลากร (รวมค่าชดเชยน้ ามัน)      163,000 บาท
         (คณะครูไปราชการ ฝ่ายบุคคล)
  6.3 ค่าจัดท าเอกสารงานวิชาการ                           340,000 บาท
   6.4 เปิดบ้านวิชาการ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                          70,000 บาท
   6.5 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน        100,000 บาท
   6.6 งานตามงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        

6.6.1  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 350,000 บาท
6.6.2 กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

- ลูกเสือ 40,000 บาท
- นักศึกษาวิชาทหาร   15,000 บาท
- แนะแนว         6,000 บาท
- ชุมนุม       10,000 บาท

        - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์      5,000 บาท
6.6.3 ICT

- จัดจ้างปรับปรุงระบบงานฯ 40,000 บาท
         -  ค่าบริการเช่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน 152,100 บาท

6.6.4 กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการ 100,000 บาท
(ค่ายกีฬา ค่ายดนตรี ค่ายเด็กไทยหัวใจศิลปะ ค่ายพัฒนาทักษะทางภาษา ค่ายคณิต ค่ายวิทย์ ค่ายสังคม ค่ายคุณธรรม ค่ายสภา)
6.6.5 กีฬาสี   65,000 บาท
6.6.6 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา 50,000 บาท
6.6.7 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ปรับปรุงห้องสมุดสีเขียว 15,000 บาท
6.6.8 ด้าเนินการตามข้อบังคับของ กสทช. 25,000 บาท

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 873,100 บาท
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    6.7 ค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา
6.7.1 ค่าจ้างคนงานโรงอาหาร 144,000 บาท
6.7.2 ค่าจ้างคนงาน (10 คน)                              867,000 บาท
6.7.3 ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีและครู (90,000x12)         1,080,000 บาท
6.7.4 ค่าจ้างครูจีนและครูต่างชาติ                      1,430,000 บาท

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 3,521,000 บาท
6.8 งบส ารองจ่าย ผอ. 1,000,000 บาท

2,436,870 บาท
631,800 บาท

6.11 เงินสนับสนุนจากนศท. 21,000 บาท
6.12 งบสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายครูสควค.ภาคเหนือ 690,000 บาท
6.13 งบสนับสนุนจากเทศบาลเมืองล้อมแรด 150,000 บาท
6.14 งบก่อสร้างอาคารสถานท่ี 495,000 บาท

7.วิเคราะห์ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2565 ท่ีใช้ค านวณแผน
7.1 ค่าสาธารณูปโภคพื นฐาน 1,703,000
7.2 โครงการพัฒนาบุคลากร 163,000
7.3  ค่าจัดท้าเอกสารงานวิชาการ 340,000
7.4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน,กิจกรมท่ีเก่ียวข้องกับนักเรียน 70,000
7.5 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน 100,000
7.6 งานตามงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  873,100
7.7 ค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา 3,521,000
7.8 งบส้ารองจ่าย ผอ. 1,000,000

2,436,870
631,800

7.11 เงินสนับสนุนจากนศท. 21,000
7.12 งบสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายครูสควค.ภาคเหนือ 690,000
7.13 งบสนับสนุนจากเทศบาลเมืองล้อมแรด 150,000
7.14 งบก่อสร้างอาคารสถานท่ี 495,000

รวม 12,194,770

6.9 จ่ายงบประมาณตามโครงการของกลุ่มสาระต่างๆ/ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมอ่ืนๆ
6.10 เงินสนับสนุนการจัดห้องเรียนเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

7.9 จ่ายงบประมาณตามโครงการของกลุ่มสาระต่าง /ๆ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมอ่ืนๆ
7.10 เงินสนับสนุนการจัดห้องเรียนเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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ท่ี ฝ่าย
อุดหนุนรายหัว สนับสนุนฯ รายได้ฯ งบอ่ืนๆ รวม

1 ฝ่ายบริหารวิชาการ 1,119,750 1,351,500 4,200,800 721,000 7,393,050
2 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 324,200 90,000 0 135,000 549,200
3 ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน 1,819,000 1,819,000
4 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 447,460 31,000 460,060 495,000 1,433,520
5 งบส ารองจ่าย ผอ. 600,000 400,000 1,000,000

4,310,410 1,472,500 5,060,860 1,351,000 12,194,770

อัตราส่วน

อัตราส่วนการจัดสรรงบประมาณโรงเรียนเถินวิทยา ปีงบประมาณ 2565

              ฝ่ายบริหารวิชาการ : ฝ่ายบริหารงานบุคคล + ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน + ฝ่ายบริหารท่ัวไป : งบส ารองจ่ายฝ่ายบริหาร

61:31:08

งบประมาณ

รวมเป็นเงิน
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อุดหนุนรายหัว สนับสนุนฯ รายได้ฯ งบอ่ืนๆ รวม
1 พัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษา(งบ 8,000 บาท) นางสาวนวพร อะกะเรือน

1.1 จัดท าหลักสูตร 8,000 8,000 นางสาวนวพร อะกะเรือน
รวม 8,000 0 0 0 8,000

2 พัฒนางานทะเบียนและวัดผล(งบ 50,000 บาท) น.ส.บรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา
2.1 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับการจัดสอบกลางภาค/ปลายภาค 6,430 6,430 น.ส.บรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา
2.2 การจัดท าเอกสารแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 5,650 5,650 นางผกาพรรณ์  เช้ือเมืองพาน
2.3 การจัดท าเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล(ปพ.6) 3,210 3,210 น.ส.บรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา
2.4 ปรับปรุงห้องวัดผล 7,430 7,430 น.ส.บรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา
2.5 งานทะเบียน 27,280 27,280 นางผกาพรรณ์  เช้ือเมืองพาน
รวม 50,000 0 0 0 50,000

3 พัฒนางานวิชาการ (งบ 340,000 บาท) นางสาวพัชร์ธีรัตน์  กันธิวงศ์
3.1 พัฒนาส านักงานวิชาการ 15,000 15,000 นางสาวพัชร์ธีรัตน์  กันธิวงศ์
3.2 พัฒนาสารสนเทศฝ่ายวิชาการ 4,000 4,000 นางอนุสรา   อินทเนตร
3.3 ผลิตส่ือเพ่ือพัฒนางานการเรียนการสอน 5,000 5,000 นางพรทิพย์  ข้ามเจ็ด
3.4 งานรับนักเรียนเพ่ือศึกษาต่อในโรงเรียนเถินวิทยา 12,000 12,000 นางสาววชิรา  สุภาสอน
3.5 การจัดท าเอกสารงานวิชาการ 300,000 300,000 นางสาวพัชร์ธีรัตน์  กันธิวงศ์
3.6 พัฒนางานเรียนร่วม/เรียนรวม 4,000 4,000 นางธนันต์พร  ตันปาสิริพัฒน์
รวม 336,000 4,000 0 0 340,000

4 พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน(งบ 73,000 บาท) นางสาวพัชร์ธีรัตน์  กันธิวงศ์
4.1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 10,800 10,800 นางสาวดุริยา เลาหาง
4.2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ 10,000 10,000 นางสาวชนากานต์  กุลาวงศ์
4.3 จัดซ้ือหนังสือใหม่ 20,000 20,000 นางสาวรวีวรรณ  วุฒิเผ่า
4.4 ส่งเสริมการอ่าน 7,000 7,000 นายเจษฎา   สองเมือง
4.5 จัดซ้ือนิตยสาร – หนังสือพิมพ์ 13,200 13,200 นางสาวธนภรณ์ เตจ๊ะ
4.6 อนุรักษ์หนังสือ 2,000 2,000 นางพิชญ์สิรี      กิติเรืองแสง
4.7 ปรับปรุงห้องสมุดสีเขียว 2,000 8,000 10,000 นางสาวพัชร์ธีรัตน์  กันธิวงศ์
รวม 58,000 15,000 0 0 73,000

ตารางสรุปโครงการฝ่ายงานวิชาการปีงบประมาณ 2565 จ านวน 27 โครงการ 

ผู้รับผิดชอบท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
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อุดหนุนรายหัว สนับสนุนฯ รายได้ฯ งบอ่ืนๆ รวม
5 งานนิเทศภายในสถานศึกษา (งบ 4,000 บาท) 4,000 นางสาวสุพัตรา ประสิทธิกานนท์

รวม 4,000 4,000
6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา(งบ 7,000 บาท) นางสาวพิสดา เมืองค าบุตร

6.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 1,500 1,500 นางสาวพิสดา เมืองค าบุตร
6.2 ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5,500 5,500 นางสาวพิสดา เมืองค าบุตร
6.3 จัดท ารายงานประจ าปี 0 0 นางสาวพิสดา เมืองค าบุตร
รวม 7,000 0 0 0 7,000

7 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (งบ 170,000 บาท) นางผกาพรรณ์  เช้ือเมืองพาน
7.1 เปิดบ้านวิชาการ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 70,000 70,000 นางผกาพรรณ์  เช้ือเมืองพาน
7.2 ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน 100,000 100,000 นางผกาพรรณ์  เช้ือเมืองพาน
รวม 70,000 100,000 0 0 170,000

8 พัฒนาสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน(งบ47,000 บาท) นางคชาภรณ์  แสนบุตรรภัษกุล
8.1 กิจกรรมอบรมนักเรียนสมาชิกสวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน 2,000 15,000 17,000 นางคชาภรณ์  แสนบุตรรภัษกุล
8.2 กิจกรรมจัดห้องนิทรรศการพรรณไม้ของโรงเรียนเถิน 30,000 30,000 นางคชาภรณ์  แสนบุตรรภัษกุล
รวม 32,000 0 15,000 0 47,000

9 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้(งบ 350,000 บาท) 350,000 350,000 นายวิจารณ์ ค าฟู
รวม 0 350,000 0 0 350,000

10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งบ 95,900 บาท) นางอนุสรา อินทเนตร
10.1 ลูกเสือ-เนตรนารี 40,000 40,000 นายวสันต์  สายเหมย
10.2 นักศึกษาวิชาทหาร 15,000 21,000 36,000 นายทรงยศ เฟ้ืองแปง
10.3 แนะแนว 5,400 5,400 นางสาวสินีนาฎ กอบก า
10.4 ชุมนุม 10,000 10,000 นางคชาภรณ์  แสนบุตรรภัษกุล
10.5 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 4,500 4,500 นายวิจารณ์  ค าฟู
รวม 0 74,900 0 21,000 95,900

ผู้รับผิดชอบท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

29
30



อุดหนุนรายหัว สนับสนุนฯ รายได้ฯ งบอ่ืนๆ รวม
11 พัฒนาการระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งบ 613,850 บาท) นางสาวกาญจนา ศิริวงค์

11.1 ค่าบริการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต (2 วงจร + wifi อาคาร 7) 152,100 152,100 นางสาวชนากานต์  กุลาวงศ์

11.2 ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงานและการเรียนการสอน 65,250 65,250 นางสาวชนากานต์ กุลาวงศ์
11.3 พัฒนาระบบงานและบ ารุงรักษาโปรแกรมควบคุมระบบ 40,000 40,000 นางสาวกาญจนา  ศิริวงค์
11.4 พัฒนาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในของโรงเรียน 116,500 40,000 156,500 นางสาวสุรินทร์  อุ่นแสน
11.5 จัดซ้ือ จัดจ้าง ตลอดจนซ่อมแซม บ ารุงรักษาอุปกรณ์ และ 100,000 100,000 200,000 นางสาวนวพร และนางพรทิพย์  
รวม 65,250 408,600 140,000 0 613,850

12 โรงเรียนมาตรฐานสากล(งบ 10,000 บาท) นางสาวอัจฉรา   ใจนันตา

12.1 การประกวดการน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าและสร้าง 7,500 7,500 นางสาวอัจฉรา   ใจนันตา

12.2 เข้าร่วมแข่งขันงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 2,500 2,500 นางสาวอัจฉรา   ใจนันตา

รวม 0 0 0 10,000 10,000
13 งานจ้างครูชาวต่างชาติและบุคลากรทางการศึกษา(งบ 3,377,000 บาท) นางสาวสุพัตรา ประสิทธิกานนท์

13.1 ค่าจ้างคนงาน (10 คน) 867,000 867,000 นางสาวสุพัตรา ประสิทธิกานนท์

13.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีและครู (90,000x12) 1,080,000 1,080,000 นางสาวสุพัตรา ประสิทธิกานนท์

13.3 ค่าจ้างครูจีนและครูต่างชาติ 1,430,000 1,430,000 นางสาวสุพัตรา ประสิทธิกานนท์

รวม 0 0 3,377,000 0 3,377,000
14 พัฒนาเครือข่ายครูสควค.ภาคเหนือ(งบ 690,000 บาท) นางสาวกมลนัยน์ ต้องจิตต์

14.1 พัฒนาฐานข้อมูลบัณฑิตทุนโครงการสควค. ภาคเหนือ 35,600 35,600 นางสาวกมลนัยน์ ต้องจิตต์

14.2 พัฒนาศักยภาพครู สควค. ภาคเหนือ ให้เป็นผู้น าขับเคล่ือน 412,500 412,500 นางสาวกมลนัยน์ ต้องจิตต์

14.3 พัฒนาส่ือและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ 41,900 41,900 นางสาวกมลนัยน์ ต้องจิตต์

14.4 งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี สควค. และอ่ืนๆ) 200,000 200,000 นางสาวกมลนัยน์ ต้องจิตต์

รวม 0 0 0 690,000 690,000

ผู้รับผิดชอบท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

30
31



อุดหนุนรายหัว สนับสนุนฯ รายได้ฯ งบอ่ืนๆ รวม
15 ห้องเรียนเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(งบ 631,800 บาท) นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล

15.1 เรียนเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 200,000 200,000 นส.พัชร์ธีรัตน์ ,นส.บรรณฑรวรรณ
15.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 100,000 100,000 นางสาวอัจฉรา   ใจนันตา
15.3 ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย 68,000 68,000 นางสาวอัจฉรา  และ นายวสัน
15.4 ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 15,000 15,000 นางสาวพิสดา  เมืองค าบุตร
15.5 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 80,000 80,000 นางสาวอัจฉรา   ใจนันตา
15.6 ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 38,800 38,800 นางสาวสาวิตรี บุญเช่ือม
15.7 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 130,000 130,000 นางพนมพร อุบลศรี
รวม 0 0 631,800 0 631,800

16 ค่ายวิชาการบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  (งบประมาณ 125,000 บาท) นางอนุสรา อินทเนตร

16.1 ค่ายบรูณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
    16.1.1 ค่ายบรูณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 10,000 10,000 นายวิญญู รุจิระปรีชากุล

    16.1.2 ค่ายบรูณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 15,000 15,000 นางพนมพร อุบลศรี
    16.1.3 ค่ายบรูณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 10,000 10,000 นางสาวสุรินทร์ อุ่นแสน

    16.1.4 ค่ายบรูณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 25,000 25,000 นางสาวสาวิตรี บุญเช่ือม

16.2 ค่าย M.D.A. CAMP(เด็กไทยหัวใจรักษ์ศิลป์) 10,000 10,000 นางสาวอัจฉราพร กันทา

16.5 ค่ายดาราศาสตร์ 25,000 25,000 นางสาววชิรา สุภาสอน
16.6 ค่ายประวัติศาสตร์ 15,000 15,000 นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส

16.7 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1+ม.4 15,000 15,000 นายอุเทน เครือแปง

รวม 0 125,000 0 0 125,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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อุดหนุนรายหัว สนับสนุนฯ รายได้ฯ งบอ่ืนๆ รวม
17 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (งบประมาณ 56,000 บาท) นายวิญญู รุจิระปรีชากุล  

17.1 พัฒนาปรับปรุงวัสดุส านักงาน 21,000 21,000 นายวิญญู ,นายชัยภูมิ
17.2 พัฒนาส่ือการเรียนการสอน 10,000 10,000 นางสาวมยุรี , นางธนันต์พร
17.3 ร าลึกสุนทรภู่เชิดชูภาษาไทย 5,000 5,000 นางธนพร ,นส.วีรวรรณ
17.4 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-net) ม.3, ม.6 20,000 20,000 นส.ดวงใจ , นส.เปรมสินี
รวม 36,000 0 20,000 0 56,000

18 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(งบ 56,000 บาท) นางพนมพร อุบลศรี

18.1 จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ 14,000 14,000 นางพนมพร อุบลศรี

18.2 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-net) ม.3, ม.6 15,000 5,000 20,000 นางศิริพร และ นส.พิชชาพร

18.3 พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2,000 2,000 นางสาวสุพัตรา ประสิทธิกานนท์

18.4 พัฒนาส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ 20,000 20,000 นายวสัน  สายเหมย

รวม 51,000 0 5,000 0 56,000
19 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(งบ 129,000 บาท) นส.พรรณิภา ยงธนสารกุล 

19.1 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 20,000 20,000 นส.บรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา

19.2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 10,000 10,000 นางสาวอัจฉรา ใจนันตา
19.3 ปรับปรุงห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 20,000 20,000 นางคชาภรณ์ แสนบุตรภัษกุล
19.4 ศูยน์การเรียนวิทยาศาสตร์ "Mini Smart farm" 15,000 15,000 นางสาวเฉลิมศรี ปวงลังกา
19.5 พัฒนาส่ือเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 25,000 25,000 นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ชุ่ม
19.6 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานห้องวิทยาศาสตร์ 10,000 10,000 นส.พรรณิภา ยงธนสารกุล
19.7 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานห้องคอมพิวเตอร์ 5,000 5,000 นางพรทิพย์ ข้ามเจ็ด
19.8 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ หน้าอาคารราชพฤกษ์  4,000 4,000 นางสาวเฉลิมศรี ปวงลังกา
19.9 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-net) ม.6 20,000 20,000 นางสาวพัชร์ธีรัตน์ กันธิวงศ์
รวม 99,000 30,000 0 0 129,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
32

3
3



อุดหนุนรายหัว สนับสนุนฯ รายได้ฯ งบอ่ืนๆ รวม
20 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(งบ 62,500 บาท) นางสาวจิตตินันท์  พูลผล

20.1 พัฒนาส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 15,000 15,000 นางรุ้งทอง  แสนค า
20.2 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-net) ม.6 5,000 5,000 10,000 นางรุ้งทอง  แสนค า
20.3 นวัตกรรมห้องไตรสิกขา 15,000 15,000 นายอนันต์   เกตุบ ารุง
20.4 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว 10,000 10,000 นางสาวจิตตินันท์  พูลผล
20.5 จัดซ้ือโปรเจคเตอร์ 12,500 12,500 นางสาวจิตตินันท์  พูลผล
รวม 57,500 0 5,000 0 62,500

