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ค ำน ำ 
 

  โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานในโรงเรียนใช้เป็นกรอบ
ด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
จุดเน้น ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรมและงบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนกับแผนปฏิบัติการประจ าปี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศกึษาธิการ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ จะบรรลุผลตามเป้าหมายความส าเร็จที่ก าหนดไว้ได้
นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งยังเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา 
  
 
 
                                                                                   โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
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กำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 ของโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 (ปทุมธำนี-สระบุรี) 
................................................. 

                        ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนธัญบุรี เห็นชอบในการจัดสรร
งบประมาณปี 2563  ในโครงการตามกลยุทธ์  ดังนี้ 

1. พัฒนานักเรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพเป็นพลโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

                จ านวน  26,432,000.00 บาท 
2. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพการศึกษาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   

                จ านวน  113,500.00  บาท 
3. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  

                จ านวน  25,000.00  บาท 
4. ด าเนินการและพัฒนา การวัดและประเมินผล การนิเทศติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 

                จ านวน  636,000.00  บาท 
5. พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพ   

                จ านวน  8,962,000.00  บาท  
6.   ระดมทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  -    

          7.    พัฒนาสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เป็นระบบและต่อเนื่อง   
                 จ านวน  69,000.00 บาท 
          8.    พัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากล และมีสื่อการเรียนการสอนครบครัน   
                 จ านวน  305,000.00 บาท 
          9.    จัดการภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด   
                 จ านวน  258,660.00  บาท 
          10.  พัฒนาการจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ   
                 จ านวน  1,319,400.00  บาท 
          11.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                ที่มีประสิทธิภาพ จ านวน  19,600.00  บาท 

          12.  ส่งเสริมศักยภาพวิชาการและคุณลักษณะผู้เรียนที่เป็นรูปธรรม   
                จ านวน  5,240,100.00  บาท 
          13.  ส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา   
                จ านวน  15,000.00  บาท 
          14.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ   
                จ านวน  1,929,000.00  บาท 
          15.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในการปฏิบัติตามหน้าที่  
                เป็นแบบอย่างที่ดีและมีความสุข  จ านวน  593,540.00  บาท 
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          16.  ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในองค์กร เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้   
                จ านวน  15,000.00  บาท 
          17.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายครอบคลุมสนับสนุนการบริหาร  
                การจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานตามภารกิจ  จ านวน  302,900.00  บาท 

          18.  พัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
                 จ านวน  8,321,640.00  บาท 

 
                  จากงบประมาณท้ังสิ้น  46,012,340.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 100  เห็นชอบให้ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ได้ 
 
                                     ลงชื่อ............................................. 
                                            (นางสาวอาทิตยา  สุขศรี) 
                                    หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
 
       ลงชื่อ................................................                  ลงชื่อ................................................ 
              (นายเกรียงไกร  ด าประภา)                            (นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา)      
               รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                 รองผู้อ านวยการโรงเรียน     
 
         ลงชื่อ..................................................             ลงชื่อ...........................................  
                   (นายชาลี  วฒันเขจร)                              (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 1 

สภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 
อ ำนำจหน้ำที่โรงเรียนธัญบุรี 

โรงเรียนธัญบุรีเป็นหน่วยงานการศึกษาที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามความใน “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542”   
มาตรา 39 เพ่ือให้สถานศึกษามีความคล่องตัว เป็นอิสระ สามารถบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้สะดวก  
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : 
SBM) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 จึงได้ก าหนดให้สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา เฉพาะที่เป็นโรงเรียนเป็น “นิติบุคคล” เพ่ือรองรับและสนับสนุนหลักการดังกล่าว
ให้มีความเป็นรูปธรรมขึ้นจึงด าเนินการดังนี้ 
 ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถานศึกษาในกิจการทั่วไปของสถานศึกษา 
ที่เก่ียวกับบุคคลภายนอกก าหนดให้สถานศึกษาย่อมจะมีสิทธิ์และหน้าที่ในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้  
และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาได้เองจัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการ
ของท้องถิ่นวิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในสถานศึกษาและแจ้ง
การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าวประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ  
ทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลหน่วยงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และรายงานให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
ในสถานศึกษาเสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษาประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินผล
สถานศึกษาและส่งผลรายงานให้เขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานงานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
อ่ืนในการพัฒนาการศึกษาที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการและประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาและส่งผลรายงานให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
 
บริบทข้อมูลพื้นฐำน ภำพรวมสถำนศึกษำ (School Profiles) 
          โรงเรียนธัญบุรีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - 
สระบุรี) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2493  
เริ่มด าเนินการติดต่อขอที่ดินโดย นายอยู่ ทิพย์คงคา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 อาคารหลังแรกของโรงเรียนธัญบุรี 
(ป.ท.7.) สร้างข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 บนที่ดินของ คุณนายทองพูล, นายตันซิว, นายตันซิวเม้ง หวั่งหลี บริจาค
เนื้อท่ี 5 ไร่  3 งาน 16 ตารางวา สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2493 ในบริเวณท่ีติดโรงเรียนชุมชน
ประชาธิปัตย์วิทยาคาร เปิดท าการสอนเม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 มีนักเรียน 1 ห้อง ในวันที่ 14 
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สิงหาคม พ.ศ. 2493 ทางจังหวัดได้ส่ง ส.ต.วีระจิตต์ เลี้ยงตน มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่คนแรก คนต่อมา คือนาย
ประมุข แก้วบุญมี, นายส าราญ วงษ์ทองค า, นายทองหล่อ จุลสุคนธ์, นายเสนอ อนุโรจน์ และนายสิน บุญเกตุ 
เป็นครูใหญ่คนสุดท้าย ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2507 โรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจาก ม.ร.ว.รสลิน  
คัดคณางค์   บริเวณริมถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่ 30 จ านวน 16 ไร่ และท่ีราชพัสดุอีก 5 ไร่ 69 ตารางวา 
จากบริเวณด้านใต้ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ รวมทั้งสิ้น 21 ไร่  69 ตารางวา หรือ 33,876 ตารางเมตร จึงได้ท า
การก่อสร้างโรงเรียนธัญบุรีแห่งใหม่ และย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2510 ในวันที่ 23  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ได้ขนย้ายวัสดุคุรุภัณฑ์จากโรงเรียนหลังเดิมมายังที่ปัจจุบัน ต่อมามีประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเขียนชื่ออ าเภอชื่อจังหวัดต่าง ๆ ให้เขียนชื่ออ าเภอธัญบุรี มี ญ. ตัวเดียว ต่อมา
ประชาชนเกิดความสับสนในชื่อโรงเรียนมัธยมสองแห่งนี้ คนที่จะไปติดต่อกับโรงเรียนธัญบุรีจะไปที่อ าเภอและ
ต้องกลับมาท่ีต าบลประชาธิปัตย์ เพราะโรงเรียนสองแห่งนี้ตั้งอยู่ในสถานที่สลับกลับกันคือ โรงเรียนธัญบุรีตั้งอยู่ท่ี
รังสิต โรงเรียนรังสิตตั้งอยู่ที่อ าเภอธัญบุรี ต่างกันตรงที่ขณะนั้นโรงเรียนธัญบุรีมีถึงชั้น ม.6 โรงเรียนรังสิตมีถึงชั้น
ม.3 พอมาถึงช่วงที่มีการเปลื่ยนแปลงอักษรย่อ ชื่อโรงเรียนที่ใช้ไหมปักบนหน้าอกนักเรียน เดิมใช้ชื่อย่อ ป.ท.7 
จังหวัดปทุมธานี และตามด้วยตัวเลขที่ตั้งต่อหลัง โรงเรียนธัญบุรีจึงเสนอไปขอใช้ตัวอักษรย่อว่า ธ.บ. ในปี
การศึกษา 2513 
 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ยุบกรมสามัญศึกษา โรงเรียนจึงเข้าสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  เป็นต้นมา 
  ชื่อ                                โรงเรียนธัญบุรี 
  อักษรย่อ                         ธ.บ. 
  วันประกาศจัดตั้ง                วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2493                                         
            คติพจน์                           วิริเยน ทุกฺขมจฺ เจติ     คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร 
            ปรัชญา                 เรียนดี  ประพฤติดี   มีวินัย จิตใจสะอาด มารยาทงาม                          
            ศูนย์รวมจิตใจ       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
  พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน    พระศรีธัญญะรัตนมหามุนี   
  ดอกไม้ประจ าโรงเรียน      ดอกบัวหลวง    
   ต้นไม้ประจ าโรงเรียน      ต้นสัตตบรรณ  
                     สีประจ าโรงเรียน       ขาว – แดง 
                     ตราประจ าโรงเรียน 