21 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 และพระบรมวงศานุวงศ์(งบ 32,000 บาท) นางสาวจิตตินันท์  พูลผล
21.1 โรงเรียนคุณธรรม 5,000 5,000 นส.จิตตินันท์,นส.เกษสุดา,นายอนันต์ 

21.2 โรงเรียนวิถีพุทธ 2,000 2,000 นางสาวดลยา  มะโนบาง
21.3 หลักสูตรต้านทุจริต 2,000 2,000 นางสาวเกษสุดา  วังวงศ์
21.4 เยาวชนท าความดีถวายในหลวง 2,000 2,000 นายอนันต์  เกตุบ ารุง
21.5 คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 3,000 3,000 นส.กมลนัยน์ และ นส.กมลเนตร  
21.6 โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน 1,000 1,000 นางสาวจิตตินันท์  พูลผล
21.7 สถานศึกษาพอเพียง 10,000 10,000 นส.จิตตินันท์ และ นส.กมลเนตร  
21.8 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2,000 2,000 นางสาวจิตตินันท์  พูลผล
21.9 โครงงานคุณธรรม 5,000 5,000 นายอุเทน เครือแปง
รวม 0 32,000 0 0 32,000

22 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ(งบ 150,000 บาท) นายทรงยศ   เฟ้ืองแปง
22.1 จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ 35,000 35,000 นายทรงยศ  เฟ้ืองแปง
22.2 กีฬาสีภายในโรงเรียน 65,000 65,000 นายอนุสรณ์ ว่าท่ีร้อยตรีพิชชากร 
22.3 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา 50,000 50,000 นายอนุสรณ์ ว่าท่ีร้อยตรีพิชชากร 
รวม 35,000 115,000 0 0 150,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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อุดหนุนรายหัว สนับสนุนฯ รายได้ฯ งบอ่ืนๆ รวม
23 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ (งบ 61,000 บาท) นางสาวพิมพ์ชนก  ตามัน

23.1 จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงาน 5,000 5,000 นางสาวพิมพ์ชนก  ตามัน
23.2 พัฒนาส่ือทักษะศิลปะ 18,000 18,000 นางสาวอัจฉราพร  กันทา
23.3 เพ่ิมศักยภาพในการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย 15,000 13,000 28,000 นางสาวพิมพ์ชนก ตามัน
23.4 พัฒนาทักษะผู้เรียนดนตรี 10,000 10,000 นายกรณ์  อินเรือง
รวม 48,000 13,000 0 0 61,000

24 วงโยธวาทิต (งบ 100,000บาท) นายกรณ์  อินเรือง
24.1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 40,000 40,000 นายกรณ์  อินเรือง
24.2 ซ่อมบ ารุงเคร่ืองดนตรี 5,000 20,000 25,000 นายกรณ์  อินเรือง
24.3 ส่งเสริมโยธวาทิตร่วมกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 35,000 35,000 นายกรณ์  อินเรือง
รวม 45,000 55,000 0 0 100,000

25 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(งบ 94,000 บาท) นางพิชญ์สิรี กิติเรืองแสง

25.1 สวัสดิการครูชาวต่างชาติ 10,000 10,000 นางอนุสรา อินทเนตร

25.2 วันคริสต์มาส 9,000 5,000 14,000 นายธนากร แก้วบุญเรือง

25.3 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Gat,Pat,Toelf,Toelc,Ielts,Cefr) 20,000 20,000 นางทัศนีย์  นันติชัย

25.4 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มสาระ 20,000 20,000 นางพิชญ์สิรี กิติเรืองแสง

25.5 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ี 2 8,000 2,000 10,000 นางสุดา และนางพิชญ์สิรี  
25.6 ศึกษาดูงาน จ.เชียงใหม่ 20,000 20,000 นางพิชญ์สิรี กิติเรืองแสง

รวม 58,000 29,000 7,000 0 94,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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อุดหนุนรายหัว สนับสนุนฯ รายได้ฯ งบอ่ืนๆ รวม
26 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(งบ 44,000 บาท) นางลาวัลย์ สมใจ

26.1 จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ งานช่างอุตสาหกรรม 10,000 10,000 นายพศิน  อุตสาสาร
26.2 จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ งานเกษตร 10,000 10,000 นางสาวรวิวรรณ์  ใจแก้ว
26.3 จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ งานบ้านและคหกรรม 10,000 10,000 นางลาวัลย์ สมใจ
26.4 จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ งานธุรกิจ 4,000 4,000 นางศิริกุล ค าพิมูล
26.5 ซ้ือวัสดุรวมกลุ่มสาระ 6,000 6,000 กลุ่มสาระการงานอาชีพ
26.6 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางอาชีพ 4,000 4,000 กลุ่มสาระการงานอาชีพ
รวม 44,000 0 0 0 44,000

27 งานส่งเสริมการวิจัยในสถานศึกษา(งบ 16,000 บาท) นางสาวธิดารัตน์  ทองมูล  
27.1 วิจัยในช้ันเรียน 8,800 8,800 นางสาวธิดารัตน์  ทองมูล  
27.2 เถินวิทยาวิจัย 7,200 7,200 นางสาวธิดารัตน์  ทองมูล  
รวม 16,000 16,000

1,119,750 1,351,500 4,200,800 721,000 7,393,050ฝ่ายบริหารวิชาการ รวมเป็นเงิน

ผู้รับผิดชอบท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
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โรงเรียนเถินวิทยา 

ปีงบประมาณ 2565 
 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. แผนงาน  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ    (  ) โครงการใหม ่   () โครงการต่อเนื่อง 
4. สนองมาตรฐานการศึกษา ดังต่อไปนี ้

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4) สุขภาวะทางร่ายกาย และจิตสังคม 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
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5. หลักการและเหตุผล 
 
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษา ท่ีจะพัฒนาให้

ผู้เรียนมีความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึง
ระดับขั้นของมวลประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่ก าร
ปฏิบัติได้ประสบการณ์ส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม 
และโลกอย่างมีความสุข ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งได้มีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (ในส่วน
สาระภูมิศาสตร์) เพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดท่ีรับผิดชอบด าเนินการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานให้แก่
รัฐบาลได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนท่ี
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ท่ีก าหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของ
ผู้เรียน หลังจากท่ีได้มีการน าหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้อง
กับความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ทักษะการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทัน
การเปล่ียนแปลงและเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสม  

การพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยการท างานอย่างต่อเนื่องและต้องค านึงถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระท าทุกครั้งเมื่อสังคมมี ส่ิงหนึ่ง ส่ิงใดเปล่ียนแปลงไป 
โดยเฉพาะส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นจะท าให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ขึ้นมาใหม่ และพร้อมท่ีจะน า
ประสบการณ์และความรู้ท่ีเกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น โรงเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร เพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงหลักสูตรท่ีใช้อยู่ เดิมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะการ
เปล่ียนแปลงทางสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายในท้องถิ่นและ
ภายในประเทศ  

จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ด้วยการยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล เพื่อเป็นโรงเรียนท่ีมีระบบพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา
สภาพแวดล้อม หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ท่ีเอื้ออ านวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีคุณธรรมน าความรู้ รักความเป็นไทย และมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล โรงเรียน
เถินวิทยาตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงน าแนวนโยบายดังกล่าวมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเถินวิทยา โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) เป็นหลักน ามาผสมผสานระหว่าง วัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ ขอบข่ายความส าเร็จ ทิศทาง 
กรอบการด าเนินงานตลอดจนแนวทางในการวางแผน และขับเคล่ือนการด าเนินงาน ให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรม อันส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทางท่ีส าคัญของการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพต่อไป 
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6. วัตถุประสงค์     
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

 
7. เป้าหมาย   

1)  เป้าหมายเชิงปริมาณ    
1.1  หลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ 100 
1.3  ครู, บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเถินวิทยาจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

โครงสร้าง ค าอธิบายรายวิชาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน ร้อยละ 100 
2)  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

2.1  หลักสูตรสถานศึกษาท่ีผ่านการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นและสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

2.2 หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ 

2.3 ครูจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 
8. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเถินวิทยา 
 
9. ระยะเวลา         

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
      
  



41 
 

10. วิธีด าเนินการ  

รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ขั้นวางแผนเตรียมการ ( Plan ) 
1. คณะครูประชุมวางแผนเพื่อระดมความคิดเห็น 

ลงความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมท่ี 
2. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
3. ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลและเสนอวางแผน

แผนปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ 
4. ผู้รับผิดชอบเขียนเสนอโครงการโดยระบุ

สาระส าคัญของโครงการเพื่อเสนออนุมัติโครงการ 
5. คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณาโครงการ

และอนุมัติโครงการ 

 
- 
 
 

 

 
- 

 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
 
 

คณะท างาน 
งานพัฒนา
หลักสูตร

สถานศึกษา 

ขั้นด าเนินการ ( Do ) 
1. จัดกิจกรรมตามโครงการ 

กิจกรรมจัดท าหลักสูตร 

   
 

8,000 

 
 

8,000 

 
นางสาวนวพร  
อะกะเรือน 

ขั้นตรวจสอบ ( Check ) 
1. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและ

ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
- 

คณะท างาน 
งานพัฒนา
หลักสูตร

สถานศึกษา 
2. คณะครู มีส่วนร่วมในการประเมินผลและ

สรุปผลการจัดกิจกรรม 
- 
 

- - - คณะท างาน 
งานพัฒนา
หลักสูตร

สถานศึกษา 
ขั้นรายงานผล ( Act ) 
1. ผู้รับผิดชอบ ส่งผลการประเมินผลและผลสรุป

การจัดกิจกรรมในโครงการ 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
นางสาวนวพร  
อะกะเรือน 

รวมงบประมาณ - - 8,000 8,000  
รวมทั้งสิ้น 8,000 (แปดพันบาทถ้วน) 

11. งบประมาณ  
เงินอุดหนุนรายหัว         8,000 บาท 

   เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  -   บาท 
   เงินรายได้สถานศึกษา       -   บาท 
   เงินมาตรฐานสากล                 -   บาท 

รวมเงิน                  8,000 บาท 
                                                (แปดพันบาทถ้วน) 
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แผนการเบิกจ่ายเงินของ งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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.- - -  -  
รวมทั้งสิ้น 8,000 บาท  (แปดพันบาทถ้วน) 

 
12.   ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 

   นางสาวนวพร  อะกะเรือน 
 
13.   ผู้เก่ียวข้อง    

– งานวิชาการ 
– งานแผนงาน 
– งานพัสดุ 
– งานการเงิน 
 

14.   เนื้อหาสาระ (ในกรณีจัดการอบรม) 
–  
 

15.   การประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ    
-  หลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาร้อยละ 100 
 
 
-  ครู, บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเถินวิทยาจัดท า
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้โครงสร้าง ค าอธิบาย
รายวิชาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน ร้อยละ 100 

 
การท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ผลการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
การท าหลักสูตรของกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

 
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 
หลักสูตรของกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

เชิงคุณภาพ   
-   หลักสูตรสถานศึกษาท่ีผ่านการพัฒนาและปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสนอง
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

 
การก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินการ 
และประเมินการใช้หลักสูตร 
 

 
แบบประเมินหลักสูตร 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
-  หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสามารถน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ  และประสิทธิภาพ 
-  ครูจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

 
 
การนิเทศภายใน 
 
 
การนิเทศภายใน 

 
แบบประเมินการจัดการ
เรียนรู ้
 
แบบประเมินการจัดการ
เรียนรู ้
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนวพร  อะกะเรือน 

 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
8,000 บาท - - - 

 

ท่ี รายการวัสดุ 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 Toner Original HP 85A-CE285A ของแท ้ - 2 ตลับ 2,650 - 5300 - 
2 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g. DoubleA 500 แผ่น - 15 ห่อ 130 - 1950 - 
3 กล่องเก็บแฟ้มเอกสาร 3 ช่อง (สีเขียว)  1 กล่อง 220 - 220 - 
4 แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง A4 20 ไส้ ตราช้าง 3R 231 

(สีเขียว) 
- 4 แฟ้ม 95 - 380 - 

5 ซองรีฟิล (ส าหรับเติมแฟ้มโชว์เอกสาร) A4 ตราช้าง 
(20 แผ่น) 

- 1 ชุด 20  80 - 

6 กระดาษสต๊ิกเกอร์โน้ตแบ่งหัว อินเด็กซ์ - 2 ห่อ 35 - 70 - 
        

รวมเป็นเงิน  (แปดพันบาทถ้วน) 8,000  
 

 
    

       
   (นางสาวนวพร  อะกะเรือน)                                (นางสาวธิดารัตน์  ทองมูล)  

                        ผู้เสนอโครงการ                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
                             
                  (นายวิโรจ  หลักมั่น)                 (นายพนมพร  ตุ้ยกาศ)     
     ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเถินวิทยา                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                   ผู้เห็นชอบโครงการ                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนเถินวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนางานทะเบียนและวัดผล 
2. แผนงาน  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ     (  ) โครงการใหม ่ (  ) โครงการต่อเนื่อง 
4. สนองมาตรฐานการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

         ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4) สุขภาวะทางร่ายกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
                    ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
                    เรียนรู้ 
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1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดหลักการด าเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้เป็นกระบวนการเก็บ
รวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดของหลักสูตร น าผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลส าหรับ การตัดสินผลการเรียน 
สถานศึกษาต้องมีกระบวนการจัดการท่ีเป็นระบบ เพื่อให้การด าเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และให้ผลการประเมินท่ีตรงตามความรู้ความสามารถ   ท่ีแท้จริงของผู้เรียน 
ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวมท้ังสามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมิน
ภายนอกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้  
 เพื่อให้การพัฒนากระบวนการวัดและการประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรฯ ตลอดจน
ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
สถานศึกษาจึงก าหนดกรอบ หลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ ด าเนินการตรวจสอบ กล่ันกรอง ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการ 
เครื่องมือวัดและประเมินผล ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน 
รวมท้ังการจัดท าและออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานการประเมินผล การเรียนรู้ รายงานผล
การเรียน แสดงวุฒิการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน ให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
6. วัตถุประสงค์     

 1. เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 2. เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 3. เพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ทะเบียนประวัตินักเรียนและผลการเรียนของนักเรียนรายคน และการ
ประมวลผลการเรียนเฉล่ีย ด้วยระบบโปรแกรม Secondary56 โปรแกรม BookMark 
 4. พิมพ์เอกสารทางการศึกษา ปพ. 1–3 ฉบับพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตามแบบท่ีก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการจัดท าเอกสารการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ  (ม.3)                   
จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) เพื่อรายงานให้นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบทัน
ตามก าหนด 
 
7. เป้าหมาย   

1)  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
     1.1 ครูทุกคนมีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้  ท่ีจัดให้ผู้เรียน

และอิงพัฒนาการของผู้เรียน  
     1.2 ร้อยละ 100 มีการพัฒนาระบบงานทะเบียนและการให้บริการเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา

ของนักเรียน (ปพ.1–7) ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
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2)  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  2.1 ครูทุกคนมีการน าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ตามศักยภาพ   
  2.2 มีการจัดท าเอกสารการจบหลักสูตรของนักเรียนอย่างเป็นระบบครอบคลุมและถูกต้อง 
รวดเร็วทันต่อรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนต่อผู้ปกครอง ผู้บริหารและหน่วยงานทางการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
8. สถานที่ด าเนินการ  

 โรงเรียนเถินวิทยา 
 
9. ระยะเวลาด าเนินการ   

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

10. วิธีด าเนินการ  

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ 

เป้าหมาย ระยะเวลา ผูป้ฏิบัติ ค่า
ตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ขั้นวางแผนเตรียมการ ( Plan ) 
1. คณะครูประชุมวางแผนเพื่อ

ระดมความคิดเห็น ลงความเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมท่ี 

2. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
3. ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลและ

เสนอวางแผนแผนปฏิบัติ
กิจกรรมในโครงการ 

4. ผู้รับผิดชอบเขียนเสนอโครงการ
โดยระบุสาระส าคัญของ
โครงการเพื่อเสนออนุมัติ
โครงการ 

5. คณะกรรมการและผู้บริหาร
พิจารณาโครงการและอนุมัติ
โครงการ 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 

 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 

 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 
จัดท า

โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติ
โครงการ 

 
ก.ย. 64 

 
 

ก.ย. 64 
ก.ย. 64 

 
 

ก.ย. 64 
 
 
 

ต.ค. 64 

 
คณะกรรมการ 
งานทะเบียน
และวัดผล 
 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ ( Do ) 
1. จัดกิจกรรมตามโครงการ 

      

กิจกรรม จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับ
การจัดสอบกลางภาค/ ปลายภาค 

- - 6,430 
 

วัสดุ 
อุปกรณ์ใน

การ
ปฏิบัติงาน 

พ.ย. 64-
ม.ค. 65 

 

นางสาว
บรรณฑรวรรณ  
อินต๊ะวงศ์ษา 
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รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ 

เป้าหมาย ระยะเวลา ผูป้ฏิบัติ ค่า
ตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
วัสดุ 

กิจกรรมการจัดท าเอกสารแสดงผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 

- - 5,650 วัสดุ 
อุปกรณ์ 

ส าหรับท า
เล่ม ปพ.5 

ธ.ค. 64– 
ก.ย. 65 

นางสาว
บรรณฑรวรรณ  
อินต๊ะวงศ์ษา 

กิจกรรมการจัดท าเอกสารรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายบุคคล (ปพ.6) 

- - 3,210 วัสดุ 
อุปกรณ์ 

ส าหรับท า
เล่ม ปพ.6 

ธ.ค. 64– 
ก.ย. 65 

นางสาว
บรรณฑรวรรณ  
อินต๊ะวงศ์ษา 

กิจกรรมการติดตามนักเรียนท่ีติด 0, 
ร,มส, มผ. 

- - - ลดจ านวน
นักเรียนท่ี 

ติด 0, 
ร,มส, มผ. 