                                                 
 
  ผู้เริ่มจัดตั้งโรงเรียน  นายอยู่  ทิพย์คงคา   
  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานคนปัจจุบัน นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม 
  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คนปัจจุบัน   นายรังสฤษดิ์  ศรีแก้ว 
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  นายกสมาคมครูเก่านักเรียนเก่าฯ คนปัจจุบัน  นายสมนึก   จัตตุวัฒน์ 
  ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คนปัจจุบัน  นายเรวัตร  จันรุน  
  ประธานมูลนิธิฯ คนปัจจุบัน   นายสมาน  รักษาศีล 
  ผู้อ านวยการโรงเรียน คนปัจจุบัน  นายชาลี  วัฒนเขจร 
 
 ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียน 

1. นายอยู่  ทิพย์คงคา 2493 – 2493 รักษาการครูใหญ่ 
2. ส.ต.วีระจิตต์ เลี้ยงตน 2493 – 2497 ครูใหญ่ 
3. นายประมุข แก้วบุญมี 2497 – 2498 ครูใหญ่ 
4. นายส าราญ วงษ์ทองค า 2498 – 2502 ครูใหญ่ 
5. นายเสนอ  อนุโรจน์ 2503 – 2507 ครูใหญ่ 
6. นายทองหล่อ  จุลสุคนธ์ 2507 – 2509 ครูใหญ่ 
7. นายสิน  บุญเกตุ 2509 – 2512 ครูใหญ่ 
8. นายเลิศ  สดแสงจันทร์ 2513 – 2523 ครูใหญ่-ผู้อ านวยการ 
9.    นายระงับ  ศรีรุ่งเรือง 2523 – 2528 ผู้อ านวยการ 
10. นายสุมน  แพ่งรักษ์ 2528 – 2531 ผู้อ านวยการ 
11. นายสมาน  รักษาศีล 2531 – 2542 ผู้อ านวยการ 
12.    นายประสิทธิ์ มีแต้ม 2543 – 2546 ผู้อ านวยการ 
13. นายสุรศักดิ์  สว่างแสง 2546 – 2546 ผู้อ านวยการ 
14. นายสมศักดิ์  โคกทอง 2546 – 2547 ผู้อ านวยการ 
15. นายคณิต  ภิรมย์ไกรภักดิ์ 2547 – 2549 ผู้อ านวยการ 
16. นายสมมาตร  ชิตญาติ 2549  - 2549 รักษาการผู้อ านวยการ 
17. นายคณิต   ภิรมย์ไกรภักดิ์ 2549  - 2550 ผู้อ านวยการ 
18.   นางวัฒนา  กฤษเจริญ 2550 – 2552 ผู้อ านวยการ 
19.     นายสมชาย  ส่งศรีพันธุ์ 2552 - 2558 ผู้อ านวยการ 
20. นายชวา  หมื่นมี 2558 – 2561 ผู้อ านวยการ 
21. นายชาลี  วัฒนเขจร 2561 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ 

 
 ประเภทโรงเรียนในโครงการพิเศษ  
     1.  โรงเรียนห้องเรียนพิเศษ  พ.ศ.  2546  MEP -----  EP 
                        2.  โรงเรยีนห้องเรียนพิเศษ  พ.ศ.  2547 GP ความเป็นเลิศวิทย์ – คณิต 
                        3.  โรงเรยีนห้องเรียนพิเศษ  พ.ศ.  2550  IP  ความเป็นเลิศวิทย์ – คณิต – อังกฤษ 
                        4.  โรงเรยีนห้องเรียนพิเศษ  พ.ศ.  2552  วิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
     5.  World-Class Standard School  พ.ศ. 2552 
                        6.  โรงเรยีนรางวัลพระราชทานประเภทขนาดใหญ่ พ.ศ. 2559 
 ปีการศึกษา 2562 เปิดสอนแบบ 12-12-12, 12-12-12 รวม 72 ห้อง นักเรียน 2,807 คน แยกเป็น  
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ม.ต้นชาย 678 คน หญิง 762  คน รวม 1,440 คน ม.ปลายชาย 554 คน หญิง 813 คน รวม 1,367 คน   
ปีการศึกษานี้โรงเรียนเปิดห้องเรียนดังนี้ ระดับชั้น ม.ต้น เปิดแผนการเรียน English Program (EP) ม.1, ม.2 
และ ม.3 จ านวน 1 ห้องเรียน แผนการเรียนความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (GP) ม.1, ม.2 และ ม.3
จ านวนชั้นละ 2 ห้องเรียน ห้องเรียนปรกติ ม.1, ม.2 และ ม.3 จ านวน 9 ห้องเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย เปิด
แผนการเรียน Intensive ม.4, ม.5 และ ม.6 จ านวน ชั้นละ 2 ห้องเรียน เปิดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์
นวัตกรรมและเทคโนโลยี (MOU) ม.4, ม.5 และ ม.6 จ านวนชั้นละ 1 ห้องเรียน ห้องเรียนปกติ ม.4, ม.5 และ 
ม.6 จ านวน ชั้นละ 9 ห้องเรียน ครูชาย 46 คน หญิง 96 คน รวมครู 142 คน ลูกจ้างประจ า 3 คน ครูอัตราจ้าง 
3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 59 คน ครูชาวต่างชาติ 10 คน 
 