ธ.ค. 64– 
ก.ย. 65 

นางสาว
บรรณฑรวรรณ  
อินต๊ะวงศ์ษา 

กิจกรรมปรับปรุงห้องวัดผล - - 7,430 จัดซื้อ
อุปกรณ์ใน
การจัดเก็บ
เอกสาร
วัดผล 

ธ.ค. 64– 
ก.ย. 65 

นางสาว
บรรณฑรวรรณ  
อินต๊ะวงศ์ษา 

กิจกรรมงานทะเบียน - - 27,280 วัสดุ 
อุปกรณ์ใน

การ
ปฏิบัติงาน 

ธ.ค. 64– 
ก.ย. 65 

นางผกาพรรณ์ 
เช้ือเมืองพาน 

ขั้นตรวจสอบ ( Check ) 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณภาพและประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ 

งาน 

 
ต.ค. 65- 
ก.ย. 65 

 
คณะกรรมการ 
งานทะเบียน
และวัดผล 

2. คณะครู มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลและสรุปผลการจัด
กิจกรรม 

- 
- 

- - สรุปและ
ประเมินผล 

ต.ค. 65- 
ก.ย. 65 

คณะกรรมการ 
งานทะเบียน
และวัดผล 

ขั้นรายงานผล ( Act ) 
1. ผู้รับผิดชอบ ส่งผลการ

ประเมินผลและผลสรุปการจัด
กิจกรรมในโครงการ 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
สรุปและ

ประเมินผล 

 
ก.ย. 65 

 
คณะกรรมการ 
งานทะเบียน
และวัดผล 

รวมงบประมาณ - - - 50,000   
รวมทั้งส้ิน  50,000 (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
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11. งบประมาณ  
เงินอุดหนุนรายหัว 50,000  บาท 
เงินสนับสนุนฯ              .................... บาท 
เงินรายได้                    .................... บาท 
เงินอื่นๆ                      .................... บาท 
รวมเงิน   50,000  บาท   (ห้าหม่ืนบาทถ้วน)  
 
   

แผนการเบิกจ่ายเงินของ งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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 

ม.ิย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

            
50,000 บาท    

รวมทั้งสิ้น 50,000 (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 
12. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 

       นางสาวบรรณฑรวรรณ  อินต๊ะวงศ์ษา 
 
13. ผู้เก่ียวข้อง 

– คณะกรรมการงานงานทะเบียนและวัดผล 
– คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา 
- อื่นๆ....................... 
 

14. เนื้อหาสาระ (ในกรณีจัดการอบรม) 
–  

15. การประเมินผลโครงการ   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 มีการพัฒนาระบบงานทะเบียนและ
การให้บริการเอกสาร หลักฐานทางการศึกษาของ
นักเรียน (ปพ.1–7) ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

 
- การรายงานผล 

 
- แบบรายงานผล 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ครูทุกคนมีการประเมินผลการเรียนการสอน        
ท่ีสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ท่ีจัดให้ผู้เรียนและ  
อิงพัฒนาการของผู้เรียน 
2. ทุกคนมีการน าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

 
- การรายงานผล 
- การนิเทศงาน 

 
- แบบรายงานผล 
- บันทึกการนิเทศงาน 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม งานทะเบียน   

ผู้รับผิดชอบ นางผกาพรรณ์ เช้ือเมืองพาน 
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
27,280 บาท - - - 

 
ไตรมาสที่ 1 

ท่ี รายการวัสดุ 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

ปพ.1    ม.ต้น 
ปพ.1    ม.ปลาย 

 
 

5 เล่ม 
4 เล่ม 

160  1,440  

2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2) 
ปพ.2    ม.ต้น 
ปพ.2    ม.ปลาย 

 

250 
แผ่น 
200 
แผ่น 

2  
 

900 
 

3 แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
ปพ.3    ม.ต้น 
ปพ.3    ม.ปลาย 

 
 

40 แผ่น 
30 แผ่น 

5  350  

4 ตลับหมึก HP Laserjet Pro M404 dn 
(76A) 

 2 ตลับ 2,800  5,600  

5 ลวดเสียบกระดาษ (50 ตัว) 
 

10 
กล่อง 

7  70  

6 กระดาษถ่ายเอกสาร A4  80 g. 
Double A 500 แผ่น 

 
10 ห่อ 120  1,200  

7 กระดาษถ่ายเอกสาร A4  70 g. 
Alcott A 500 แผ่น 

 
10 ห่อ 108  1,080  

8 ปากกาลบค าผิดเพนเทล ZL เล็ก  5 อัน 58  290  
9 ซองสีน้ าตาลไม่ขยายข้าง 

ขนาด 9*12 นิ้วไมพ่ิมพ์ครุฑ 
 

300 ซอง 3.5  1,050  

10 เครื่องปริ้นท์ HP Laserjet Pro 
M404 dn 

 
1 เครื่อง 

15,30
0 

 15,300  

รวมเป็นเงิน  (สองหม่ืนเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 27,280  
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม การจัดท าเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา 

 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
5,650 บาท -  - - 

 
ไตรมาสที่  1 

ท่ี รายการวัสดุ 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 กระดาษการ์ดสีท าปก A4 120 g. 

180 แผ่น 
(สีเหลือง 15 ห่อ สีฟ้า 15 ห่อ) 

 
30 ห่อ 95 

 
1,900 

 

2 กระดาษกาวย่นสี 1.5 นิ้ว 
(สีเหลือง 30 ม้วน และสีฟ้า  
30 ม้วน) 

 
60 ม้วน 30 

 
1,800 

 

3 กระดาษถ่ายเอกสาร Double A 
A4 (80 แกรม)  

 
15 รีม 130 

 
1,950 

 

รวมเป็นเงิน (ห้าพนัหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 5,650  
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบรรณฑรวรรณ  อินต๊ะวงศ์ษา 

 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
6,430 บาท - - - 

 
ไตรมาสที่ 1 

ท่ี รายการวัสดุ 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 ถุงพลาสติกใส (หูหิ้ว) ขนาด   

12 x 24 นิ้ว 
 

 2 แพ็ค 50 
 

100 
 

2 ถุงพลาสติกใส (หูหิ้ว) ขนาด  
12 x 26 นิ้ว 

 
5 แพ็ค 80 

 
400 

 

3 ซองสีน้ าตาลขยายข้าง 11x17 นิ้ว 
ไม่พิมพ์ครุฑ 

 
50 ซอง 6 

 
300 

 

4 ซองพลาสติกใส อเนกประสงค์ 
ขนาด A4 (แพ็คละ 100 ซอง)  

 
5 แพ็ค 150 

 
750 

 

5 
เป๊กดอกจันทร์ ขนาด นิ้ว  10 กล่อง 30  300  

6 กระดาษสต๊ิกโน้ต ตราช้าง :  
ฟิล์มอินเด็กซ์ ขนาด 12 x 50 mm. 

 
3 ห่อ 40 

 
120 

 

7 ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า สีด า ขนาด
หัว 2 มม. และหัวตัด ขนาดหัว  
5 มม. 

 
2 ด้าม 15 

 
30 

 

8 ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า สีน้ าเงิน 
ขนาดหัว 2 มม. และหัวตัด ขนาดหัว 5 
มม. 

 
2 ด้าม 15 

 
30 

 

9 ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า สีแดง ขนาด
หัว 2 มม. และหัวตัด ขนาดหัว 5 มม.  2 ด้าม 15  30  

10 คลิปบอร์ด ตราช้าง รุ่น 1110A4 
ขนาด A4 (คละสี) 

 6 อัน 50  300  

11 ตะกร้าลวดเคลือบพลาสติกมีฝา 
(คละสี) ขนาด A3 

 2 อัน 135  270  

12 กระดาษบรูฟอ่อน  60 แผ่น 5  300  
13 เครื่องปริ้นมัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท 

Epson L220 
 1 เครื่อง 3,500  3,500  
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ท่ี รายการวัสดุ 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
รวมเป็นเงิน  (หกพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) 6,430  

 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม การจัดท าแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบรรณฑรวรรณ  อินต๊ะวงศ์ษา 

 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
3,210 บาท - - - 

 
ไตรมาสที่ 1 

ท่ี รายการวัสดุ 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 กระดาษการ์ดสีท าปก A4 120 g. 

180 แผ่น (สีเขียว 9 ห่อ สีฟ้า 9 ห่อ) 
 

18 ห่อ 95 
 

1,710 
 

2 แฟ้ม 3 ห่วง ขนาด A4 แถมซองใส 
20 ซอง รุ่นสเปคตรัม 231A4 ฟรุ๊ตต้ี 
(สีเขียว) ตราช้าง 

 
10 อัน 75 

 
750  

 

3 แฟ้ม 3 ห่วง ขนาด A4 แถมซองใส 
20 ซอง รุ่นสเปคตรัม 231A4 ฟรุ๊ตต้ี 
(สีน้ าเงิน) ตราช้าง 

 
10 อัน 75 

 
750 

 

รวมเป็นเงิน  (สามพันสองร้อยสบิบาทถ้วน) 3,210  
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม การปรับปรุงห้องวัดผล 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวบรรณฑรวรรณ  อินต๊ะวงศ์ษา 
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
7,430 บาท - - - 

 
ไตรมาสที่ 1 

ท่ี รายการวัสดุ 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 เหล็กบานเล่ือนกระจก Furradec 

OC-302 สีเทาสลับ ตู้เก็บเอกสาร
บานเล่ือนกระจก 2 ตอนขนาด 
(กว้าง x ลึก x สูง) : 91.4 x 45.7 x 
182.9 ซม. 

 

1 ตู้ 7,430  7,430 

 

รวมเป็นเงิน (เจ็ดพันสี่รอ้ยสามสิบบาทถ้วน) 7,430  
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม การติดตามผลการเรียน 0, ร, มส., มผ.   
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบรรณฑรวรรณ  อินต๊ะวงศ์ษา 

 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

- - - - 
 
ไตรมาสที่ 1 

ท่ี รายการวัสดุ 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 การติดตามผลการเรียน 0, ร, มส

, มผ.  รอบที่ 1  (2/2564) 

- - - - - - 

2 การติดตามผลการเรียน 0, ร, มส

, มผ.  รอบที่ 2 (1/2565) 

- - - - - - 

***ไม่มีค่าใช้จ่ายในกิจกรรมนี้   
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         ( นางสาวบรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา )                       (นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล)  
                       ผู้เสนอโครงการ                        ผู้ช่วย/รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

                                            
                 ( นายวิโรจ  หลักมั่น )                 ( นายพนมพร  ตุ้ยกาศ )     
     ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเถินวิทยา                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                   ผู้เห็นชอบโครงการ                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนเถินวิทยา 

ปีงบประมาณ 2565 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนางานวิชาการ 
2. แผนงาน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ     (  ) โครงการใหม่   (  ) โครงการต่อเนื่อง 
4. สนองมาตรฐานการศึกษา ดังต่อไปนี ้
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน    
         ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4) สุขภาวะทางร่ายกาย และจิตสังคม 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
          และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
           เรียนรู้ 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
                     เรียนรู ้
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5. หลักการและเหตุผล 
งานวิชาการเป็นหัวใจของสถานศึกษาเพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับงานวิชาการท้ังส้ิน งานวิชาการเป็นกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร การน า
หลักสูตรไปใช้งานการเรียนการสอน  งานส่ือการเรียนการสอน  งานวัดผลและประเมินผล งานนิเทศ
การศึกษา งานวางแผนการศึกษา และงานประชุมอบรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของ
การศึกษาท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากห้องวิชาการเป็นสถานท่ีในการท างานหลายๆ กลุ่มงาน ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องรอง
ผู้อ านวยการ ห้องงานหลักสูตร งานทะเบียน งานวัดผล และห้องศูนย์ส่ือส่ิงพิมพ์ ซึ่งต้องมีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีใช้ใน
การท างานและเพื่อให้เกิดการคล่องตัว เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศในการท างาน จึงต้องมี
การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามความจ าเป็นและต้องมีการบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ในส านักงานเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ดีและมีประสิทธิภาพส่งผลให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการบรรลุตามเป้าหมาย   

โรงเรียนมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนางานวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้รับความรู้ท่ีก้าวหน้าทันสมัย
พร้อมท่ีจะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ฝ่ายวิชาการจึงได้ด าเนินงานพัฒนาส านักงานวิชาการ พัฒนาสารสนเทศ
กลุ่มบริหารวิชาการมีการจัดท าระบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการน ามาใช้ประโยชน์ในงานวิชาการผลิตส่ือเพื่อ
พัฒนางานการเรียนการสอน การจัดท าเอกสารงานวิชาการ การรับนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ตลอดจนร่วมมือกับ
เครือข่ายทางการศึกษาจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรง และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 
6. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมด้านวิชาการให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

2. เพื่อจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพกลุ่มบริหารวิชาการ  
3. เพื่อจัดแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน 
4. เพื่อผลิตส่ือและใช้ประโยชน์จากส่ือ พัฒนางานการเรียนการสอนพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ

บุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. เพื่อให้สถานศึกษารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

และปวช.1 ตามการจัดแผนช้ันเรียนของโรงเรียนโดยรับนักเรียนปกติและนักเรียนท่ีมีความต้องการทางด้าน
การศึกษาและเด็กด้อยโอกาส 

6. เพื่อจัดท าเอกสารงานวิชาการให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
 
7. เป้าหมาย 

7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยาทุกคน   

7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมด้านวิชาการให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ 
2. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพกลุ่มบริหารวิชาการ 
3. สถานศึกษามีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน 
4. สถานศึกษามีส่ือและใช้ประโยชน์จากส่ือ พัฒนางานการเรียนการสอนพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
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5. สถานศึกษารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
และปวช.1 ตามการจัดแผนช้ันเรียนของโรงเรียนโดยรับนักเรียนปกติและนักเรียนท่ีมีความต้องการทางด้าน
การศึกษาและเด็กด้อยโอกาส 

6. สถานศึกษามีเอกสารงานวิชาการให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
 

8. สถานที่ด าเนินการ  
โรงเรียนเถินวิทยา 

 
9. ระยะเวลา   

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
10. วิธีด าเนินการ 
 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม

งบประ
มาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอ
บแท
น 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ขั้นวางแผนเตรียมการ ( Plan ) 
1. คณะครูประชุมวางแผนเพื่อระดมความ

คิดเห็น ลงความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมท่ี 
2. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
3. ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลและเสนอ

วางแผนแผนปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ 
4. ผู้รับผิดชอบเขียนเสนอโครงการโดย

ระบุสาระส าคัญของโครงการเพื่อเสนอ
อนุมัติโครงการ 

5. คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณา
โครงการและอนุมัติโครงการ 

 
- 
 
 

 

 
- 

 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
 
 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายวิชาการ 

ขั้นด าเนินการ  
ด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมพัฒนาส านักงานวิชาการ  
2. กิจกรรมพัฒนาสารสนเทศกลุ่มบริหาร
วิชาการ 
3. กิจกรรมผลิตส่ือเพื่อพัฒนางานการ
เรียนการสอน 
4. กิจกรรมการรับนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ
ในโรงเรียนเถินวิทยา 
5. กิจกรรมการจัดท าเอกสาร 
งานวิชาการ  
6. พัฒนางานเรียนร่วม/ 

เรียนรวม 

 
 
 

 
 
 
 

500 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,200 
 

 
 

15,000 
4,000 

 
4,500 

 
800 

 
300,000 

 
4,000 

 
 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

 
 

นางสาวพัชร์ธีรัตน์  กันธิวงศ์ 
นางอนุสรา          อินทเนตร 
 
นางพรทิพย์          ข้ามเจ็ด 
 
นางสาววชิรา        สุภาสอน 
 
นางสาวพัชร์ธีรัตน์  กันธิวงศ์ 
 
นางธนนัต์พร ตันปาสิริพัฒน ์
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ขั้นตรวจสอบ ( Check ) 
1. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและ

ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
- 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายวิชาการ 

2. คณะครู มีส่วนร่วมในการประเมินผล
และสรุปผลการจัดกิจกรรม 

- 
 

- - - คณะกรรมการ 
ฝ่ายวิชาการ 

ขั้นรายงานผล ( Act ) 
1. ผู้รับผิดชอบ ส่งผลการประเมินผล

และผลสรุปการจัดกิจกรรมใน
โครงการ 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายวิชาการ 

รวมงบประมาณ 500 11,200 328,300   
รวมทั้งสิ้น 340,000 (สามแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) 

 
11. งบประมาณ  

เงินอุดหนุนรายหัว     336,000 บาท 
เงินสนับสนุน         4,000 บาท 
รวมเงิน       340,000 บาท 

              (สามแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) 
 

แผนการเบิกจ่ายเงินของงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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 

ม.ิย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

86,556 133,173     71,144 49,127 
รวมทั้งสิ้น 340,000 บาท  (สามแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) 

 
 
12. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 

นางสาวพัชร์ธีรัตน์  กันธิวงศ์ 
 
13. ผู้เก่ียวข้อง 

–   นักเรียนและคณะครูในโรงเรียน 
–   เครือข่ายทางการศึกษา 
–   หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

14. เนื้อหาสาระ (ในกรณีจัดการอบรม) 
– 
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15. การประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียน
เถินวิทยาร้อยละ 100 ได้รับการบริการท่ีส่งเสริมด้าน
วิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
 

– ประเมินตามสภาพจริง 
– ตรวจสอบเอกสาร 
– ส ารวจความเห็น 
– สอบถาม/สัมภาษณ์ 
– ประชุม/รายงาน/ 
    รับข้อเสนอแนะ 

– แบบประเมิน 
– แบบส ารวจ 
– แบบสอบถาม 
– การบันทึกรายงาน 
 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาส านักงานวิชาการ (นางสาวพัชร์ธีรัตน์  กันธิวงศ์) 

 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

31,056 - 3,944 - 
 
ไตรมาสที่ 1 

ท่ี รายการวัสดุ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 กระดาษสต๊ิกเกอร์โน๊ต ตราช้าง สีสะท้อนแสง 3*3 นิ้ว 10 ห่อ 35 - 350 - 
2 กระดาษท าเกียรติบัตร 50 แผ่น 6 ห่อ 85 - 510 - 
3 กระดาษการ์ดขาว A4 180g 50 แผ่น 10 ห่อ 85 - 850 - 
4 คัตเตอร์ใหญ่ด้ามสแตนเลส 3 อัน 45 - 135 - 
5 กรรไกร 8.5 นิว้ 2 อัน 65 - 130 - 
6 แฟ้มกล่าวรายงาน A4  2 แฟ้ม 190 - 380 - 
7 ลวดยิง T3-10M MAX 12 กล่อง 32 - 384 - 
8 เครื่องยิง MAX-TGD (สีแดง) 1 เครื่อง 1,120 - 1,120 - 
9 เทปโฟม 2 หน้า 3M ยาว 50 เซนติเมตร 10 ม้วน 25 - 250 - 
10 เทป 2 หน้า ชนิดบาง 1 นิ้ว 5 ม้วน 40 - 200 - 
11 เครื่องเย็บกระดาษ แม๊กซ์ 4 อัน 70 - 280 - 
12 ผ้าเช็ดอเนกประสงค์ 12*24 นิ้ว 4 ผืน 24 - 96 - 
13 ผ้าเช็ดอเนกประสงค์ 30*40 cm สีน้ าเงิน 2 ผืน 30 - 60 - 
14 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g Double A 500 แผ่น  6 ริม 120 - 720 - 
15 กระดาษสต๊ิกเกอร์โน๊ต ฟิล์มอินเด็กซ์ สีสะท้อนแสง 

12*50 mm. 
6 ห่อ 38 - 228 - 

16 ตู้เก็บเหล็กเอกสารส านักงาน บานเล่ือนสองบาน 1 ตู้ 4,481 - 4,481 - 
17 แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง A4 20 ใส้ ตราช้าง 3R 231 (สี

ชมพู) 
3 70 - 210 - 

18 แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง A4 20 ใส้ ตราช้าง 3R 231 (สี
เขียว) 

3 70 - 210 - 
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ท่ี รายการวัสดุ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
19 แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง A4 20 ใส้ ตราช้าง 3R 231 (สี

ฟ้า) 
3 70 - 210 - 

20 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 MAX  36 7 - 252 - 
รวมเป็นเงิน  (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันห้าสิบหกบาทถว้น) 11,056 - 

 
ไตรมาสที่ 3 
 

ท่ี รายการวัสดุ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 หมึกปริ้น EPSON L3110 สีแดง 4 ขวด 170  - 680 - 
2 หมึกปริ้น EPSON L3110 สีเหลือง 4 ขวด 170 - 680 - 
3 หมึกปริ้น EPSON L3110 สีน้ าเงิน 4 ขวด 170  - 680 - 
4 หมึกปริ้น EPSON L3110 สีด า 5 ขวด 170 - 850 - 
5 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g Double A 500 แผ่น  5 ริม 120 - 600 - 
6 ปากกาเน้นข้อความ Quantum (คละสี) 10 ด้าม 25 - 250 - 
7 กระดาษการ์ดขาว A4 180g 50 แผ่น 2 ห่อ 85 - 170 - 
8 ไม้บรรทัดเหล็ก 8 นิ้ว 2 อัน 17 - 34 - 

รวมเป็นเงิน  (สามพันเก้าร้อยสี่สิบสีบ่าทถ้วน) 3,944 - 
 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ (นางอนุสรา  อินทเนตร) 
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
3,300 บาท - 700 บาท - 

 
ไตรมาสที่ 1 

ท่ี รายการวัสดุ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 กระดาษ A4   5 รีม 80 - 400 - 
2 ถ่านอัลคาไลน์ AA 4 ก้อน 25 - 100 - 
3 ถ่านอัลคาไลน์ AAA 4 ก้อน 25 - 100 - 
4 เม้าท์ไร้สาย 1 อัน 370 - 370 - 
5 คลิปหนีบกระดาษสีด า ขนาดใหญ่ 51mm 11 ตัว 11 ตัว 10 - 110 - 
6 แฟ้มซอง A4 แฟ้มสอด  12 ซอง 10 - 120 - 
7 ฮาร์ดดิสแบบพกพา (External Harddisk)  1 อัน 2,100 - 2,100 - 

รวมเป็นเงิน  (สามพันสามร้อยบาทถ้วน) 3,300 - 
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ไตรมาสที่ 3 
 

ท่ี รายการวัสดุ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 จัดท าบอร์ดข้อมูลจ านวนนักเรียน แบบสติกเกอร์เคลือบ 

ฟิวเจอร์บอร์ด 
2 บอร์ด 350 - 700 - 

รวมเป็นเงิน  (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 700 - 
 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมผลิตสื่อเพื่อพฒันางานการเรียนการสอน (นางพรทิพย์ ข้ามเจด็) 

 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

- 700 4,300 บาท - 
 
ไตรมาสที่  2 

ท่ี รายการวัสดุ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแจกหนังสือเรียน    700 - 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 700 - 
 
ไตรมาสที่  3 

ท่ี รายการวัสดุ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 เอกสารประกอบการอบรม    400 - 
2 อาหารกลางวัน  40 คน 35 - 1,400 - 
3 อาหารว่างและเครื่องด่ืม(เบรกเช้า) 40 คน 25 - 1,000 - 
4 อาหารว่างและเครื่องด่ืม(เบรกบ่าย) 40 คน 25 - 1,000 - 
5 ค่าวิทยากร 1 คน 500 - 500 - 

รวมเป็นเงิน  (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 4,300 - 
 
หมายเหตุ : ไตรมาสท่ี 3 อาจมีการเปล่ียนแปลงเป็นรูปแบบ Online / Online & Onsite สามารถเฉล่ียจ่าย 
              ได้ทุกรายการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการรับนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในโรงเรียนเถินวิทยา  

(นางสาววชิรา  สุภาสอน) 
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
- 12,000 - - 

 
ไตรมาสที่ 2 
 

ท่ี รายการวัสดุ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
1 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างส าหรับคณะครู  

ในวันรับสมัครนักเรียน (5 วัน) 
200 40 8,000 

2 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างส าหรับคณะครู 
ในวันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน (2 วัน) 

80 40 3,200 

3 ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์  1 600 600 
4 ค่ากระดาษเอส่ี 2 100 200 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 12,000 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดท าเอกสารงานวิชาการ  (นางสาวรัชนีกร กันธิวงศ์) 
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
72,200 บาท 116,473 บา 62,200 บาท 49,127 บาท 

 
ไตรมาสที่  1 

ท่ี รายการวัสดุ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 หมึกพิมพ์ส าเนา RZ สีด า 10 หลอด  1,000 - 10,000 - 
2 กระดาษไข RZ ขนาด A4/L 5 ม้วน 2,000 - 10,000 - 
3 กระดาษโรเนียว 30 ห่อ  1,240 - 37,200 - 
4 ค่าถ่ายเอกสารร้าน PCK 37,500 0 40 10,000 - 
5 ค่าเข้าเล่มรายงาน    5,000 - 

รวมเป็นเงิน  (เจ็ดหม่ืนสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 72,200 - 
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ไตรมาสที่  2 

ท่ี รายการวัสดุ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 หมึกพิมพ์ส าเนา RZ สีด า 10 หลอด  1,000 - 10,000 - 
2 กระดาษไข RZ ขนาด A4/L 13 ม้วน 2,000 - 26,000 - 
3 กระดาษโรเนียว 50 ห่อ  1,240 - 62,000 - 
4 ค่าถ่ายเอกสารร้าน PCK 45,000 0 40 18,000 - 
5 ตะกร้าเอกสารลวดเคลือบสีฝาปิด สีด า ออร์ก้า  2 อัน 149 - 298 - 
6 ลวดเสียบกระดาษ (50 ตัว) 12 กล่อง 10 - 120 - 
7 ปากกาลูกล่ืน gold point 055 5 ด้าม 5 - 25 - 
8 บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว 1 อัน 30 - 30 - 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหกพันสี่ร้อยเจด็สิบสามบาทถ้วน) 116,473 - 
 

ไตรมาสที่  3 
 

ท่ี รายการวัสดุ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 หมึกพิมพ์ส าเนา RZ สีด า 5 หลอด  1,000 - 5,000 - 
2 กระดาษไข RZ ขนาด A4/L 5 ม้วน 2,000 - 10,000 - 
3 กระดาษโรเนียว 30 ห่อ  1,240 - 37,200 - 
4 ค่าถ่ายเอกสารร้าน PCK 25,000 0 40 10,000 - 

รวมเป็นเงิน  (หกหม่ืนสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 62,200 - 
 
 
 
ไตรมาสที่  4 
 

ท่ี รายการวัสดุ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 หมึกพิมพ์ส าเนา RZ สีด า 5 หลอด  1,000 - 5,000 - 
2 กระดาษไข RZ ขนาด A4/L 4 ม้วน 2,000 - 8,000 - 
3 กระดาษโรเนียว 20 ห่อ  1,240 - 24,800 - 
4 ค่าถ่ายเอกสารร้าน PCK 28,317.50 0 40 11,327 - 

รวมเป็นเงิน  (สี่หม่ืนเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สบิเจ็ดบาทถ้วน) 49,127 - 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม   
(นางธนนัต์พร   ตันปาสิริพัฒน)์ 

 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

- 4,000 บาท - - 
 
ไตรมาสที่  2 
 

ท่ี 
รายการวัสดุ 

รายการครุภัณฑ์ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 กระดาษ A4  2 กล่อง 5 80 - 400 - 
2 เครื่องปริ้น canon 1 3,600 - 3,600 - 

รวม 4,000 - 
 
 
 
 

 
  ( นางสาวพัชร์ธีรัตน์  กันธิวงศ์ )                                ( นางสาวธิดารัตน์    ทองมูล )  

                       ผู้เสนอโครงการ                          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

                             
               
  

  ( นายวิโรจ  หลักมั่น )                        ( นายพนมพร  ตุ้ยกาศ )     
     ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเถินวิทยา                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                   ผู้เห็นชอบโครงการ                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนเถินวิทยา 

ปีงบประมาณ 2565 
 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
2. แผนงาน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ     (  ) โครงการใหม่   (  ) โครงการต่อเนื่อง 
4. สนองมาตรฐานการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน    
         ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4) สุขภาวะทางร่ายกาย และจิตสังคม 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
          และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
           เรียนรู้ 
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 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
                     เรียนรู้ 
 

5. หลักการและเหตุผล 
ในโลกของการศึกษาในยุคปัจจุบันผู้เรียนต้องมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นการพัฒนา     

เยาวชนให้มีทักษะกระบวนการค้นคว้า  กระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์ของสังคม         
โลกยุคปัจจุบันอันจะท าให้นักเรียนเกิดความรู้ทักษะความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมดังพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ให้ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

ห้องสมุดโรงเรียนถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญในการค้นคว้าของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างหลากหลายเพื่อเสริมทักษะให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์คิดเป็นท าเป็นและแก้ปัญหาเป็นซึ่งถือเป็นหัวใจ
ของการเรียนรู้ท่ีส าคัญในสังคมแห่งภูมิปัญญาและสังคมแห่งการเรียนรู้ผู้เรียนในสถานศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้า
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องห้องสมุดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีส่วนส าคัญในการจัดประสบการณ์ให้แก่
ผู้เรียนตามหลักสูตร เปรียบเสมือนคลังความรู้ท่ีช่วยพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้านเพื่อพัฒนาคนและสังคมให้สมบูรณ์
แบบการจัดห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  นอกเหนือจาก
หนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ แล้ว  บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดมุมต่างๆ และการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยการรักการอ่านก็มีความส าคัญไม่น้อย การจัดบรรยากาศห้องสมุดให้มีชีวิตชีวาเป็นห้องสมุดท่ี
ผู้ใช้มีความพอใจและมีความสุขในการเข้าใช้บริการการมีบริการและกิจกรรมท่ีหลากหลายบริการข่าวสารข้อมูล
ทันสมัยรวดเร็วจะช่วยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีน่าเข้าใช้และเป็นแหล่งค้นคว้าท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนได้มี
โอกาสพัฒนาความคิด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมในโอกาสต่อไป 

 

6. วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีมีสภาพแวดล้อม และการบริการท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียน  

พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาความคิดอย่างหลากหลายจากการอ่าน 
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ 
 4. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 5. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรห้องสุมด 
7. เป้าหมาย 

7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
             1. นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา และผู้ใช้บริการห้องสมุดทุกคนมีความพึงพอใจในระดับดีเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมของห้องสมุด และการบริการท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
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7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและบุคลากร
ของโรงเรียนตลอดจนถึงบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาใช้บริการ 

2. นักเรียนมีนิสัยการรักการอ่านและน าความรู้ท่ีได้จากการอ่านไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

8. สถานที่ด าเนินการ  
โรงเรียนเถินวิทยา 

 

9. ระยะเวลา   
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

 

10. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
เพื่อก าหนดและวางแผนการจัด
กิจกรรม 
2. จัดท าโครงการและเสนอเพื่อ
พิจารณา เพื่ออนุมัติ 
3. เสนอโครงการและงบประมาณ 

 
 

 
ความต้องการ 

 
 

โครงการ 
 

อนุมัติโครงการ 

 
ก.ย. 64 

 
 

ต.ค. 64 
 

ต.ค. 64 

 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายวิชาการ 
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ขั้นตอน / กิจกรรม 
งบประมาณ 

เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

ขั้นด าเนินการ  
ด าเนินการตามแผนการจัด

กิจกรรม 
ดังนี ้
1. จัดซื้อวัสดุส านักงาน  
2. จัดซื้อครุภัณฑ์ 
3. จัดซื้อหนังสือใหม่ 
4. ส่งเสริมการอ่าน 
5. จัดซื้อนิตยสาร – 
หนังสือพิมพ ์ 
6. อนุรักษ์หนังสือ 
7. ปรับปรุงห้องสมุดสีเขียว 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

20,000 
1,700 
13,200 

 

 
 
 
 

10,800 
10,000 

 
5,300 

 
2,000 
10,000 

 
 
 
 

การบริการงาน
ด้านวิชาการ   
มีคุณภาพ 

 
 
 
 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

 
 
 
 
นางสาวดุริยา  เลาหาง 
นางสาวชนากานต์  
กุลาวงศ ์
นส.วีรวรรณ    วุฒิเผ่า 
นายเจษฎา  สองเมือง 
นส.ธนภรณ์  เตจ๊ะ 
นางพิชญ์สิรี   กิติเรือง
แสง 
นส.พัชร์ธีรัตน์  กันธิ
วงศ์ 

ขั้นตรวจสอบ ( Check ) 
คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพและประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

- คณะกรรมการ 
ฝ่ายวิชาการ 

คณะครู มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลและสรุปผลการจัด
กิจกรรม 

- 
 

- - - - คณะกรรมการ 
ฝ่ายวิชาการ 

ขั้นรายงานผล ( Act ) 
ผู้รับผิดชอบ ส่งผลการ
ประเมินผลและผลสรุปการจัด
กิจกรรมในโครงการ 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

- คณะกรรมการ 
ฝ่ายวิชาการ 

รวมงบประมาณ  34,900 38,100 - - - 
รวมทั้งสิ้น 73,000  (เจ็ดหม่ืนสามพันบาทถ้วน 

11. งบประมาณ  
เงินอุดหนุนรายหัว     58,000  บาท 
เงินสนับสนุน       15,000  บาท 
รวมเงิน       73,000  บาท 

              (เจ็ดหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
 
 



70 
 

แผนการเบิกจ่ายเงินของงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. 
2564 

พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค. 
2565 

เมื.ย. 
2565 

พ.ค. 
2565 

มิ.ย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

52,800 8,400 8,200 3,600 
รวมทั้งสิ้น 73,000 บาท  (เจ็ดหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

 

12. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
นางสาวพัชร์ธีรัตน์  กันธิวงศ์ 
 

 

13. ผู้เก่ียวข้อง 
–   คณะกรรมการงานห้องสมุด 
–   คณะครูและนักเรียนในโรงเรียน 
–   หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 

14. เนื้อหาสาระ (ในกรณีจัดการอบรม) 
– 
 

15. การประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการค้นคว้า และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน 
3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมศักยภาพในการ
เรียนรู้ 
 

– ประเมินตามสภาพจริง 
– ตรวจสอบเอกสาร 
– ส ารวจความเห็น 
– สอบถาม/สัมภาษณ์ 
– ประชุม/รายงาน/ 
   รับข้อเสนอแนะ 

– แบบประเมิน 
– แบบส ารวจ 
– แบบสอบถาม 
– การบันทึกรายงาน 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายใน กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงาน   10,800  บาท  (นางสาวดุริยา   เลาหาง)  
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
5,000 - 5,800 - 

 
ไตรมาสที่ 1 
 

ท่ี รายการวัสดุ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 Double A 4 ห่อ 130 - 520 - 
2 แฟ้มโชว์เอกสาร A4 ตราช้าง (3ห่วง) 2 แฟ้ม 95 - 190 - 
3 หมึกเติม Printer Epson (1 ชุด 4 สี) 1 ชุด 600 - 600 - 
4 ลวดเย็บกระดาษ Max เบอร์10 10 กล่อง 8 - 80 - 
5 ไม้บรรทัดเหล็ก 1 ฟุต 2 อัน 45 - 90 - 
6 ตลับชาด เบอร์2 สีแดง,น้ าเงิน 2 ตลับ 50 - 100 - 
7 คลิปหนีบด า เบอร์108 3 โหล 70 - 210 - 
8 คลิปหนีบด า เบอร์109 2 โหล 55 - 110 - 
9 น้ ายาลบค าผิดลิควิดเปเปอร์ 0.7 มล.  2 ด้าม 70 - 140 - 
10 สกอตเทปใส 1นิ้ว 5 ม้วน 35 - 175 - 
11 ลวดเสียบกระดาษ (50ตัว) 5 กล่อง 7 - 35 - 
12 พลาสติกเคลือบบัตร A4 Elfen 216X303mm.  1 แพค 287 - 287 - 
13 พลาสติกฉลุปูโต๊ะ ลายลูกไม้ 10 เมตร 60 - 600 - 
14 ถ่านไฟฉาย ถ่านโทรโข่ง Panasonic Neo Size C 1.5V  

( Panasonic Neo Battery Size C 1.5v ) 
4 ก้อน 45 - 180 - 

15 Elephant เครื่องเย็บกระดาษ No.DS-45N จ านวน 1 เครื่อง 
(คละสี) 

3 เครื่อง 185 - 555 - 

16 3M รุ่น 4016 เทปโฟมกาว 2 หน้า  
หนา 1.6 มิลลิเมตร x 21 มลิลิเมต ยาว 3 เมตร 

3 ม้วน 115 - 345 - 

17 กระดาษท าใบเกียรติบัตร A4 ป้ัมทอง 2 ริม 132 - 264 - 
18 Elephant กรรไกร กรรไกรสแตนเลส OFE 0380 8 นิ้ว 2 อัน 43 - 86 - 
19 เทปเยื่อกาว 2 หน้า อาร์มสตรองค์ 3/4นิ้วx20หลา 5 ม้วน 28 - 140 - 
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ท่ี รายการวัสดุ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
20 ไม้กวาดดอกหญ้า 2 ก้าน 59 - 118 - 
21 สกอตเทปใส 1นิ้ว 5 ม้วน 35 - 175 - 

รวมเป็นเงิน (ห้าพนับาทถ้วน) 5,000 - 
 
ไตรมาสที่ 3 
 

ท่ี รายการวัสดุ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 Double A 4 ห่อ 130 - 520 - 
2 ท่ีตักผงอเนกประสงค์  1 อัน 35 - 35 - 
3 น้ ายาลบค าผิดลิควิดเปเปอร์ 0.7 มล.  2 ด้าม 70 - 140 - 
4 หูฟังไร้สาย (คอมพิวเตอร์) 10 อัน 150 - 1,500 - 
5 พลาสติคลูกฟูกหนา คละสี 65x80 ซม. 10 แผ่น 30 - 300 - 
6 ฉากค่ันหนังสือไซส์ L 5 คู่ 85 - 425 - 
7 คัตเตอร์ ขนาดใหญ่ ตราม้า 2 อัน 155 - 310 - 
8 สกอตเทปใส 1นิ้ว 5 ม้วน 35 - 175 - 
9 ลวดเสียบกระดาษ (50ตัว) 5 กล่อง 7 - 35 - 
10 ลวดเย็บกระดาษ Max เบอร์10 10 กล่อง 8 - 80 - 
11 ท าป้ายไวนิล    2,280 - 