สถำนที่ตั้ง   
                ตั้งอยู่เลขท่ี 2 ซอยพหลโยธิน94 ถนนพหลโยธิน ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
รหัสไปรษณีย์ 12130 อีเมลล์ E-mail contract@tbs.ac.th เว็บไซด์ website http://www.tbs.ac.th   
โทรศัพท์ 0-2523-8840, 0-2523-8188, 0-2532-4891 โทรสาร 0-2523-8188, 0-2532-4891 เปิดสอนตั้งแต่
ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:contract@tbs.ac.th
http://www.tbs.ac.th/
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ข้อมูลทั่วไปจังหวัดปทุมธำนี 
 ค าขวัญของจังหวัดปทุมธานี 
 ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระต าหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้า
อุตสาหกรรม 
 จังหวัดปทุมธานี เดิมเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา คือเมื่อพุทธศักราช 2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อนครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ 
อพยพหนีภัยจากศึกพม่าเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคก จากนั้นมาชุมชนสามโคกได้พัฒนาขึ้นมาตามล าดับ 
ต่อมาแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิ
สมภารอีกเป็นครั้งที่ 2 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนที่สามโคก และ
ครั้งสุดท้ายในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะ
มะ เข้าสู่ประเทศไทยเรียกว่า “มอญใหญ่” พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือน
อยู่ที่บ้านสามโคกอีกเช่นเดียวกัน ฉะนั้นจากชุมชนที่ขนาดเล็ก “บ้านสามโคก” จึงกลายเป็น “เมืองสามโคก”  
ในกาลต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงเอาพระทัยใส่ดูแลท านุบ ารุงชาวมอญเมืองสามโคกไม่ได้
ขาดครั้งเมื่อเดือน 11 พุทธศักราช 2358 ได้เสด็จประพาสที่เมืองสามโคกและประทับที่พลับพลาริมแม่น้ า
เจ้าพระยาฝั่งซ้ายเยื้องเมืองสามโคก ยังความปลาบปลื้มใจให้แก่ชาวมอญเป็นล้นพ้น จึงได้พากันหลั่งไหลน า
ดอกบัวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายราชสักการะอยู่เป็นเนืองนิจ ยังความซาบซึ้งในพระราชหฤทัยเป็นที่ยิ่ง จึงบันดาล 
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พระราชหฤทัยให้พระราชทานนามเมืองสามโคกเสียใหม่ว่า “เมืองประทุมธานี” ซึ่งวันนั้นตรงกับวันที่ 23 
สิงหาคม พุทธศักราช 2438 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ชื่อเมืองประทุมธานีจึงได้ก าเนิดนับตั้งแต่บัดนั้น
เป็นต้นมา 
 ในปีพุทธศักราช 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้ใช้ค าว่า “จังหวัด”
แทน “เมือง” และให้เปลี่ยนการเขียนชื่อจังหวัดใหม่จาก “ประทุมธานี” เป็น “ปทุมธานี” ต่อมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดธัญบุรีขึ้นกับจังหวัดปทุมธานีเมื่อพุทธศักราช 
2475 นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้พระราชทานนามเมืองปทุมธานีเป็นต้นมา จังหวัด
ปทุมธานีก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นล าดับ เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ มีศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อื่น ๆ เป็นของ
ตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวปทุมธานีภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก 
ตัวเมืองปทุมธานีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือประมาณ 46 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 1,565 ตาราง
กิโลเมตร เเบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองปทุมธานี สามโคก ลาดหลุมเเก้ว ธัญบุรี หนองเสือ 
คลองหลวง และล าลูกกา 
 
อำณำเขต 
ทิศเหนือ         ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี 
ทิศใต้             ติดกับจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวันออก   ติดกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันตก     ติดกับจังหวัดนนทบุรี 
 
ตรำประจ ำจังหวัดปทุมธำนี 
 
 
 
 
 

รูปบัวหลวงและช่อรวงข้าวชูช่อเหนือน้ า 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดปทุมธานีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียว สภาพดินเป็นกรดปานกลาง   
และเป็นกรดจัด มี pH ประมาณ 6 – 4 มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางของจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานี 
และอ าเภอสามโคก ความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร มีล าคลองธรรมชาติและคลองชลประทานหลายสาย 
 
ลักษณะภูมิอำกำศ 
 สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป จังหวัดปทุมธานีแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – 
เมษายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม–มกราคม ในปี พ.ศ. 
2545 
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มีอุณหภูมิสูงสุด 34.1 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุด 24.8 องศาเซลเซียส มีจ านวนวันที่ฝนตกรวม 115 วัน 
และปริมาณน้ าฝนวัดได้ประมาณ 1,131.4  มิลลิเมตร 
กำรปกครอง 
แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ ประกอบด้วย 
 อ าเภอเมืองปทุมธานี 
 อ าเภอคลองหลวง 
 อ าเภอธัญบุรี 
 อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
 อ าเภอล าลูกกา 
 อ าเภอสามโคก 
 อ าเภอหนองเสือ 
 
ข้อมูลทั่วไปอ ำเภอธัญบุรี 
 ค ำขวัญของอ ำเภอธัญบุรี 
 ธัญบุรีแดนเศรษฐกิจ คลองรังสิตคู่เมืองมา ชื่อเสียงเป็นศรีสง่า รุ่งเรืองมานับร้อยปี   
 อ าเภอธัญบุรี เดิมชื่อเมืองธัญญบุรี (รังสิต) อยู่ในเขตพระมหานคร ในบริเวณซึ่งเรียกว่า “ทุ่งหลวง” 
ขึ้นอยู่กับมณฑลกรุงเทพฯ กระทรวงโยธาธิการ ทุ่งหลวงดังกล่าวนี้เป็นพงรกชัฏ ส่วนที่ดินอุดมดี แต่ขาดน้ า  
โดยเหตุที่ไม่มีล าคลองไหลผ่าน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริที่จะแก้ไขเกื้อกูล
ที่ดินในทุ่งหลวงให้เกิดประโยชน์แก่ประชาราษฎรด้วยการที่จะมีคลองขึ้นในบริเวณทุ่งนี้ เมื่อมีผู้ทราบกระแส
พระราชด าริ จึงได้ชักชวนกันเข้าเป็นบริษัทขุดคลองชื่อ “บริษัทขุดคลองและคูนาสยาม” แล้วขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตขุดคลองในทุ่งนี้ บริษัทขุดคลองและคูนาสยามได้ลงมือขุดตลองตั้งแต่ พ.ศ. 2433 เป็นต้นมา 
โดยมีพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ เป็นประธานอ านวยการ ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ เป็นผู้ช่วย  
เมื่อเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามว่า “คลองรังสิตประยูรศักดิ์” คลอง
นี้เริ่มขุดจากริมน้ าเจ้าพระยาที่ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี ตรงไปทางทิศตะวันออกถึงเขตจังหวัด
นครนายก ทั้งสองฝั่งคลองรังสิตประยูรศักดิ์ มีคลองซอยห่างกันประมาณ 60 เส้น จากคลองท่ี 1 – 17 จึงท าให้
น้ าซึ่งไหลมาจากภูเขาบรรทัดผ่านคลองรังสิตและคลองซอย ท าให้บังเกิดประโยชน์ทางกสิกรรมแก่ชาวไร่ ชาวนา
ในแถบนั้นเป็นอย่างยิ่ง เป็นเหตุให้ท้องที่แถบนี้เจริญขึ้นกลายเป็นแหล่งชุมนุมหนาแน่นตามล าดับ เมืองธัญญบุรี
แต่เดิมมีเขตการปกครอง 4 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอล าลูกกา อ าเภอคลองหลวง และอ าเภอหนองเสือ 
เมืองธัญญบุรีด ารงสภาพเป็นอยู่นานถึง 31 ปี จากนัน้ทางรัฐบาลได้ยุบเมืองธัญญบุรี ไปขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี 
เมื่อ พ.ศ. 2475 มีฐานะเป็นอ าเภอขั้นเอกข้ึนกับจังหวัดปทุมธานี 
 ส าหรับชื่ออ าเภอธัญญบุรี ที่ใช้ “ญ” ตัวเดียวนั้น ใช้ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 
มิถุนายน 2510 ให้เขียนชื่ออ าเภอธัญบุรี มี “ญ” ตัวเดียว เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของราชบัณฑิตยสถานใน
เรื่องการเขียนชื่ออ าเภอต่างๆ อ าเภอธัญบุรีมีลักษณะเป็นแนวยาวขนานไปกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปจนสุดเขต
จังหวัด เป็นเขตพ้ืนที่ที่มีความเจริญมาก มากกว่าอ าเภอเมืองปทุมธานีอีก เนื่องจากเป็นทางผ่านของการคมนาคม
ไปภาคเหนือ ภาคอีสาน โดยมีเขตเทศบาลนคร 1 แห่ง เขตเทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลต าบลอีก 1 แห่ง  
คือ เทศบาลนครรังสิต เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ และเทศบาลต าบลธัญบุรี 
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ที่ตั้งและอำณำเขต 
 อ าเภอธัญบุรี ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดปทุมธานีไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 26 กิโลเมตร มีจ านวนทั้งสิ้น 
6 ต าบล แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ด้านทิศเหนือและทิศใต้ ส าหรับทิศเหนือจะเป็นหมู่บ้านเลขคู่ ส่วนทิศใต้จะเป็น
เลขคี่ มีพ้ืนที่ประมาณ 69,925 ไร่ อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอคลองหลวงและอ าเภอหนองเสือ มีแนวล ารางสาธารณะห่างจากคลองรังสิต
ประยูรศักดิ์ 1.6 กิโลเมตร เป็นเส้นแบ่งเขต 
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอองครักษ์ (จังหวัดนครนายก) มีคลองสิบสี่เป็นเส้นแบ่งเขต 
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอล าลูกกา มีแนวเส้นขนานคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปทางทิศใต้ 1.6 กิโลเมตร  
เป็นเส้นแบ่งเขต 
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเมืองปทุมธานี มีทางรถไฟสายเหนือเป็นเส้นแบ่งเขต 
 
กำรแบ่งเขตกำรปกครอง 
กำรปกครองส่วนภูมิภำค 
 พ้ืนที่อ าเภอธัญบุรีแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 6 ต าบล แต่ละต าบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 12 
หมู่บ้าน 
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 อ าเภอธัญบุรีประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ 
           • เทศบาลนครรังสิต ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลประชาธิปัตย์ทั้งต าบล (ทางรถไฟสายเหนือ-คลองสาม) 
           • เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบึงยี่โถท้ังต าบล (คลองสาม-คลองห้า) 
           • เทศบาลต าบลธัญบุรี ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลรังสิตและต าบลล าผักกูดทั้งต าบล (คลองห้า-คลองเก้า) 
           • เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบึงสนั่นและต าบลบึงน้ ารักษ์ท้ังต าบล (คลองเก้า- 
             คลองสิบสี่) 
สภำพภูมิประเทศ   
 อ าเภอธัญบุรี มีพ้ืนที่ 112,124 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 69,925 ไร่ ลักษณะของพ้ืนที่เป็นที่ราบ
ลุ่ม มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ตัดผ่านกลางพ้ืนที่ แบ่งออกเป็น 2 ข้างๆ ละ 40 เส้น ประมาณ 1,600 เมตร สองฝั่ง
คลองรังสิตประยูรศักดิ์มีคลองซอยห่างกัน 60 เส้น ประมาณ 2,400 เมตร ตั้งแต่คลองซอยที่ 1 ถึงคลองซอยที่ 
14 ใช้ส าหรับส่งน้ าเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร และมีการสร้างอาคารบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม และการ
อยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่นในส่วนทางด้านทิศตะวันตก 
อุณหภูมิอำกำศ 
ลักษณะภูมิอากาศ อากาศร้อนชื้น มี 3 ฤด ูคือ 
 -  ฤดูร้อน   ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 35 – 38°C 
 -  ฤดูฝน     ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 30 – 35°C 
 -  ฤดูหนาว  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27– 35°C 
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ข้อมูลทั่วไปเทศบำลนครรังสิต   
ค ำขวัญของเทศบำลนครรังสิต 
            อมตะก๋วยเตี๋ยวเรือ  งามเหลือดอกบัวบาน  ต านามเรือพายท้องถิ่น  แดนดินถิ่นคนดี   
ดวงตรำสัญลักษณ์ประจ ำเทศบำลนครรังสิต 