รวมเป็นเงิน (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)   5,800 - 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายใน กิจกรรมการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 10,000 บาท (นางสาวชนากานต์  กุลาวงศ์) 
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
10,000 - - - 

 
ไตรมาสที่ 1 
 

ท่ี รายการครุภัณฑ์ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 เครื่องปริ้นเตอร์ Epson L220 1 เครื่อง 4,210 - 4,210 - 
2 เอ็กซ์เทอนอล ฮาร์ดไดร์ฟ 2TB  1 เครื่อง 2,290 - 2,290 - 
3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาด 2 เมตรx1.5 เมตร 1 บอร์ด 3,500 - 3,500 - 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 - 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมจัดซ้ือหนังสือใหม่ 20,000 บาท (นางสาววีรวรรณ  วุฒิเผ่า) 
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
20,000 บาท - - - 

 
ไตรมาสที่ 1 
 

ท่ี รายการวัสดุ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 หนังสือส าหรับติวระดับช้ัน ม.ปลาย    5000 - 
2 หนังสือส าหรับติวระดับช้ัน ม.ต้น    5000 - 
3 หนังสือวรรณกรรมรางวัลซีไรต์    2000 - 
4 หนังสือภาษาต่างประเทศ    3000 - 
5 หนังสือประเภทอื่น ๆ    5000 - 

รวมเป็นเงิน  (สองหม่ืนบาทถ้วน) 20,000 - 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 7,000 บาท (นายเจษฎา  สองเมือง) 
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
7,000 - - - 

 
ไตรมาสที่ 1 
 

ท่ี รายการวัสดุ รายการครุภัณฑ์ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1  ช้ันวางหนังสือเคล่ือนท่ี 3 ชุด 1,000 - 3,000 - 
2  กระดานบอร์ดไม้ก๊อก 1 แผ่น 800 - 800 - 
3 กระดาษ A4 80 g   10 ริม 84 - 840 - 
4 ของรางวัลการตอบค าถาม     1,500 - 
5 ปากกาหมึกเจล Quantum 

Geloball 007 สีน้ าเงิน 
 

10 ด้าม 5 - 50 - 

6 ปากกาหมึกเจล Quantum 
Geloball 007 สีแดง 

 
10 ด้าม 5 - 50 - 

7 กระดาษท าเกียรติบัตร 50 
แผ่น 

 
6 ห่อ 85 - 510 - 

8 หมุดปักบอร์ดสีต่างๆ   2 กล่อง 25 - 50 - 
9 ของตกแต่งบอร์ด     200 - 

รวมเป็นเงิน  (เจ็ดพันบาทถ้วน) 7,000 - 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมจัดซ้ือนิตยสาร – หนังสือพิมพ์ 13,200 บาท  
(นางธนภรณ์  เตจ๊ะ  และ นางหัทญา มหัทธนวิศัลย์) 

 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

3,600 3,600 2,400 3,600 
 
ไตรมาสที่  1 
 

ท่ี รายการวัสดุ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต 
1 จัดซื้อนิตยสาร – หนังสือพิมพ์     3,600 - 

รวมเป็นเงิน  (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) 3,600 - 
 
ไตรมาสที่  2 
 

ท่ี รายการวัสดุ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต 
1 จัดซื้อนิตยสาร – หนังสือพิมพ์     3,600 - 

รวมเป็นเงิน  (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) 3,600 - 
 
ไตรมาสที่  3 
 

ท่ี รายการวัสดุ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต 
1 จัดซื้อนิตยสาร – หนังสือพิมพ์     2,400 - 

รวมเป็นเงิน  (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 2,400 - 
 
ไตรมาสที่  4 
 

ท่ี รายการวัสดุ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต 
1 จัดซื้อนิตยสาร – หนังสือพิมพ์     3,600 - 

รวมเป็นเงิน  (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) 3,600 - 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม อนุรักษ์หนังสือ (นางพิชญ์สิรี  กิติเรืองแสง) 
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
2,000 บาท - - - 

 
ไตรมาสที่ 1 
 

ท่ี รายการวัสดุ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท สต บาท สต 
1 กระดาษขาว 120g. A4  120 แผ่น 8 - 960 - 
2 กระดาษแข็ง เบอร์ 16 11 แผ่น 15 - 165 - 
3 กระดาษแข็ง เบอร์ 12  10 แผ่น 13 - 130 - 
4 ผ้ามุ้ง  10 ม. 35 - 350 - 
5 ผ้าค้ิว 2 หลา 35 - 70 - 
6 ด้ายขาว 2 ม้วน 35 - 70 - 
7 เข็มเย็บ 3 นิ้ว 1 ห่อ 55 - 55 - 
8 ไม้รีดสันหนังสือ 4 อัน 50 - 200 - 

รวมเป็นเงิน  (สองพันบาทถ้วน) 2,000 - 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ปรับปรุงห้องสมุดสีเขียว (นางสาวพัชร์ธีรัตน์  กันธิวงศ์) 

 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

5,200 4,800 - - 
 
ไตรมาสที่ 1 
 

ท่ี รายการวัสดุ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท สต บาท สต 
1 ชุดพ่นละอองน้ า 10 หัว พร้อมปั๊ม  2  ชุด 1,500 - 3,000 - 
2 Timer ต้ังเวลารดน้ าต้นไม้ 2 ชุด 1,400 - 1,400 - 
3 ชุด Eazy Grow มินิสปริงเกลอร ์ประกอบด้วย 

- ก็อกสนามต่อสายไมโคร 12 มม. 1ชิ้น 
- สายไมโคร 12 มม. 50 เมตร 
- สายไมโคร 7 มม. 20เมตร 
- ข้อต่อสามทาง 12*7*12 มม. 12 ชิ้น 
- ข้อต่อสามทาง 12*12*12 มม. 1 ชิ้น 
- จุกปดิปลายสายไมโคร 12 มม. 2 ชิ้น 
- เทปพนัเกลียว 1 ม้วน 
- ยางข้อต่อก็อกไรเ้กลียว 
- หัวฉดีสเปร์ยเจ็ทหงาย ตามชุด 12 ชิ้น 
- หัวฉดีสเปร์ยเจ็ทคว่ า ตามชดุ 12 ชิ้น 
- หัวฉดีสเปร์ยปีกผเีสื้อ ตามชดุ 12 ชิ้น 
- ขาปักมินิสปริงเลอร์ ต่อสายไมโคร 12 อัน 

1 800 - 800 - 

รวมเป็นเงิน  (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 5,200 - 
 
ไตรมาสที่ 2 
 

ท่ี รายการวัสดุ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท สต บาท สต 
1 อิฐประสาน 100 8 - 800 - 
2 ต้นไม ้ 4,000 - - 4,000 - 

รวมเป็นเงิน  (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 4,800 - 
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  ( นางสาวพัชร์ธีรัตน์  กันธิวงศ์ )                                ( นางสาวธิดารัตน์    ทองมูล )  

                       ผู้เสนอโครงการ                          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

                             
               
  

  ( นายวิโรจ  หลักมั่น )                        ( นายพนมพร  ตุ้ยกาศ )     
     ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเถินวิทยา                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                   ผู้เห็นชอบโครงการ                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนเถินวิทยา 
ปีงบประมาณ 2565 

 
1.  ชื่อโครงการ       งานส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
2.  แผนงาน  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3.  ลักษณะโครงการ      (  ) โครงการใหม่           (  ) โครงการต่อเนื่อง 
4.  สนองมาตรฐานการศึกษา ดังต่อไปนี ้
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

         ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4) สุขภาวะทางร่ายกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ  
                    ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
                    เรียนรู ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 
5.  หลักการและเหตุผล 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรี ยนมีความส าคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา และมาตรา 23 การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้  คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม  วงเล็บ (4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้าน
ภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งช้ีท่ี 6 สถานศึกษานิเทศติดตามผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพเป็นการเรียนรู้ตามความต้องการ ตามความสนใจของผู้เรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุขกระบวนการ
เรียนการสอนต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนการสอนใหม่ ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวจะส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้นั้น โรงเรียนต้องมีกระบวนการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษาหารือและช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
ตลอดจนส่งเสริมให้ครูได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และวางแผนการสอนร่วมกัน
จนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้าง
องค์ความรู้และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

การนิเทศการศึกษา คือกระบวนการทางวิชาการท่ีช่วยส่งเสริมให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายทาง
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งท่ีจะพัฒนาครูผู้สอนเป็นหลัก เนื่องจากปรัชญาของการนิเทศการศึกษามี
ความเช่ือว่าครูเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดในกระบวนการจัดการศึกษา   ครูเป็นผู้น ากระบวนการ                     
และองค์ประกอบอื่นมาใช้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา 
และกระตุ้นครู เพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปรับปรุงคุณภาพการจัด
กิจกรรมการศึกษา การส่งเสริมขวัญและก าลังใจ และการส่งเสริมให้มีการริเริ่มทดลองใหม่ ๆ ด้านการศึกษา 
 ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษา ครูผู้สอนจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รู้จักน าวิธีการสอนและเทคนิคการสอน
มาจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ  
และความถนัดของผู้เรียน รวมท้ังจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวกเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ ดังนั้นการนิเทศในช้ันเรียนจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพจริง และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.  วัตถุประสงค์   

1.   เพื่อพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  
2. เพื่อพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพ 

 เป้าหมาย 
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1. ครูทุกกลุ่มสาระมีความรู้ความสามารถและความถนัดในรายวิชาท่ีสอน ร้อยละ 80  
2. ครูมีความรู้ความสามารถในการน าวิธีการสอนและเทคนิควิธีการ เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการ

สอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80  
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2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา

และจุดเน้นของสถานศึกษา 
2. ผลการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ

จุดเน้นของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

7.   สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนเถินวิทยา 

 
8.   ระยะเวลา           

  พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 
9.  วิธีด าเนินการ  

รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ขั้นวางแผนเตรียมการ ( Plan ) 
1. คณะครูประชุมวางแผนเพื่อระดมความคิดเห็น 

ลงความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมท่ี 
2. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
3. ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลและเสนอวางแผน

แผนปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ 
4. ผู้รับผิดชอบเขียนเสนอโครงการโดยระบุ

สาระส าคัญของโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
โครงการ 

5. คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณาโครงการ
และอนุมัติโครงการ 

 
- 
 
 

 

 
- 

 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
คณะกรรมการ 
 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ ( Do ) 
1. จัดกิจกรรมตามโครงการ 

- - 4,000 - นางสาวสุพัตรา 
ประสิทธิกานนท์ 
และ
คณะกรรมการ 

ขั้นตรวจสอบ ( Check ) 
1. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและ

ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
- 

คณะกรรมการ 

2. คณะครู มีส่วนร่วมในการประเมินผลและ
สรุปผลการจัดกิจกรรม 

- 
 

- - - คณะกรรมการ 

ขั้นรายงานผล ( Act ) 
1. ผู้รับผิดชอบ ส่งผลการประเมินผลและผลสรุป

การจัดกิจกรรมในโครงการ 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
- 

นางสาวสุพัตรา 
ประสิทธิกานนท์ 

รวมงบประมาณ - - 4,000 - - 

รวมทั้งส้ิน 4,000    (สี่พันบาทถ้วน) 
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10.  งบประมาณ 
เงินอุดหนุน    4,000     บาท 
รวมเงิน    4,000    บาท   
                                             (สี่พันบาทถ้วน) 

 
แผนการเบิกจ่ายเงินของ งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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 

ม.ิย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

            
4,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท  (สี่พันบาทถ้วน) 
 

11.  ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
นางสาวสุพัตรา  ประสิทธิกานนท์  และคณะกรรมการงานนิเทศภายในสถานศึกษา 
 

12.  ผู้เก่ียวข้อง 
– คณะกรรมการงานบริหารงานวิชาการ 
– คณะกรรมการงานบริหารงานงบประมาณ และแผนงาน 
– คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา 
                      

14.  เนื้อหาสาระ  (ในกรณีจัดการอบรม) 
– 

15. การประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. ครู มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
2. ครูให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค 

 
– สัมภาษณ์ 
 
 
– วิจัยในช้ันเรียน 
 
 

 
– แบบสัมภาษณ์ 
 
 
– ช้ินงาน 
 
 

เชิงคุณภาพ 
1. จัดโครงการ  กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ครูแก้ปัญหาด้าน
การเรียนการสอน 
2. ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ครูบรรลุตามเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นของสถานศึกษา 
3. ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

 
– โครงการ 
 
– สอบถาม 
     
– โครงการ 

 
– ช้ินงาน 
 
– แบบสอบถาม 
 
– ช้ินงาน 
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รายการพัสดุที่เสนอซ้ือ/จ้างปีงบประมาณ 2565 

งาน/โครงการงานส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

1 แฟ้มเอกสาร 15 100 1,500  
2 กล่องเก็บเอกสาร 3 ช่อง 4 250 1,000  
3 ขาต้ังป้ายแบบม้วน 1 1,000 1,000  
4 ค่าท าสติกเกอร์ติดขาต้ังป้ายแบบม้วน 1 500 500  

รวมเป็นเงิน (สี่พันบาทถ้วน) 4,000  
 

แผนงานส่งเสริมการวิจัยในสถานศึกษาและงานนิเทศภายใน 
 

รายการนิเทศภายใน 
พ.ย. 
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค. 
2565 

ก.พ. 
2565 

1. การนิเทศภายในกลุ่มสาระฯ     
2. การนิเทศต่างกลุ่มสาระฯ     
3. การนิเทศโดยฝ่ายบริหาร     

 
 
 
 
 
 
 
                (นางสาวสุพัตรา  ประสิทธิกานนท์)                           (นางสาวธิดารัตน์  ทองมูล) 
                       ผู้เสนอโครงการ                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                            
                 ( นายวิโรจ  หลักมั่น )                 ( นายพนมพร  ตุ้ยกาศ )     
     ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเถินวิทยา                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                   ผู้เห็นชอบโครงการ                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนเถินวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2. แผนงาน     บริหารวิชาการ   
3. ลักษณะโครงการ     (  ) โครงการใหม ่ (  ) โครงการต่อเนื่อง 
4. สนองมาตรฐานการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4) สุขภาวะทางร่ายกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
      2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

5. หลักการและเหตุผล 
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดความมั่นใจ

แก่ทุกฝ่ายว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้มาตรฐานท่ีชาติต้องการ  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2553  ได้ก าหนดให้
สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ  ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะต้องด าเนินการตามกรอบกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา           
ท่ีผ่านมาและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  จ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเถินวิทยา เพื่อด าเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
เตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบต่อไป 
6. วัตถุประสงค์     

1. เพื่อให้โรงเรียนเถินวิทยาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

2. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

3. เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา   

7. เป้าหมาย   
1)  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
1. คณะครูและบุคลากรร้อยละ 98 มีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564-2565 
2. คณะครูและบุคลากรร้อยละ 98 มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดประจ าปีการศึกษา 2564-2565 
3. โรงเรียนมีเอกสารการบริหารงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 

- รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับบุคคล ปีการศึกษา 2564 คนละ 1  เล่ม 
- รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2564 กลุ่มละ 1  เล่ม 
- รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของโรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1  เล่ม 
- สารสนเทศปีการศึกษา 2564 -2565 จ านวน   2  เล่ม 

 - แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565  จ านวน  1 เล่ม 
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2)  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
การด าเนินงานระบบประกนัคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และตาม

ก าหนดเวลา 
 

8. สถานที่ด าเนินการ  
 โรงเรียนเถินวิทยา 
 
9. ระยะเวลาด าเนินการ   

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
10. วิธีด าเนินการ  

รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ขั้นวางแผนเตรียมการ ( Plan ) 
1. คณะครูประชุมวางแผนเพื่อระดมความคิดเห็น 

ลงความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 
2. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
3. ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลและเสนอวางแผน

แผนปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ 
4. ผู้รับผิดชอบเขียนเสนอโครงการโดยระบุ

สาระส าคัญของโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
โครงการ 

5. คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณาโครงการ
และอนุมัติโครงการ 

 
- 
 
 

 

 
- 

 

 
- 
 

 
- 
 

 

 

- คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

- คณะครูและ
ผู้บริหาร 

ขั้นด าเนินการ ( Do ) 
1. จัดกิจกรรมตามโครงการ 

     

กิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานและก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 

- - - - คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

- - - - คณะกรรมการ
งานแผนงาน 
คณะครูและ

ผู้บริหาร 

กิจกรรม ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

- - - - คณะกรรมการ
งานแผนงาน 

-คณะครูและ
ผู้บริหาร 
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รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ขั้นตรวจสอบ ( Check ) 
กิจกรรม การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

- - 1,500 1,500 คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กิจกรรม ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา(ปิดกล่องชอล์ก) 

- - 5,500 5,500 คณะกรรมการ
ประเมนิ
คุณภาพภายใน 

กิจกรรม จัดท ารายงานประจ าปี - - - - นางสาวพิสดา  
เมืองค าบุตร 

ขั้นรายงานผล ( Act ) 
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

- - - - คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

รวมงบประมาณ - - 7,000 7,000  
รวมทั้งส้ิน 7,000 ( เจ็ดพันบาทถ้วน) 
 
11. งบประมาณ  

เงินอุดหนุนรายหัว             ......7,000....... บาท 
รวมเงิน                  7,000 บาท   

(เจ็ดพันบาทถ้วน) 
            
 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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 

ม.ิย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

  1,500   5,500       
1,500 5,500 - - 

รวมทั้งสิ้น   7,000   บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
 

12. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
         นางสาวพิสดา   เมืองค าบุตร 
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13. ผู้เก่ียวข้อง 
– คณะกรรมการงานบริหารวิชาการ 
– คณะกรรมการงานบริหารงบประมาณ 
– คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา 
- อื่นๆ....................... 