 
ดวงตราสัญลักษณ์ประจ าเทศบาลนครรังสิต  เป็นรูปวงกลมพื้นแดง 

  
 ขอบด้านนอกสีแดงตัดลายเส้นสีเหลือง ขอบด้านบนมีตัวอักษรสีเหลืองเขียนค าว่า “เทศบาลนครรังสิต” 
ขอบล่างมีตัวอักษรสีเหลืองเขียนค าว่า “จังหวัดปทุมธานี” ด้านซ้ายและขวาของขอบมีรวงข้าว 
 เทศบาลนครรังสิตเดิมนั้นคือเทศบาลต าบลประชาธิปัตย์ โดยเทศบาลต าบลประชาธิปัตย์ ยกฐานะมา
จากสุขาภิบาล เมื่อ พ.ศ. 2537 ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 49 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2537 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2537 เป็นต้นมา มีเขตปกครองครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบล 
ประชาธิปัตย์จ านวน 6 หมู่บ้าน ซึ่งต าบลประชาธิปัตย์นั้นเดิมชื่อ ต าบลบึงทะเลสาบ ขึ้นอยู่กับการปกครองของ
เมืองธัญบุรี (เมืองธัญบุรี จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2445) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2475 ได้ยุบเป็นอ าเภอธัญบุรี
ขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี ในส่วนของการเปลี่ยนชื่อจากต าบลบึงทะเลสาบเป็นต าบลประชาธิปัตย์นั้น ยังหา
หลักฐานไม่พบ แต่จากการตรวจสอบหลักฐานการออกโฉนดที่ดินจากส านักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี (สาขา
ธัญบุรี) การออกโฉนดครั้งแรกตั้งแต่รัตนโกสินทร์ศก 121 เป็นต้นมา ใช้ชื่อต าบลว่า “บึงทะเลสาบ” ตลอดมา
จนถึงปี พ.ศ. 2499 ออกโฉนดใช้ชื่อต าบลว่า “ประชาธิปัตย์” และต่อมาในภายหลังเมื่อเทศบาลต าบล 
ประชาธิปัตย์มีความเจริญเติบโตในด้านต่าง ๆ มากข้ึน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จึงได้รับการจัดตั้งเป็น
เทศบาลเมืองและเปลี่ยนชื่อเป็น “รังสิต” เพ่ือให้ตรงกับชื่อท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ไม่เกิดความสับสนในการติดต่อ
ราชการและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยเทศบาลนครรังสิตได้รับการจัดตั้งและเปลี่ยนชื่อ
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองรังสิต พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 36 ก 
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2546 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล
นครรังสิต มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2554 เป็นต้นไป 
ท ำเลที่ตั้งและอำณำเขต             
          เทศบาลนครรังสิตมีพ้ืนที่ครอบคลุมต าบลประชาธิปัตย์ทั้งต าบล จ านวน 6 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด
จ านวน 20.80 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีต่าง ๆ ดังนี้ 
         หลักเขตที่ 1 พิกัด 1,547,837 M.N และ 672,963 M.E. ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีจุดเส้นแบ่งเขตอ าเภอคลองหลวงกับ
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตัดกับแนวเขตทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันออกตรงหลักกิโลเมตรที่ 30.800 
    ด้านเหนือ    ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองคลองหลวงและเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
 ด้านตะวันออก    ติดต่อกับเขตเทศบาลต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   



 

 

14 
 

 ด้านใต้    ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองคูคต และเขตเทศบาลเมืองล าสามแก้ว อ าเภอล าลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี   
 ด้านตะวันตก    ติดต่อกับเขตเทศบาลต าบลหลักหกและเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางพูน 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
          เทศบาลนครรังสิตมีเขตการปกครองครอบคลุมพ้ืนที่ของต าบลประชาธิปัตย์ทั้งต าบล 6 หมู่บ้าน  
(เดิม) มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 20.80 ตารางกิโลเมตร 
ลักษณะทำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
           การคมนาคม ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ถนนเป็นเส้นทางคมนาคม ซึ่งถนนในเขตเทศบาลมีจ านวน 131 
สาย สภาพถนนส่วนใหญ่ยังต้องปรับปรุง แก้ไข ส าหรับเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญรองลงมาคือ ทางน้ า ซึ่งเป็น
เส้นทางคมนาคมที่ส าคัญมากทางหนึ่งในอดีต แต่ในปัจจุบันได้ลดความส าคัญลง เนื่องจากความสะดวกและความ
คล่องตัวในการคมนาคมขนส่งทางบกมีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังมีการคมนาคมขนส่งทางน้ าติดต่อ
ภายในเขตเทศบาล และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีเส้นทางคือ คลอง 1-3 และคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 
           โทรศัพท์ ปัจจุบันมีการให้บริการอย่างค่อนข้างทั่วถึงในเขตเทศบาล ซึ่งการติดต่อขอใช้บริการโทรศัพท์
ในเขตเทศบาลสามารถติดต่อได้ที่ส านักบริการโทรศัพท์ดอนเมือง และจากบริษัทเทเลคอมเอเชียคอร์ปอร์เรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 
           ไปรษณีย์โทรเลข สามารถใช้บริการได้ที่ที่ท าการไปรษณีย์รังสิต เลขที่ 60/5 หมู่ 4 ต าบลประชาธิปัตย์ 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 
           การประปา ในเขตเทศบาลมีการให้บริการน้ าประปาโดย ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาครังสิต  
ซ่ึงต้ังอยู่ถนนรงัสติ-ปทุมธานี หมู่ 2 ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
           การไฟฟ้า หน่วยงานซึ่งให้บริการไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต มี 2 หน่วยงาน คือ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอธัญบุรี ตั้งอยู่ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ 2 ต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน หมู่ 6 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง   
จังหวัดปทุมธานี ทั้งสองหน่วยงานแบ่งพ้ืนที่การให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตเทศบาล 
ลักษณะทำงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 ทรัพยากรดิน เทศบาลนครรังสิต มีพ้ืนที่ 20.80 ตารางกิโลเมตร สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มสภาพ
พ้ืนที่เหมาะแก่การเพาะปลูก หรืออาชีพด้านเกษตรกรรม ซึ่งปัจจุบันได้ลดความส าคัญลงไปมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
เทศบาลมีพ้ืนที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ความเจริญเติบโตจึงแผ่ขยายเข้ามายังพ้ืนที่เขตเทศบาลอย่างรวดเร็ว 
ท าให้มีการขยายตัวของธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร กิจการค้า การบริการ พาณิชยกรรมและธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม
อย่างต่อเนื่อง 
          ทรัพยากรน้ า มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์เป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญ และมีคลองซอยแยกย่อยอีกหลายแห่ง  
ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคได้ใช้น้ าจากคลองนี้เป็นปัจจัยในการผลิตน้ าประปาเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในเขต
เทศบาล และประชาชนบางส่วนน ามาใช้บริโภคในชีวิตประจ าวันโดยตรง 
 สิ่งแวดล้อม เนื่องจากพ้ืนที่ของเทศบาลอยู่ในเขตปริมณฑล มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และภาคบริการ ทดแทนภาคเกษตรกรรมอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น 
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ปัญหาน้ าเน่าเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ซึ่งทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนในพ้ืนที่ต้องร่วมมือกันแก้ไข 
ลักษณะทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
          เศรษฐกิจเป็นแบบลักษณะผสมผสานระหว่างภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ภาคการพาณิชย์
และการบริการในปัจจุบันเทศบาลนครรังสิตมีการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม การพาณิชย์และภาคการบริการ
อย่างต่อเนื่อง จึงพบเห็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่อนข้างน้อย 
          การเกษตร ปัจจุบันภาคการเกษตรในเขตพ้ืนที่เทศบาลส่วนใหญ่ได้ถูกทดแทนโดยภาคอุตสาหกรรม 
          การพาณิชย์ ธุรกิจการค้าในเขตเทศบาล ประกอบด้วย การค้าส่ง ค้าปลีก และบริการต่างๆ ตลาดสดใน
เขตเทศบาล ประกอบด้วย ตลาดหวั่งหลี ตลาดพรพัฒน์ ตลาดสุชาติ ตลาดรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตลาดสะพาน
แดง และตลาดเมืองใหม่ ศูนย์การค้า ประกอบด้วย ห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บิ๊กซี  
เซ็นทรัล แม็คโคร เทสโก้โลตัส ฯลฯ 
          อุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลมีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ ผลิตสินค้า
นานาชนิดออกสู่ตลาด เช่น โรงงานปั่นด้าย โรงงานทอผ้า โรงงานย้อมสี โรงงานผลิตน้ าอัดลม นมถ่ัวเหลือง 
โรงงานผลิตฝาจีบ โรงงานผลติกระป๋อง โรงงานผลิตกล่องกระดาษ โรงงานผลิตนมกล่อง โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้
แกะสลัก โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว โรงงานผลิตยางรถจักรยานยนต์ โรงงานผลิตปุ๋ยเคมี 
ลักษณะทำงด้ำนสังคม 
             ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย มีสถานีต ารวจภูธรประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ ดูแลให้บริการด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
            ประชากร เทศบาลนครรังสิตมีประชากรทั้งสิ้น ณ เดือนมีนาคม 2559 จ านวน 80,295 คน แยกเป็น
จ านวนประชากรชายจ านวน 37,662 คน ประชากรหญิงจ านวน 42,633 คน ความหนาแน่นของประชากรโดย
เฉลี่ย 3,860 คน ต่อพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร 
 ด้านการสาธารณสุขและการอนามัย 
           โรงพยาบาลในพ้ืนที่เทศบาลนครรังสิต มีดังนี้ 
 โรงพยาบาลของรัฐ จ านวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ และสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติด
ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
 โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต2, โรงพยาบาลปทุมเวชและ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต 
 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครรังสิต จ านวน 5 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 
 (ชุมชนสินสมุทร) ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์) ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะ-
อุปถัมภ์) ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (สิริเวชชะพันธ์อุปถัมภ์) ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (อนุกูลธัญกิจอุปถัมภ์) 
 ด้านการศาสนาและวัฒนธรรม   
 ในพ้ืนที่เทศบาลนครรังสิตมีศาสนสถานที่ส าคัญ ดังนี้ 
            1)  วัด จ านวน 3 แห่ง คือ วัดแสงสรรค์ วัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต และวัดจันทรสุข 
            2)  โบสถ์ในคริสต์ศาสนา จ านวน 1 แห่ง คือ โบสถ์พระแม่ชนนี 
            3) ศาลเจ้า จ านวน 6 แห่ง คือ ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย (ไต้เซี่ยหุกโจ้ว) ศาลเจ้าไต่ฮงกง ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่
คลองรังสิต ศาลหลักเมืองรังสิต ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ตลาดรังสิต (ศาลเจ้าตลาดหวั่งหลี) และศาลเจ้าพ่อเสือ  



 

 

16 
 

(เมืองใหม่รังสิต) 
   ด้านการศึกษา สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครรังสิต มีจ านวน 30 แห่ง คือ 

   1) ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน สังกัดเทศบาล จ านวน 12 แห่ง คือ 

                1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)    
                1.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)    
                1.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์) 
                1.4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอ้ืออาทรรังสิต) 
                1.5) ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร) 
                1.6) โรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต 
                1.7) โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์  
                1.8) โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีด์   
                1.9) โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ 
                1.10) โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ 
                1.11) โรงเรียนเพียรปัญญา 

                1.12) โรงเรียนมัธยมเทศบาลนครรังสิต 

   2) โรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 5 แห่ง คือ 
                 2.1) โรงเรียนสายปัญญารังสิต 
                 2.2) โรงเรียนธญับุรี 
                 2.3) โรงเรียนชมุชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
                 2.4) โรงเรียนทองพูลอุทิศ 
                 2.5) โรงเรียนวดัแสงสรรค์ 
    3) โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จ านวน 13 แห่ง คือ 

                 3.1) โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์  
                 3.2) โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา 

                 3.3) โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 

                 3.4) โรงเรียนธญัวิทย์ 
                 3.5) โรงเรียนบรรจบรักษ์ 

                 3.6) โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 

                 3.7) โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา 

                 3.8) โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา 

                 3.9) โรงเรียนรัตนโกสินทร์รังสิต 

                 3.10) โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง 

                 3.11) โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ 
                 3.12) โรงเรียนอนุบาลรังสิต 

    3.13)  โรงเรียนอุดมวิทยา  
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กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนธญับุรี 
 ผู้บริหารโรงเรียนธัญบุรี นายชาลี วัฒนเขจร ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี วุฒิการศึกษาปริญญา
โท พลศึกษา ชื่อย่อวุฒิ ค.ม. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ได้แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานการบริหาร
โรงเรียนแบบนิติบุคคล เป็น 4 กลุ่มบริหาร 2 กลุ่มงาน ดังนี้ 
 1. กลุ่มงานกิจการนักเรียน              รับผิดชอบโดย    นายชาลี  วัฒนเขจร 
          2. กลุ่มบริหารวิชาการ                    รับผิดชอบโดย   นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา            
          3. กลุ่มบริหารงบประมาณ               รับผิดชอบโดย    นายเกรียงไกร  ด าประภา  