14. เนื้อหาสาระ (ในกรณีจัดการอบรม) 
–  
 

15. การประเมินผลโครงการ   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. คณะครูและบุคลากรร้อยละ 98 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564-2565 

2. คณะครูและบุคลากรร้อยละ 98 มีส่วน
ร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดประจ าปี
การศึกษา 2564-2565 

3. โรงเรียนมีเอกสารการบริหารงานตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
- รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับบุคคล ปี  

การศึกษา 2564 คนละ 1  เล่ม 
- รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับกลุ่มสาระฯ 

ปีการศึกษา 2564 กลุ่มละ 1  เล่ม 
- รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของโรงเรียนเถิน

วิทยา ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1  เล่ม 
- สารสนเทศปีการศึกษา 2564 -2565           

จ านวน  2  เล่ม 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565  จ านวน 1 เล่ม 

- ส ารวจ 
-ตรวจสอบเอกสาร 

 

-แบบส ารวจ 
-แบบตรวจสอบเอกสาร 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
การด าเนินงานระบบประกนัคุณภาพการศึกษามี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และตามก าหนดเวลา 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิสดา   เมืองค าบุตร 

 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
  1,500 บาท 5,500 บาท - - 

 
ไตรมาสที่ 1 

ท่ี รายการวัสดุ 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 หมึกprinterHP680 (สีด า)  2 กล่อง 375  750  
2 หมึกprinterHP680 (3สี)  2 กล่อง 375  750  

3 
ค่าจัดท าเอกสารติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ 

  5,500  5,500  

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 7,000  
 
 
      
                
                ( นางสาวพิสดา   เมืองค าบุตร )                        (นางสาวธิดารัตน์   ทองมูล) 
                        ผู้เสนอโครงการ                         รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                            
                 ( นายวิโรจ  หลักมั่น )                 ( นายพนมพร  ตุ้ยกาศ )     
     ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเถินวิทยา                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                   ผู้เห็นชอบโครงการ                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนเถินวิทยา 

ปีงบประมาณ 2565 
 

1. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. แผนงาน  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ       (  ) โครงการใหม ่ () โครงการต่อเนื่อง 
4. สนองมาตรฐานการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 🗹มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

🗹 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
🗹 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
🗹 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
         ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
🗹 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
🗹 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
🗹 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
🗹 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

🗹 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
🗹 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
🗹 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
🗹 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
🗹 4) สุขภาวะทางร่ายกาย และจิตสังคม 

🗹มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
🗹 2.3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 🗹 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
🗹มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 🗹 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 🗹 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 🗹 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
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 🗹 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
🗹 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
          เรียนรู ้

 
5. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีได้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ 
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนท่ัวไปมากยิ่งขึ้นส่งผลให้การด าเนินชีวิตของทุก ๆ คนมีการพัฒนาและปรับตัว 
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างเด็กและ 
เยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ ท่ีเปล่ียนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพ 
ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเตรียมพร้อมให้เด็ก 
และเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนประเทศในอนาคตให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
(ดี เก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม) จึงควรสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ 
และสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ 

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน 
ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น 
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ 
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นการพัฒนาการเรียนการสอนการจัดระบบการศึกษา 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้รู้จัก 
ศึกษาด้วยตนเอง มีทักษะการจัดการ รักการท างาน ล้ าหน้าทางความคิด และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณคิดแก้ปัญหา นอกจากนั้นการพัฒนาส่งเสริม 
ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถพิเศษแสดงความอัจฉริยภาพท้ังในทางวิชาการ ศิลปะ และดนตรี 
ช่วยเสริมความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียนได้แสดงความอัจฉริยภาพของตนเองจนเต็มศักยภาพและ 
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นโรงเรียนเถินวิทยาได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนพัฒนาด้านทักษะพิสัย พุทธิพิสัย จิตพิสัย น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ 
ด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ การแสดงรวมถึงการประดิษฐ์คิดค้น 
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจน
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนา 
การเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ โดยส่งผู้เรียนเข้าประกวดแข่งขันทั้งในระดับองค์กร 
ระดับสหวิทยาเขต ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาระดับภาค และระดับชาติต่อไป 
6. วัตถุประสงค์     
 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพ
ด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การแสดงและส่ิงประดิษฐ์ 

2. เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนเข้าประกวดแข่งขันทั้งหน่วยงานภายใน 
และภายนอก 
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7. เป้าหมาย   
1)  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยาทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถ 
ด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การแสดง และส่ิงประดิษฐ์ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเถินวิทยาทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีแสดงออก 
ถึงความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การแสดง และ
ส่ิงประดิษฐ์ 
2)  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านทางวิชาชีพ 
สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง และส่ิงประดิษฐ์และสามารถน าไปใช้ในการ 
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม 
พัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักเรียน และมีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกัน 

3. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

4. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
5. ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา 

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
6. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ   

ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
7. มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 

ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

8. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสานศึกษากับ 
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
 

8. สถานที่ด าเนินการ  
 โรงเรียนเถินวิทยา 
 
9. ระยะเวลา   

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
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10. วิธีด าเนินการ  

รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ขั้นวางแผนเตรียมการ ( Plan ) 
1. คณะครูประชุมวางแผนเพื่อระดมความ
คิดเห็น ลงความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมท่ี 
2. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
3. ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลและเสนอวางแผน
แผนปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ 
4. ผู้รับผิดชอบเขียนเสนอโครงการโดยระบุ
สาระส าคัญของโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
โครงการ 
5. คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณาโครงการ
และอนุมัติโครงการ 

 
- 

 
 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
นางผกาพรรณ์ 
เช้ือเมืองพาน 
 
 

ขั้นด าเนินการ ( Do ) 
1. จัดกิจกรรมตามโครงการ 

    นางผกาพรรณ์ 
เช้ือเมืองพาน 

- กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ   70,000 70,000 นางผกาพรรณ์ 
เช้ือเมืองพาน 

- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน 
 

- 80,000 20,000 100,000 นางผกาพรรณ์ 
เช้ือเมืองพาน 

ขั้นตรวจสอบ ( Check ) 
1. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
- 

นางผกาพรรณ์ 
เช้ือเมืองพาน 

2. คณะครู มีส่วนร่วมในการประเมินผลและ
สรุปผลการจัดกิจกรรม 

- 
- 

- - - นางผกาพรรณ์ 
เช้ือเมืองพาน 

ขั้นรายงานผล ( Act ) 
1. ผู้รับผิดชอบ ส่งผลการประเมินผลและผลสรุป
การจัดกิจกรรมในโครงการ 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
- 

นางผกาพรรณ์ 
เช้ือเมืองพาน 

รวมงบประมาณ - 80,000 90,000 170,000  
รวมทั้งสิ้น 170,000 บาท   (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 

 
11. งบประมาณ  

เงินอุดหนุนรายหัว   70,000 บาท 
เงินสนับสนุนฯ              100,000 บาท 
รวมเงิน   170,000 บาท   
              (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน)   
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แผนการเบิกจ่ายเงินของ งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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 

25,000 25,000 25,000 95,000 
รวมทั้งสิ้น  170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 

 
12. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 

นางผกาพรรณ์ เช้ือเมืองพาน 
13. ผู้เก่ียวข้อง 

– คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
– คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา 
–  เครือข่ายทางการศึกษา 
–  หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

 
14. เนื้อหาสาระ (ในกรณีจัดการอบรม) 

–  
15. การประเมินผล   

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยาทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ท่ีแสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ  
สุนทรียภาพด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การแสดง
และส่ิงประดิษฐ์ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเถินวิทยาทุกคน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถ 
ด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี  
นาฏศิลป์ การแสดง และส่ิงประดิษฐ์ 

–  ผลการแข่งขัน –  ผลการแข่งขันทักษะ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะด้านทางวิชาชีพ สุนทรียภาพ 
ด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง และส่ิงประดิษฐ์
และสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิต 
อย่างมีความสุข  
ซึ่งเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนา 

 
–  การสอบถาม 

 
–  แบบสอบถาม 
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ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน และมีโอกาสแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ร่วมกัน 
3. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพของผู้เรียน 
4. นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร 
การจัดการศึกษา 
5. ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและ 
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงคุณภาพ (ต่อ) 
6. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและ 
ตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  ความถนัด  
และความสนใจของผู้เรียน 
7. มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
8. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน 
สถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  
และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

  

 
 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  

ผู้รับผิดชอบ นางผกาพรรณ์ เชื้อเมืองพาน 
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
- - - 70,000 บาท 

 
ไตรมาสที่ 4 

ท่ี รายการวัสดุ รายการครุภัณฑ์ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 
ค่าวัสดุฝึก  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

    70,000 
 

รวมเป็นเงิน (เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 70,000  
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน  
ผู้รับผิดชอบ นางผกาพรรณ์ เชื้อเมืองพาน 

 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
25,000 บาท 25,000 บาท 25,000 บาท 25,000 บาท 

 
ไตรมาสที่ 1 

ท่ี รายการวัสดุ รายการครุภัณฑ์ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 ค่าเบ้ียเล้ียงนักเรียน     5,000  
2 ค่าเบ้ียเล้ียงครู     5,000  
3 ค่าพาหนะ     10,000  
4 ค่าวัสดุฝึก     5,000  

รวมเป็นเงิน (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 25,000  
 
 
ไตรมาสที่ 2  

ท่ี รายการวัสดุ รายการครุภัณฑ์ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 ค่าเบ้ียเล้ียงนักเรียน     5,000  
2 ค่าเบ้ียเล้ียงครู     5,000  
3 ค่าพาหนะ     10,000  
4 ค่าวัสดุฝึก     5,000  

รวมเป็นเงิน (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 25,000  
 
 
ไตรมาสที่ 3 

ท่ี รายการวัสดุ รายการครุภัณฑ์ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 ค่าเบ้ียเล้ียงนักเรียน     5,000  
2 ค่าเบ้ียเล้ียงครู     5,000  
3 ค่าพาหนะ     10,000  
4 ค่าวัสดุฝึก     5,000  

รวมเป็นเงิน (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 25,000  
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ไตรมาสที่ 4 

ท่ี รายการวัสดุ รายการครุภัณฑ์ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 ค่าเบ้ียเล้ียงนักเรียน     5,000  
2 ค่าเบ้ียเล้ียงครู     5,000  
3 ค่าพาหนะ     10,000  
4 ค่าวัสดุฝึก     5,000  

รวมเป็นเงิน (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 25,000  
 
 
           
             (นางผกาพรรณ์  เช้ือเมืองพาน)                          (นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล)  

ผู้เสนอโครงการ         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

                                            
                 ( นายวิโรจ  หลักมั่น )                 ( นายพนมพร  ตุ้ยกาศ )     
     ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเถินวิทยา                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                   ผู้เห็นชอบโครงการ                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนเถินวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1. ชื่อโครงการ  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
แผนงาน  ฝ่ายบริหารวิชาการ  

2. ลักษณะโครงการ     (  ) โครงการใหม ่ (  ) โครงการต่อเนื่อง 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4) สุขภาวะทางร่ายกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

      2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

      2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
                2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
                         คุณภาพ 
      2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
                    เรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     3.1จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

     3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
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     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู ้
4. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับ    
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้“การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืช
พรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม   ความสนใจและเกิดความปิติท่ีจะท าการศึกษา
และอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การให้วิธีสอน การอบรมและให้ความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิด
ผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริจัดต้ังงาน 
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพื่อเป็นส่ือในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชน
นั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษ์พืช
พรรณต่อไปสวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งท่ีรวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆท่ีมีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสม 
กับสภาพถิ่นอาศัยเดิม  มีห้องสมุด  สถานท่ีเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ  อาจเป็นตัวอย่าง
แห้งหรือตัวอย่างดอง  หรือเก็บรักษาด้วยวิธีอื่นๆ  พันธุ์พืชท่ีท าการรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและ         
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้  นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งสามารถ
ด าเนินการ    สวนพฤกษศาสตร์ในพื้นท่ีของโรงเรียน  โดยมีองค์ประกอบดังกล่าวเป็นสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว  อีกท้ังใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ในการสอนวิชาต่างๆจาก
พระราชด าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่องของสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน  และในเรื่องของ
การปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มีการประชุมหารือและ      
เห็นพ้องต้องกันท่ีจะสนองราชด าริ  ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ
โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง  เป็นโรงเรียนท่ีจัดสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีร่มรื่นสวยงามและ
เป็นโรงเรียนท่ีมีพรรณไม้ธรรมชาติเป็นจ านวนมาก  โรงเรียนได้เอาใจใส่ดูแลพรรณไม้เป็นอย่างดีแต่ยัง              
ขาดการสร้างจิตส านึกให้เยาวชนมีความรักความร่มรื่นสวยงามของพรรณไม้เท่าท่ีควร  จึงมีแนวคิด
สอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือแหล่งรวบรวมพืช
พรรณไม้ต่างๆท่ีมีชีวิต  จัดปลูกตามความเหมาะสม  ในสภาพท่ีคล้ายกับถิ่นอาศัยเดิมใช้เป็นแหล่งข้อมูล
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณได้  เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  เพื่อเป็นส่ือให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืช
พรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์  ความสวยงาม  อันก่อให้เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป  
นอกจากนี้กิจกรรมท้ังหลายสามารถด าเนินการได้ในพื้นท่ีโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและ
การเรียนการสอนวิชาต่างๆ 

 
 

5.วัตถุประสงค์     
1. เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียนมีความรักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณและทรัพยากรธรรมชาติ 
2. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษา                     

เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและเผยแพร่สู่ภายนอก 
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6.เป้าหมาย   

1)  เป้าหมายเชิงปริมาณ    
1.1  นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยาทุกคน 
1.2 ห้องนิทรรศการพรรณไม้ของโรงเรียนเถินวิทยา 
2)  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
2.1  นักเรียนมีจิตส านึก มีความรักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณและทรัพยากรธรรมชาติ 
2.2 โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษา เพื่อประโยชน์ทาง

การศึกษาและเผยแพร่สู่ภายนอก 
 
7.สถานที่ด าเนินการ  
 โรงเรียนเถินวิทยา 
 
8.ระยะเวลาด าเนินการ   

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

7. วิธีด าเนินการ  

รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ขั้นวางแผนเตรียมการ ( Plan ) 
1. คณะครูประชุมวางแผนเพื่อระดมความคิดเห็น 

ลงความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมท่ี 
2. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
3. ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลและเสนอวางแผน

แผนปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ 
4. ผู้รับผิดชอบเขียนเสนอโครงการโดยระบุ

สาระส าคัญของโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
โครงการ 

5. คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณาโครงการ
และอนุมัติโครงการ 

 
- 
 
 

 

 
- 

 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
คณะกรรมการ
ด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
 
 

ขั้นด าเนินการ ( Do ) 
1. จัดกิจกรรมตามโครงการ 

     

- กิจกรรมอบรมนักเรียนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

3,200 5,500 8,300 17,000 คณะกรรมการ
ด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

- กิจกรรมจัดท าห้องนิทรรศการพรรณไม้   30,000 30,000 คณะกรรมการ
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รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ของโรงเรียนเถินวิทยา ด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

ขั้นตรวจสอบ ( Check ) 
1. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและ

ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
- 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

ขั้นรายงานผล ( Act ) 
1. ผู้รับผิดชอบ ส่งผลการประเมินผลและผลสรุป

การจัดกิจกรรมในโครงการ 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
- 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

รวมงบประมาณ 3,200 5,500 38,300 47,000  
รวมทั้งส้ิน 47,000 
 

8. งบประมาณ  
เงินอุดหนุนรายหัว    ....32,000….. บาท 
เงินอื่นๆ 
(งบสนับสนุนจากเทศบาลเมืองล้อมแรด)               .....15,000.... บาท 
รวมเงิน                                   47,000         บาท   
                                                       (สี่หม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

            
แผนการเบิกจ่ายเงินของ งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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 

ม.ิย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

30,000   17,000         
    

รวมทั้งสิ้น 47,000 บาท   (สี่หม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 

นางคชาภรณ์  แสนบุตรรภัษกุล 
10. ผู้เก่ียวข้อง 

– คณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
– คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา 
-  เทศบาลเมืองล้อมแรด 
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11. เนื้อหาสาระ (ในกรณีจัดการอบรม) 

5  องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์ 
1. บันทึกแบบศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน 
2. จัดท าป้ายช่ือพรรณไม้ 
3. เก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 
4. เก็บตัวอย่างพรรณไม้ดอง 
5. การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
 

12. การประเมินผลโครงการ   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยาทุกคน 
2.ห้องนิทรรศการพรรณไม้ของโรงเรียนเถินวิทยา 

 
1. ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนเถินวิทยาทุกคน 
2. จ านวนช้ินงานท่ีผลิตได้ 

 

 
- แบบประเมิน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนมีจิตส านึก มีความรักและเห็นคุณค่าของพืช
พรรณและทรัพยากรธรรมชาติ 
2. โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ขอ้มูล
พรรณไม้ และการเก็บรักษา เพื่อประโยชน์ทาง 

 
- สังเกตพฤติกรรมการมี
จิตส านึก ความรักและเห็น
คุณค่าของพืชพรรณและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- วิธีการจัดเก็บพรรณไม้ 
 

 
– แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบสอบถาม 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมนักเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบนางคชาภรณ์ แสนบุตรรภัษกุล 

 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

- 1,7000 บาท - - 

ท่ี รายการวัสดุ 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 

หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษ A4  5 108  540  

2 เอทิลแอลกอฮอล์ 70% 20 ลิตร  1 2,500  2,500  

3 กาวลาเทกซ์ TOA 32 ออนซ ์  1 180  180  

4 ปากกาเมจิก แดง ด า น้ าเงิน เขียว 
(อย่างละ 5 อัน) 

 10 8  80  

5 คัตเตอร์ใหม่ (ตัวล็อคระบบสไลด์)  5 30  150  

6 ดินสอสีไม้ 12 สี Master Art สีไม้ 
รุ่นมาสเตอร์ซีรี่ย์ ด้ามยาว 

 30 55  1,650  

7 กระดาษโปสเตอร์สี แข็ง 1 หน้า  
(คละสี)  

 20 20  400  

8 ซองป้ายช่ือแนวตั้ง+เชือก 10x13
ซม. ใส 

 100 25  2,500  

9 ค่าตอบแทนวิทยากร   4 800  3,200  

10 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน  100 25  2,500  

11 ค่าอาหารว่างนักเรียน  100 30  3,000  

12 ป้ายไวนิล  1 300  300  

 รวม     17,000  
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รายละเอียดคา่ใช้จ่ายในกิจกรรมจัดท าห้องนิทรรศการพรรณไม้ของโรงเรียนเถินวิทยา 

ผู้รับผิดชอบ นางคชาภรณ์  แสนบุตรรภัษกุล 
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
50,000 บาท -  - - 

 

ท่ี 
รายการ

วัสดุ 
รายการครุภัณฑ์ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1  ตู้จัดแสดงนิทรรศการพรรณไม ้ 1 50,000    

รวมเป็นเงิน 50,000   (ห้าหม่ืนบาทถ้วน)   
 
 

 
 

 

                ( นางคชาภรณ์  แสนบุตรรภัษกุล )                        (นางสาวธิดารัตน์  ทองมูล)  
                        ผู้เสนอโครงการ                     รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

                                            
                 ( นายวิโรจ  หลักมั่น )                 ( นายพนมพร  ตุ้ยกาศ )     
     ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเถินวิทยา                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                   ผู้เห็นชอบโครงการ                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนเถินวิทยา 

ปีงบประมาณ 2565 
 

1. ชื่อโครงการ           ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
2. แผนงาน              ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ     (  ) โครงการใหม่  ( / ) โครงการต่อเนื่อง 
4. สนองมาตรฐานการศึกษา ดังต่อไปนี ้
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

         ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4) สุขภาวะทางร่ายกาย และจิตสังคม 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ  

         ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
         เรียนรู ้
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5. หลักการและเหตุผล 

แนวทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กล่าวถึงแนวทางการ
จัดการศึกษาในมาตรา22 ว่าการจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและได้กล่าวถึงการจัดการศึกษา
ว่าต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้คู่คุณธรรม นอกจากนี้มาตรา 30 ยังระบุให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและมีการด าเนินงานตาม
กระบวนการปฏิรูป การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะตามมาตรฐานการศึกษานั้น ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่นการจัดสภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย เช่นการจัดสภาพการเรียนรู้การจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรยีนให้เหมาะสมกับการเรียนและหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช2544 กล่าวถึงการเรียนรู้ท่ีมุ้งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานท่ีและเรียนรู้
ได้จากส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทรวมทั้งเครือข่ายจากแหล่งเรียนต่างๆช่ึงจะช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่าเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้และเกิดการ
เรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกช้ึง จะเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

โรงเรียนเถินวิทยาเห็นความส าคัญของแนวทางการจัดการศึกษานี้ จึงได้ด าเนินการจัดให้มีการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ท่ีมีประสิทธิภาพในท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและเปล่ียน
ประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุถึงจุดประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรมากขึ้นและ
เป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มกีารพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
6. วัตถุประสงค์     

      
1.  เพื่อให้นักเรียนได้ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

7.   เป้าหมาย   
1)  เป้าหมายเชิงปริมาณ    

1.  นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยาทุกคน  
2)  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

1.  นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
 
8. สถานที่ด าเนินการ    
 โรงเรียนเถินวิทยา 
 
9. ระยะเวลา         

ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 
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10.  วิธีด าเนินการ  

รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ขั้นวางแผนเตรียมการ ( Plan ) 
1. คณะครูประชุมวางแผนเพื่อระดมความคิดเห็น 

ลงความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมท่ี 

2. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 

3. ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลและเสนอวางแผน
แผนปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ 

4. ผู้รับผิดชอบเขียนเสนอโครงการโดยระบุ
สาระส าคัญของโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
โครงการ 

5. คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณาโครงการ
และอนุมัติโครงการ 

 
- 
 
 

 

 
- 

 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
คณะกรรมการ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ ( Do )ด าเนินการตามแผนการจัด
กิจกรรม ดังนี ้
1. ติดต่อประสานงานแหล่งเรียนรู้ 

- -      - 350,000  
 
คณะกรรมการ
ตามค าส่ัง 

2. ติดต่อยานพาหนะ  - - - คณะกรรมการ
ตามค าส่ัง 

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 
 

  - - คณะกรรมการ
ตามค าส่ัง 

ขั้นตรวจสอบ ( Check ) 
1. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและ

ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 

2. คณะครู มีส่วนร่วมในการประเมินผลและ
สรุปผลการจัดกิจกรรม 

- 
- 

- - -  

ขั้นรายงานผล ( Act ) 
1. ผู้รับผิดชอบ ส่งผลการประเมินผลและผลสรุป

การจัดกิจกรรมในโครงการ 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
- 

นายวิจารณ์ 
ค าฟู 
 

รวมงบประมาณ - - - 350,000  
รวมทั้งส้ิน 350,000  (สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
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11.  งบประมาณ  

เงินอุดหนุน       350,000 บาท 
รวมเงิน               350,000 บาท 

                                               (สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 
 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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 

ม.ิย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

            
 350,000  

รวมทั้งสิ้น350,000 บาท    (สามแสนห้าหมื่นบาท) 
 
 

12.  ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
    นายวิจารณ์ ค าฟู 

 
13.   ผู้เก่ียวข้อง    

– งานวิชาการ 
– งานแผนงาน 
– งานพัสดุ 
– งานการเงิน 

14.   เนื้อหาสาระ (ในกรณีจัดการอบรม) 
–การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  
 

15.   การประเมินผล   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 100 ขึ้นไป มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ 

 
- เอกสาร 
- การสัมภาษณ์ 
- ตอบแบบประเมิน 

 
- แบบสอบถาม  
- แบบบันทึกกิจกรรม 
- แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 

 
- ส าภาษณ์ 
- เอกสาร 
- ตอบแบบประเมิน  
 

 
- แบบบันทึกกิจกรรม 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม การจัดซ้ือวัสดุ – ครุภัณฑ์  
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
- บาท 350,000 บาท - บาท - 

 
 
ไตรมาสที่  2 
 
 จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์งานส านักงาน 

ท่ี รายการวัสดุ 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 ค่าเช่าเหมารถโดยสารประจ าทางไป-กลับ    30 คัน 11,000 - 330,000 - 
2 ค่าเบ้ียเล้ียงครู  78 คน 240 - 18,720 - 
3 ค่าป้ายโครงการทัศนศึกษา  2 ป้าย 500 - 1,000 - 
4 กระดาษดับเบิ้ลเอ    ครึ่งกล่อง 280 - 280 - 

รวมเป็นเงิน  (สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 350,000 - 
 

 
 
 
 

      ( นายวิจารณ์  ค าฟู )                                          ( นางสาวธิดารัตน์  ทองมูล )  
ผู้เสนอโครงการ    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

             ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

                                            
                 ( นายวิโรจ  หลักมั่น )                 ( นายพนมพร  ตุ้ยกาศ )     
     ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเถินวิทยา                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                   ผู้เห็นชอบโครงการ                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนเถินวิทยา 
ปีงบประมาณ 2565 

1. ชื่อโครงการ          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. แผนงาน              ฝ่ายบริหารวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ     (   ) โครงการใหม่  () โครงการต่อเนื่อง 
4. สนองมาตรฐานการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
       1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
🗹 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่ายกาย และจิตสังคม 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 2.3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
  3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้
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5. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาหมวด 1 บทท่ัวไป ความมุ่งหมายและหลักการ มีเจตนารมณ์ท่ีต้องการ
เน้นย้ าว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนับเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้น
เพิ่มเติมจากกิจกรรมท่ีได้จัดให้ผู้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัด 
ความสนใจของตนเองซึ่งเป็นการพฒันาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ท้ังร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคมเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีจิตส านึกในการท าประโยชน์
เพื่อสังคม  
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมท่ีจัดอย่างเป็นกระบวนการ ด้วยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย 
ในการพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝัง 
คุณธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตส านึกในธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
  โรงเรียนเถินวิทยา ได้เห็นถึงความส าคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง บุคคล สามารถ
ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ ในเชิงพหุ-ปัญญา
และการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองต้ังแต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน 
ประเมินและปรับปรุงการท างาน โดยเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้ช่วยกันคิด ช่วยกันท า 
ช่วยกันแก้ปัญหา ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มท่ี รวมทั้งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 
รู้จักสิทธิและหน้าท่ีของตนเอง      
6. วัตถุประสงค์     

1. เพื่อให้ผู้เรียนใช้กระบวนการกลุ่ม ฝึกทักษะ การวิเคราะห์ วางแผน เพื่อส่งเสริมด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสนใจ ความถนัด และได้ใช้กระบวนการกลุ่มพัฒนาความสามารถพิเศษ
เฉพาะตัว 

 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการให้บริการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
 4. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยม ในการด าเนินชีวิต 
     5. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อสังคมและเสริมสร้าง   
        คุณธรรม จริยธรรม 
 

7. เป้าหมาย   
1)  เป้าหมายเชิงปริมาณ    

1.1 นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยาทุกคน 
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2)  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

2.1 ผู้เรียนใช้กระบวนการกลุ่ม ฝึกทักษะ การวิเคราะห์ วางแผน เพื่อส่งเสริมด้านวิชาการและ   
     วิชาชีพ 
2.2 ผู้เรียนได้ค้นพบความสนใจ ความถนัด และได้ใช้กระบวนการกลุ่มพัฒนาความสามารถ   
     พิเศษเฉพาะตัว 

       2.3 ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการให้บริการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
       2.4 ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยม ในการด าเนินชีวิต 
      2.5 ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อสังคมและเสริมสร้าง   

     คุณธรรม จริยธรรม 
 

 8.  สถานที่ด าเนินการ  
 โรงเรียนเถินวิทยา 
 
9. ระยะเวลา   

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
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10. วิธีด าเนินการ  

รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ขั้นวางแผนเตรียมการ ( Plan ) 
1. คณะครูประชุมวางแผนเพื่อระดมความ

คิดเห็นลงความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมท่ี
รับผิดชอบ 

2. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
3. ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลและเสนอ

วางแผนแผนปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ 
4. ผู้รับผิดชอบเขียนเสนอโครงการโดยระบุ

สาระส าคัญของโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
โครงการ 

5. คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณา
โครงการและอนุมัติโครงการ 

 
- 
 
 

 

 
- 

 

 
- 
 

 
- 
 

 

 
คณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ 

 
คณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ 

ครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

ครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

ฝ่ายบริหาร 
 

ขั้นด าเนินการ ( Do ) 
1. จัดกิจกรรมตามโครงการ 

     

  1. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  28,640 11,360 40,000 นายวสันต์ 
สายเหมย 

  2. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  30,300 5,700 36,000 นายทรงยศ 
  เฟื้องแปง 

  3. กิจกรรมแนะแนว   5,400 5,400 นางสาวสินีนาฎ 
กอบก า 

  4. กิจกรรมชุมนุม 
 

  10,000 10,000 นางคชาภรณ์   
แสนบุตรรภัษ

กุล 
5. กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
สาธารณประโยชน์ 

  4,500 4,500 นายวิจารณ์ 
ค าฟู 

ขั้นตรวจสอบ ( Check ) 
1. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและ

ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
- 

คณะครู
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
2. คณะครู มีส่วนร่วมในการประเมินผลและ

สรุปผลการจัดกิจกรรม 
- 
 

- - - คณะครู
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
ขั้นรายงานผล ( Act ) 
1. ผู้รับผิดชอบ ส่งผลการประเมินผลและ

ผลสรุปการจัดกิจกรรมในโครงการ 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
- 

คณะครู
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
รวมงบประมาณ  58,940 37,052 95,992  

รวมทั้งสิ้น    95,992  (เก้าหม่ืนห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) 
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11. งบประมาณ  

   เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน     74,992 บาท 
   เงินอื่นๆ           21,000 บาท 

รวมเงิน          95,992 บาท 
       (เก้าหม่ืนห้าพนัเก้าร้อยเก้าสบิสองบาทถ้วน) 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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 

            
31,772 46,840 16,400 980 

รวมทั้งสิ้น 95,992 บาท  (เก้าหม่ืนห้าพนัเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) 
 

7. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
 นางอนุสรา  อินทเนตร 

8. ผู้เก่ียวข้อง 
– งานวิชาการ 
– งานแผนงาน 
– งานพัสดุ 
– งานการเงิน 
 

9. เนื้อหาสาระ (ในกรณีจัดการกิจกรรม) 
– ผลงานนักเรียน 
 

10. การประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนเถินวิทยาทุกคน 
เข้าร่วมกิจกรรม 

 
- การบันทึกกิจกรรม 

 
- แบบบันทึกการท ากิจกรรม 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนท้ังหมดและมีหลักฐานแสดงการเข้าร่วม 
กิจกรรม 
2. ผู้เรียนจะต้องผ่านจุดประสงค์ท่ีส าคัญของแต่ละ
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจุดประสงค์
ท้ังหมด 
3. ถ้าผู้เรียนไม่ผ่านเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่
ผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรม ผู้เรียนต้องปฏิบัติ

 
– การเข้าร่วมกิจกรรม 
– จุดประสงค์ท่ีส าคัญของ
แต่ละกิจกรรม 

 
– แบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ-   
เนตรนารี 
– แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม 
– แบบบันทึกกิจกรรม 
นักศึกษาวิชาทหาร 
– แบบบันทึกกิจกรรม 
แนะแนว 
– แบบบันทึกกิจ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
กิจกรรมเพิ่มเติมตามท่ีครูปรึกษากิจกรรมมอบหมาย 
หรือให้ความเห็นชอบตามท่ีผู้เรียนเสนอ 

กรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (นายวสันต์  สายเหมย) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

- 40,000 บาท - - 
 
ไตรมาสที่  2 

ท่ี รายการวัสดุ 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 ค่าวัสดุฝึกลูกเสือ - - 3,710 - 3,710 - 

2 
ค่าจ้างเหมาท าอาหาร คณะวิทยากร
และผู้ก ากับลูกเสือ 80 คน  
จ านวน 3 มื้อมื้อละ 50 บาท  

- - 
12,000 - 12,000 

- 

3 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมคณะ
วิทยากร ผู้ก ากับลูกเสือ 80 คน 
จ านวน 4 มื้อ มื้อละ 30 บาท    

- - 
9,600 - 9,600 

- 

4 
ค่าน้ าด่ืมลูกเสือจ านวน 704 คน คน
ละ 10 บาท  

- - 
7,040 - 7,040 

- 

5 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมเดินทางไกล  
ลูกเสือเนตรนารีระดับช้ัน ม.1 

- - 
1,500 - 1,500 

- 

6 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมเดินทางไกล  
ลูกเสือเนตรนารีระดับช้ัน ม.2 

- - 
1,500 - 1,500 

- 

7 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรม ลูกเสือเนตรนารีระดับช้ัน ม.3 

- - 
4,650 - 4,650 

- 

รวมเป็นเงิน  (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 40,000 - 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร  (นายทรงยศ  เฟื้องแปง) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
27,272 บาท 

 
เงินสนับสนุน 

 
ไตรมาสที่ 1   

6,840 บาท 
 
15,092 

1,000 บาท 
 

เงินอื่น ๆ 

980 บาท 
 
21,000 

ท่ี รายการวัสดุ 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 นศท.ฝึกประจ าปี 2564  140 100  14,000  
2 ค่าพาหนะสวนสนาม ร่วมสวนสนาม 8 ธ.ค.  140 50  7,000  

รวมเก็บเงินจาก นศท. 21,000  
3 ผกท.ร่วมสวนสนาม 8 ธ.ค.  2 240  480  
4 กรรไกร 9 นิ้ว UNO  2 60  120  
5 กระดาษสี(เขียว) A4 180g. 50 แผ่น  2 80  160  
6 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g. DoubleA  6 130  780  
7 คัตเตอร์เล็กด้ามใหญ่สแตนเลส  2 35  70  
8 กล่องเก็บเอกสาร 3 ช่อง (สีเขียว)  2 220  440  
9 กาวแท่ง UHO 21 g.   2 75  150  
10 เทปกาว 2 หน้า ชนิดบาง 1/2  2 22  44  
11 แฟ้มโชว์เอกสาร ตราช้าง 771 A4 พร้อมไส้ 

(สีเขียว) 
 

4 85  340 
 

13 ตะกร้าใส่เอกสาร 3 ช้ัน (เหล็ก)  1 178  178  
14 รางปล๊ักไฟ (มอก.) 3 ช่อง  2 300  600  
15 เครื่องปริ้นท์ Canon G3000  1 2,910  2,910  
16 ค่าวัสดุฝึก กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร     1,208  

รวม 6,272  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (สองหม่ืนเจ็ดพันสองร้อยเจด็สิบสองบาทถ้วน) 27,272  

 
หมายเหตุ : รายการท่ี 1 และ 2 คือการเก็บเงินจาก นศท. 
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ไตรมาสที่ 2 
 

ท่ี รายการวัสดุ 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 ผกท. ควบคุมและดูแล นศท. ช้ันปี 2  

ฝึกภาคสนาม 3 วัน  
- ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  

240 * 3 วัน 
- ค่าเช่าท่ีพัก  

 

 
 
2 
 
2 

 
 

720 
 

500 

 
 
- 
 
- 

 
 

1,440 
 

1,000 

 
 
- 
 
- 

2 ผกท. ควบคุมและดูแล นศท. ช้ันปี 3  
ฝึกภาคสนาม 5 วัน 

- ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  
240 * 5 วัน 

- ค่าเช่าท่ีพัก 

 

 
 
2 
 
4 

 
 

1,200 
 

500 

 
 
- 
 
- 

 
 

2,400 
 

2,000 

 
 
- 
 
- 

รวมเป็นเงิน  (หกพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 6,840  
 
ไตรมาสที่ 3 

ท่ี รายการวัสดุ 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 ผกท.ฝึกทบทวน จ านวน 4 คน  

- ค่าเช่าท่ีพัก (2 คืน) 
 

 
2 

 
500 

  
1,000  

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000  
 
ไตรมาสที่ 4 

ท่ี รายการวัสดุ 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 ผกท. ควบคุมและดูแล นศท.อบรม

นักศึกษาบังคับบัญชา 2 วัน  
- ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  
- ค่าเช่าท่ีพัก  

 

 
 
2 
1 

 
 

480 
500 

 
 
- 
- 

 
 

480 
500 

 
 
- 
- 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันสี่รอ้ยแปดสิบบาทถ้วน) 980  
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม แนะแนว  (นางสาวสินีนาฎ  กอบก า) 

 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

- - 5,400 บาท - 
 
ไตรมาสที่ 3 
 

ท่ี รายการวัสดุ 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 หมึกแท้ Epson L3110 (สีด า,สีแดง,สีเหลือง, 

สีฟ้า) 
 8 ขวด 280 - 2,240 - 

2 รางปล๊ักไฟ (มอก.) 3 ช่อง  3 อัน 300 - 900 - 
3 ตู้ล้ินชักเอกสาร 5 ช้ัน ออร์ก้า CFA5  4 อัน 500 - 2,000 - 
4 แป้นหมึก (สีแดง,สีน้ าเงิน)  2 แป้น 50 - 100 - 
5 แท่นตัดเทปใส  1 อัน 160 - 160 - 

รวมเป็นเงิน  (ห้าพนัสี่ร้อยบาทถ้วน) 5,400 - 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมชุมนุม 10,000 บาท  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
(นางคชาภรณ์  แสนบุตรรภัษกุล) 

 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

- -           10,000 - 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 2 บาน 2 3,800  7,600  
2. ค่าวัสดุฝึกกิจกรรมชุมนุม    2,400  
 รวมเป็นเงิน  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000  
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (นายวิจารณ์ ค าฟู) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

4,500 -           - - 
ไตรมาสที่ 1 

ท่ี รายการวัสดุ 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 วัสดุฝึกกิจกรรม กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน์  
    3,500 

 
 

2 วัสดุส านักงาน     1,000  
รวมเป็นเงิน  (สี่พนัห้าร้อยบาทถ้วน) 4,500  

 
    
 
 
 
  ( นางอนุสรา อินทเนตร )                                   ( นางสาวธิดารัตน์  ทองมูล ) 

   ผู้เสนอโครงการ       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
              ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
                                            
 
 
                 ( นายวิโรจ  หลักมั่น )                 ( นายพนมพร ตุ้ยกาศ )     
     ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเถินวิทยา                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                   ผู้เห็นชอบโครงการ                                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนเถินวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
2. แผนงาน  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ     (  ) โครงการใหม่  (  ) โครงการต่อเนื่อง 
4. สนองมาตรฐานการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4) สุขภาวะทางร่ายกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู ้
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5. หลักการและเหตุผล 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดให้จัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้
เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความ
เป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Excellence) และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 “ผู้เรียน   
มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได้ เพื่อให้มีความรู้
และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต” 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ มีจุดประสงค์ท่ี
จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญามีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมท้ังมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อตามความถนัด 
ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล 

การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจึงเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นแหล่งเสริมสร้างจินตนาการและ
ความคิดริเริ่มเป็นแหล่งศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้แหล่งเรียนรู้ยังเป็นแหล่งปลูกฝังค่านิยมรักการอ่านและ
แหล่งศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นแหล่งสร้างความคิดเกิดอาชีพใหม่สู่ความเป็นสากล เป็น
แหล่งเสริมประสบการณ์ตรงและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีทักษะ
ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์งาน ตลอดจนมีคุณธรรมและ
ค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์โรงเรียนได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาในด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง  ได้
ระดมทรัพยากรจากหลายๆ ฝ่ายเพื่อให้สามารถจัดบริการการศึกษาแก่นักเรียน จนสามารถมีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน แต่สภาพของห้องปฏิบัติการยังเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีไม่สมบูรณ์ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้
ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดประสงค์ของการจัดการศึกษาของชาติต่อไป 

ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหน้าท่ีด าเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
ต่อเนื่องและทันสมัย โดยจะให้มีการพัฒนาดังต่อไปนี้พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีคอมพิวเตอร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพส าหรับการเรียนรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีผู้เรียนสามารถสืบ
ค้นหาความรู้ได้ปรับปรุง ซ่อมแซม ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องคอมพิวเตอร์ทุกห้องเรียนการออกแบบการ
เรียนรู้โดยสอดแทรกให้มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในทุกกลุ่มสาระ 

โรงเรียนเถินวิทยาน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 มีวัตถุประสงค์ให้น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมในการศึกษาเช่นการใช้ส่ือการ
เรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์การให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายสังคมนักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการ
สืบค้นข้อมูลหาความรู้ต่างๆได้อย่างหลากหลายและมีเป้าหมายท่ีส าคัญคือการให้ครูและบุคลากรภายใน
โรง เรี ยนปรับ ใ ช้ เทคโน โลยี คอมพิ ว เตอร์ และอิน เทอร์ เน็ ต ในการปฏิบั ติ ง าน ใน ฝ่ายงาน ต่าง ๆ  
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นอกจากนี้เป้าหมายของการพัฒนาระบบยังเน้นเกี่ยวกับการบริการข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครองและผู้ท่ีสนใจปัจจุบันโรงเรียนได้มีการด าเนินการในการติดต้ังอุปกรณ์ขยาย
สัญญาณท้ังในเครือข่ายระบบแลนและเครือข่ายแบบไร้สายเพื่อขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ส าหรับครูในกลุ่ม
สาระต่างๆให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มศักยภาพและระบบเครือข่ายยังต้องมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

  
6. วัตถุประสงค์     

1. เพื่อให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การสืบค้น และน าเสนอผลงาน 
2. เพื่อให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
3. เพื่อให้โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเอื้อ 
     ต่อการพัฒนานักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 

 
7. เป้าหมาย   

1)  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
1.1 นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยาทุกคนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การสืบค้น และการน าเสนอ 
ผลงาน 
1.2  ครูร้อยละ 80 ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

2)  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ 
พัฒนานักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 

 
8. สถานที่ด าเนินการ  
 โรงเรียนเถินวิทยา 
 
9. ระยะเวลา   

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
10. วิธีด าเนินการ  
 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ขั้นวางแผนเตรียมการ ( Plan ) 
1. คณะครูประชุมวางแผนเพื่อระดม

ความคิดเห็น ลงความเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมท่ี 

2. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
คณะครู 

งานคอมพิวเตอร์ 
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ขั้นตอน / กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

3. ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลและเสนอ
วางแผนแผนปฏิบัติกิจกรรมใน
โครงการ 

4. ผู้รับผิดชอบเขียนเสนอโครงการโดย
ระบุสาระส าคัญของโครงการเพื่อ
เสนออนุมัติโครงการ 

คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณา
โครงการและอนุมัติโครงการ 
ขั้นด าเนินการ ( Do ) 
จัดกิจกรรมตามโครงการ 

     

1. กิจกรรม ค่าบริการเช่าสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ( 2 วงจร + wifi 
อาคาร 7)  12,675 บาท / เดือน 

(5,000 + 5,000 + 2,675 / เดือน) 

 
 
 
 

 152,100 
 

152,100 
 

งานการเงิน
เบิกจ่าย 
รายเดือน 

2. ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงานและ
การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 

  65,250 65,250 นางสาวชนา
กานต์ กุลาวงศ์ 

 
3. พัฒนาระบบงานและบ ารุงรักษา

โปรแกรมควบคุมระบบเครื่อง 
server 

 40,000  40,000 นางสาวกาญจนา   
ศิริวงค์ 

 
4. พัฒนาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายใน

ของโรงเรียน 
 

  156,500 156,500 นางสาวกาญจนา   
ศิริวงค์ 
และ 

นางสาวสุรินทร์  
อุ่นแสน 

5. จัดซื้อ จัดจ้าง ตลอดจนซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ และปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 

  200,000 200,000 นางสาวนวพร 
อะกะเรือน 

และ 
นางพรทิพย์   

ข้ามเจ็ด 
ขั้นตรวจสอบ ( Check ) 
1. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 
- 
 

- - - 
 

คณะครู 
งานคอมพิวเตอร์ 

2. คณะครู มีส่วนร่วมในการประเมินผล
และสรุปผลการจัดกิจกรรม 

- 
 

- - - คณะครู 
งานคอมพิวเตอร์ 

ขั้นรายงานผล (Act)      
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ขั้นตอน / กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ ส่งผลการประเมินผลและ
ผลสรุปการจัดกิจกรรมในโครงการ 

- - 
 

- - คณะครู 
งานคอมพิวเตอร์ 

รวมงบประมาณ - 40,000 573,850 613,850  
รวมทั้งสิ้น 613,850   (หกแสนหนึ่งหม่ืนสามพันแปดร้อยหา้สิบบาทถ้วน) 

 
11. งบประมาณ  

เงินอุดหนุนรายหัว           65,250 บาท 
   เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน     408,600 บาท 

   เงินรายได้สถานศึกษา          140,000 บาท 
รวมเงิน          613,850 บาท 

            (หกแสนหนึ่งหม่ืนสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
 
 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565 
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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 

ม.ิย. 
2565 

ก.ค. 
2565 

ส.ค. 
2565 

ก.ย. 
2565 

            
150,000 150,000 150,000 163,850 

รวมทั้งสิ้น 613,850 บาท  (หกแสนหนึ่งหม่ืนสามพันแปดร้อยห้าสบิบาทถ้วน) 
 

12. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
นางสาวกาญจนา   ศิริวงค์ 
 

13. ผู้เก่ียวข้อง 
– งานวิชาการ 
– งานแผนงาน 
– งานพัสดุ 
– งานการเงิน 
 

14. เนื้อหาสาระ (ในกรณีจัดการอบรม) 
- 
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15. การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 90 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
การสืบค้น และการน าเสนอผลงาน 
 
2.  ครูร้อยละ 80 ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 

 
- การประเมิน 
- การสอบถาม 
 
 

 
- แบบประเมิน 
- แบบสอบถาม 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  มี ห้ อ ง ปฏิ บั ติ ก า รคอ มพิ ว เ ต อ ร์ ท่ี มี ร ะ บ บ
อินเทอร์เน็ตท่ีสามารถจัดการเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนานักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

 
- การสอบถาม 
 
 
 

 
- แบบสอบถาม 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงานและการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวชนากานต์  กุลาวงศ์ 

       ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4  
        65,250 บาท 
 

ท่ี 
 รายการวัสดุ 

รายการ 
ครุภัณฑ์ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 ปล๊ักไฟคอมฯ 6 ช่อง ยาว 10 เมตร 2 
สวิชต์ 

 3 อัน 210 - 630 - 

2 ปกใส อะซิเตท เชลลูลอยด์ A4 (100 
แผ่น) 

 2 ห่อ 200 - 400 - 

3 เทปใส่ 1 นิ้ว  5 ม้วน 35 - 175 - 
4 ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1  100 

กล่อง 
   7 - 700 - 

5 คลิบหนีบด า เบอร์ 108  5 โหล 70 - 350 - 
6 คลิบหนีบด า เบอร์ 109  5 โหล 55 - 275 - 
7 คลิบหนีบด า เบอร์ 110  5 โหล 45 - 225  
8 คลิบหนีบด า เบอร์ 111  5 โหล 35 - 175 - 
9 คลิบหนีบด า เบอร์ 112  5 โหล 22 - 110 - 
10 กระดาษการ์ดสี A4 120 g. 180แผ่น 

คละสี เหลือง,ฟ้า,เขียว,ชมพู(สีละ 10
ห่อ) 

 40 ห่อ 95 - 3,800 - 

11 กระดาษปกการ์ดหอมลายมุก 50 แผ่น  2 ห่อ 100 - 200 - 
12 กระดาษสติกเกอร์สีขาวด้าน(MATT) A4 

50 แผ่น 
 20 ห่อ 170 - 3,400 - 

13 กระดาษสติกเกอร์สีขาวมัน(GLOSS) A4 
50 แผ่น 

 20ห่อ 180 - 3,600 - 

14 กระดาษโฟโต้ 180 แกรม (100 แผ่น)  20 ห่อ 320 - 6,400 - 
15 กระดาษการ์ดขาว A4 180 g.50 แผ่น  20 ห่อ 80 - 1,600 - 
16 กาวแท่ง UHU 21 g กาวสต๊ิก  10 แท่ง 75 - 750 - 
17 ซองขาวส้ัน  1 มัด 30 - 30 - 
18 ซองขาวยาว พับ 4 ตราครุฑ,ไม่มีตรา

ครุฑ (อย่างละมัด) 
 2 มัด 40 - 80 - 

19 คลิปบอร์ดหนังขนาด A4 คละสี  5 อัน 65 - 325 - 
20 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์10 ตราม้า  

HD-10C 
 5 อัน 70 - 350 - 

21 แฟ้มกระเป๋าขยายข้างผูกเชือก F4  50 แฟ้ม 18 - 900 - 
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ท่ี 
 รายการวัสดุ 

รายการ 
ครุภัณฑ์ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 
บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

22 แฟ้มกระดุมพลาสติกสี  50 แฟ้ม 12 - 600 - 
23 หมึกเติมEPSOON T664 สีด า,เหลือง,

แดง,ฟ้า (อย่างละ 5 ขวด) 
 20 ขวด 250 - 5,000 - 

24 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g.500แผ่น  20 ห่อ 130 - 2,600 - 
25 กล่องเก็บโทรศัพท์มือถือแบบไม้  

48 เซลล์ 
 4 กล่อง 600 - 2,400 - 

26 ซองใสเอนกประสงค์ตราช้าง 0.05 มม. 
A4 20 ซอง/แพ็ค 

 50 แพ็ค 25 - 1,250 - 

27 หูฟังพร้อมไมค์ HS-400A GENIUS W3  10 ชุด 460 - 4,600 - 
28 บอร์ดโครงงาน ทรงบ้าน 3 พับ สีน้ าเงิน  2 อัน 2,000 - 4,000 - 
29 กรอบรูปกรอบเกียรติบัตรขนาด A4 

21x29.7cm 
 12 ช้ิน 60 - 720 - 

30 น้ ายาลบค าผิดตราม้า 4ml.   10 ด้าม 25 - 250 - 
31 ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว   5 อัน 45 - 225 - 
32 ชุดเรขาคณิตพลาสติก(อย่างดี)พร้อม    

วงเวียน 
 10 ชุด 65 - 650 - 

33 สีเมจิก(ปากกาสีน้ า 12 สี) มาสเตอร์
อาร์ต  

 10 ชุด 85 - 850 - 

34 กระดาษปรุ๊ฟ  100แผ่น 4 - 400 - 
35 Keyboard พร้อม Mouse  10 ชุด 500 - 5,000 - 
36 External Harddisk 2TB คละสี 

(ด า,แดง) 
 2  เครื่อง 2,290 - 4,580 - 

37 4 Port USB HUB v2.0/3.0  5 อัน 390 - 1,950 - 
38 Converter Display Port vga to 

hdmi 
 3 อัน 490 - 1,470 - 

39 เก้าอี้ส านักงาน MODENA AMAZON 
สีด า  

 2 ตัว 1990 - 3,980 - 

รวมเป็นเงิน (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  65,000 - 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม   
จัดจ้างเพื่อพัฒนาระบบงานและบ ารุงรักษาโปรแกรมควบคุมระบบเคร่ือง server 

 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกาญจนา  ศิริวงค์ 
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
- - 40,000 บาท - 

         

ท่ี รายการ 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 Mikrotik Router 

(เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และ ควบคุมการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต) 
       - Router 
       - Firewall 
       - Hotspot Authenticate 
       - Bandwidth Management 
       - L7 Firewall 
       - Loadbalance 

บริการติดต้ัง ดูแล ตรวจสอบ แก้ไข และให้
ค าปรึกษาระบบ Internet Gateway ประกอบด้วย 

- Mikrotik จ านวน 2 ตัว 
- ระบบป้องกันไวรัส และ การโดนแฮก 
- ระบบบริหารจัดการ User ใช้งาน 

Internet (อุปกรณ์เสีย มีอุปกรณ์ให้ส ารอง
ใช้งานภายใน 24 ช่ัวโมง) 

 

1 25,000 - 25,000 - 

2 Log SERVER 
(จัดเก็บ Log File การใช้งานอินเทอร์เน็ต ตาม 
พรบ.คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 90 วัน) 
Operating System : Linux  
Software 
       -      syslog 
 

 1 5,000 - 5,000 - 

3 Radius SERVER 
(ควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของแต่ละ user) 
Operating System : Linux (CentOS Linux 
5.4) 
Software 
       - FreeRADIUS 
       - Apache Webserver 

 

1 4,000 - 4,000 - 
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ท่ี รายการ 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
       - MySQL Database Server 

4 DNS SERVER  และ  WEB SERVER  
(ท าหน้าท่ีแปลง ip เป็น โดเมน จัดเก็บเวบไซด์ และ 
ฐานข้อมูล) ประกอบด้วย 

- tws.ac.th 
- www.tws.ac.th 
- Smss.tws.ac.th 
- Register.tws.ac.th 
- Radio.tws.ac.th 
- Checklist.tws.ac.th 

 
บริการติดต้ัง ดูแล ตรวจสอบ แก้ไข และให้
ค าปรึกษา ระบบ Domain Name System (DNS) 
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี ้

 Operating System : Clark Connect 
4.3 

 BIND version 9.2.4 

 

1 3,000 - 3,000 - 

5 บริการติดต้ัง ดูแล ตรวจสอบ แก้ไข และให้
ค าปรึกษา ระบบ  Database Server 
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี ้

 Operating System : Clark Connect 
4.3 

 MySQL version 5.0.27 
ให้ค าปรึกษาด้านระบบเครือข่ายภายในและ
ภายนอก  ป้องกันการโจมตีเครือข่ายจากภายใน
และภายนอก และ ออกแบบระบบเครือข่ายภายใน
องค์กร 

 

1 3,000 - 3,000 - 

        
(สี่หม่ืนบาทถ้วน) 40,000  

 
 
 
 
 
 

http://www.tws.ac.th/
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม  พัฒนาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในของโรงเรียน 
 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกาญจนา  ศิริวงค ์และ นางสาวสุรินทร์  อุ่นแสน 

 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

- 156,500 บาท - - 
         

ท่ี รายการ 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 Wireless Controller 

Processor : Quad-Core SoC  
Memory : 1 GB DDR 
Interface : 10/100/1000 Ethernet Port 
Power Supply : 802.3af PoE or Micro USB 5V, 
Minimum 1A 
ราคาพร้อมติดต้ัง 8,500 บาท 
(ท้ังระบบใช้แค่ 1 ตัว) 

 

1 8,500 - 8,500 - 

2 Access Point Dual Band Gigabit 
Standards and Protocol : 802.11 
a/b/g/n/r/k/v/ac 
Interface : 10/100/1000 Ethernet Port 
Concurrent Clients : 250+ 
PoE : 802.3af/A PoE 
ราคาพร้อมติดต้ัง เดินท่อร้อยสาย  6,500 บาท 
(ราคาต่อ 1 จุด ระยะไม่เกิน 50 เมตร) 

 

22 6,500 - 143,000  

3 การพัฒนา Portal Web แหล่งเรียนรู้ออนไลน ์  1 5,000 - 5,000 - 
       - 

        
        

        
(สี่หม่ืนบาทถ้วน) 156,50

0 
- 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 

จัดซ้ือ จัดจ้าง ตลอดจนซ่อมแซม บ ารุงรักษาอุปกรณ์ และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนวพร  อะกะเรือน และนางพรทิพย์  ข้ามเจ็ด 

 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

50,000 50,000 50,000 50,000 
         

ท่ี รายการ 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 ค่าตรวจสอบติดต้ังโปรแกรม (เหมาจ่ายรอบละ 150 

เครื่อง /  1 ภาคเรียน)  
 

300 300 - 90,000 - 

2 จัดซื้อ จัดจ้าง อุปกรณ์ท่ีช ารุด     80,000 - 
3 ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 
 

1 30,000  30,000  

(สองแสนบาทถ้วน) 200,000 - 
 
 
 

 
( นางสาวกาญจนา  ศิริวงค์)    ( นางสาวธิดารัตน์   ทองมูล )  
       ผู้เสนอโครงการ                              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 

                                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
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