          4. กลุ่มบริหารทั่วไป                       รับผิดชอบโดย   นายเกรียงไกร  ด าประภา  
          5. กลุ่มบริหารงานบุคคล                 รับผิดชอบโดย    นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา 
          6. กลุ่มงานอ านวยการ                    รับผิดชอบโดย    นางปุณยานุช  มัฆนาโส                 
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลำกร 
ฝ่ำยบริหำร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง อันดับ วุฒิสูงสุด 

1 นายชาลี  วัฒนเขจร ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี คศ. 3 ปริญญาโท 

2 นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

คศ. 3 ปริญญาโท 

3 นายเกรียงไกร  ด าประภา 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
คศ. 2 ปริญญาโท 

4 นางปุณยานุช  มัฆนาโส หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ คศ. 2 ปริญญาโท 
5 นางสาวอาทิตยา  สุขศรี หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน คศ. 2 ปริญญาโท 

 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ต ำแหน่ง 
วุฒิกำรศึกษำ 

รวม 
ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตรี ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 

ครูอันดับ คศ.3 - 14 18 - 32 
ครูอันดับ คศ.2 - 24 19 - 43 
ครูอันดับ คศ.1 - 6 41 - 47 
ครูผู้ช่วย - 2 21 - 23 

รวม - 46 99 - 145 
ครูอัตราจ้าง - - 3 - 3 
ครูชาวต่างชาติ - - 10 - 10 

รวมทั้งหมด - 46 112 - 158 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 
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 ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว 
ต ำแหน่ง อัตรำ จ ำนวน 

ช่างไฟฟ้า ช 4 1 
ช่างไฟฟ้าท าหน้าที่พนักงานขับรถ ช 4 1 
พนักงานธุรการ ส 4 1 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน ลูกจ้างชั่วคราว 27 
เจ้าหน้าที่ส านักงานช่วยงานสพม.เขต 4 ลูกจ้างชั่วคราว 1 
คนงานปฏิบัติงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว 24 
พนักงานขับรถ ลูกจ้างชั่วคราว 3 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราว 4 

รวม 62 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่ 
 1) อำคำรสถำนที่/บ้ำนพักครู 

ที ่ อำคำร จ ำนวน (หลัง) 

1 อาคารเรียน 4 
2 โรงอาหาร 1 
3 หอประชุม 1 
4 บ้านพักครู 9 

รวม 15 
              
           2) ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติกำร/ห้องพิเศษ 

ที ่ สถำนที ่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร *ห้องพิเศษ รวม 

1 อาคารเรียน 1   20 9 3 32 
2 อาคารเรียน 3 21 - 3 24 
3 อาคารเรียน 4 16 2 4 22 
4 อาคารคหกรรม 3 2 1 6 

รวม 60 13 11 95 
       *ห้องพิเศษ หมายถึง ห้องที่ใช้บริหารงาน เช่น ห้องกลุ่มสาระฯ ห้องกลุ่มงาน ห้องประชุม เป็นต้น 
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     3) สถำนที่ใช้จัดกำรเรียนกำรสอน 
ที ่ สถำนที่เรียน จ ำนวน 
1 ห้องท่ีใช้เรียน 60  ห้อง 
2 สนามฟุตบอล 1  สนาม 
3 สนามบาสเกตบอล / สนามฟุตซอล 1  สนาม 
4 สนามวอลเลย์บอล 1  สนาม 
5 สนามตะกร้อ 1  สนาม 

   
     4) ห้องน้ ำ-ห้องส้วม 

ที ่ อำคำร 
ครู 

(ห้อง) 
นักเรียนชำย

(ห้อง) 
นักเรียนหญิง

(ห้อง) 
รวม 

1 อาคารเรียน 1 13 10 15 38 
2 อาคารเรียน 3 5 - - 5 
3 อาคารเรียน 4 6 9 9 24 
4 ห้องส้วมนักเรียนชาย - 22 - 22 
5 ห้องส้วมนักเรียนหญิง - - 12 12 
6 หอประชุม 6 - - 6 

รวม 30 41 36 107 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนปีกำรศึกษำ 2562    
 1) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนทั้งสิ้น                     2,807 คน 
           2) นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม              6 คน 
 3) มีนักเรียนปัญญาเลิศ (4.00)             62 คน 

ระดับชั้น 
ข้อมูลนักเรียนปีกำรศึกษำ 2562 

ชำย หญิง รวม 

ม.1 222 274 496 

ม.2 203 249 452 

ม.3 253 239 492 

รวมช่วงชั้นที่ 3 678 762 1,440 

ม.4 176 288 464 

ม.5 193 253 446 

ม.6 185 272 457 

รวมช่วงชั้นที่ 4 554 823 1,367 

รวมทั้งหมด 1,232 1,585 2,807 
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  4) มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ทุนการศึกษา)        800 คน 
  5) จ านวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)                       39 คน 
  6) สัดส่วนครู 1 คน ต่อ นักเรียน              20 คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2562 
 
ภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรใช้แหล่งเรียนรู้ 
 1) ห้องสมุดโรงเรียนมีขนาด 480 ตารางเมตร มีระบบ e-library จ านวนหนังสือในห้องสมุดมีทั้งหมด 
30,175 เล่ม สถิติการใช้ห้องสมุดของนักเรียนเฉลี่ย 2,693 คน/วัน 
 2) แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีดังนี้ 
                 2.1) แหล่งเรียนรู้ภายใน 
  ห้องสมุดของโรงเรียน 
  ห้องสมุดประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ห้องเรียนและบริการคอมพิวเตอร์ 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
  ห้องสืบค้นของโรงเรียน 
                 2.2) แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
  1. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
  2. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 
  3. หออัครศิลปิน 
  4. อนุสรณ์สถานแห่งชาติกองทัพบก 
  5. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
  6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  7. ปลูกป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี 
  8. หอสมุดแห่งชาติ 
  9. พิพิธภัณฑ์การบินกองทัพอากาศ 
  10. ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดปทุมธานี (วัดธรรมสุขใจ)   
 
ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูหรือนักเรียนในปี
การศึกษา 2562 
   1. รศ.ดร.วิมล ชอบชื่นชม  
      ให้ความรู้เรื่อง   1) การอบรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์โรงเรียน 
            2) การอบรมโครงการค่ายทักษะวิชาการเสริมสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์โรงเรียน
ธัญบุรี “ลูกธัญบุรี เป็นความดีมีวินัย”ระดับชั้น ม.1, ม.3 และ ม.4 
   2.  พระก าจร มหาวีรโย  
      ให้ความรู้เรื่อง  การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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3. พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท  
      ให้ความรู้เรื่อง การอบรมโครงการค่ายทักษะวิชาการเสริมสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์โรงเรียนธัญบุรี “ลูก
ธัญบุรี เป็นความดี  มีวินัย”ระดับชั้น ม.6 
4. นางสุนารี ธรรมสุจริต  
      ให้ความรู้เรื่อง การอบรมโครงการค่ายทักษะวิชาการเสริมสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ โรงเรียนธัญบุรี “ลูก
ธัญบุรี เป็นความดี มีวินัย”ระดับชั้น ม.2 
5. พระอาจารย์วรวัฒน์ วรวัฏฒโน และคณะ    
      ให้ความรู้เรื่อง อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้น ม.4-5 
6. นางรัชนีกร ขันตี   
      ให้ความรู้เรื่อง บรรยายให้ความรู้ด้านจิตวิทยาอบรมดูแลวัยรุ่น 
7. ว่าที่ ร.ต.ธีระพงศ์ ต่ายพัก  
      ให้ความรู้เรื่อง บรรยายให้ความรู้ด้านจิตวิทยาอบรมดูแลวัยรุ่น 
8. นางพรปวีณ์ พงศ์กิตติรักษ์      
      ให้ความรู้เรื่อง 1) การประดิษฐ์วัสดุกระดาษจากของเหลือใช้ 
     2) การประดิษฐ์ของช าร่วยจากกระดาษสา 
                        3) ของช าร่วยจากวัสดุธรรมชาติ 
                        4) การท าดอกไม้จากถุงน่อง 
                        5) การเพ้นท์แก้ว 
                        6) การท าเทียนหอม 
                        7) ผลิตภณัฑ์ผ้าบาติก 
 
หลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสำระกำรเรียนรู้และเวลำเรียนดังแสดงในตำรำงต่อไปนี้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 3 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้/กิจกรรม 

ระดับชั้น/แผนกำรเรียน/เวลำเรียน 
ม.1 ม.2 ม.3 

EP GP ปกต ิ EP GP ปกต ิ EP GP ปกต ิ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ภาษาไทย 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 

คณิตศาสตร์ 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 

วิทยาศาสตร์ 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
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สังคมศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

ประวัติศาสตร์ 
40 

(1นก.) 
40 

(1นก.) 
40 

(1นก.) 
40 

(1นก.) 
40 

(1นก.) 
40 

(1นก.) 
40 

(1นก.) 
40 

(1นก.) 
40 

(1นก.) 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

80 
(2นก.) 

80 
(2นก.) 

80 
(2นก.) 

80 
(2นก.) 

80 
(2นก.) 

80 
(2นก.) 

80 
(2นก.) 

80 
(2นก.) 

80 
(2นก.) 

ศิลปะ 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

80 
(2นก.) 

80 
(2นก.) 

80 
(2นก.) 

80 
(2นก.) 

80 
(2นก.) 

80 
(2นก.) 

80 
(2นก.) 

80 
(2นก.) 

80 
(2นก.) 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

รวมเวลาเรียน 
(พ้ืนฐาน) 

880 
(22 
นก.) 

880 
(22 
นก.) 

880 
(22 
นก.) 

880 
(22 
นก.) 

880 
(22 
นก.) 

880 
(22 
นก.) 

880 
(22 
นก.) 

880 
(22 
นก.) 

880 
(22 
นก.) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 320 320 200 360 320 200 360 320 200 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

         

 กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
 กิจกรรมนักเรียน 
 -  ลูกเสือ  
เนตรนารี 
 -  ชุมนุม 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 กิจกรรมเพ่ือ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลำกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

120 120 120 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลำเรียน
ทั้งหมด 

1,320 1,320 1,200 1,360 1,320 1,200 1,360 1,320 1,200 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีเวลาเรียนที่จัดให้นักเรียนเรียน  ไม่น้อยกว่า  1,200  ชั่วโมง/ปี   
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 – 6 

รำยวิชำ 

แผนกำรเรียน/เวลำเรียน 

อังกฤษ-
ฝรั่งเศส 

อังกฤษ-
จีน 

อังกฤษ-
ไทย-
สังคม 

อังกฤษ-
คณิต 

วิทย์-
คณิต-
คอม 

วิทย์-
คณิค 

MOU Intensive 

รำยวิชำพื้นฐำน 

ภาษาไทย 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 

คณิตศาสตร์ 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 

สังคมศึกษา 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 

ประวัติศาสตร์ 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 

สุขศึกษา 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 

ศิลปะ 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

ภาษาอังกฤษ 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 
240 

(3นก.) 

ฟิสิกส์พื้นฐาน     
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 

เคมีพ้ืนฐาน 
    

60 
(1.5นก.) 

60 
(1.5นก.) 

60 
(1.5นก.) 

60 
(1.5นก.) 

ชีวพ้ืนฐาน 
    

60 
(1.5นก.) 

60 
(1.5นก.) 

60 
(1.5นก.) 

60 
(1.5นก.) 

โลก ดาราศาสตร์
พ้ืนฐาน 

40 
(1นก.) 

40 
(1นก.) 

40 
(1นก.) 

40 
(1นก.) 

60 
(1.5นก.) 

60 
(1.5นก.) 

60 
(1.5นก.) 

60 
(1.5นก.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 
40 

(1นก.) 
40 

(1นก.) 
40 

(1นก.) 
40 

(1นก.) 
    

สารและสมบัติของสาร 40 40 40 40     
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(1นก.) (1นก.) (1นก.) (1นก.) 

การเคลื่อนที่ 
40 

(1นก.) 
40 

(1นก.) 
40 

(1นก.) 
40 

(1นก.) 
    

พลังงาน 
40 

(1นก.) 
40 

(1นก.) 
40 

(1นก.) 
40 

(1นก.)     
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

40 
(1นก.) 

40 
(1นก.) 

40 
(1นก.) 

40 
(1นก.)     

รวมเวลาเรียน 
(พ้ืนฐาน) 

1,640 
(41 
นก.) 

1,640 
(41 
นก.) 

1,640 
(41 
นก.) 

1,640 
(41 
นก.) 

1,640 
(41 นก.) 

1,640 
(41 นก.) 

1,640 
(41 นก.) 

1,640 
(41 นก.) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 120 120 120 400 400 400 400 400 
พระพุทธศาสนา 40 40 40 40 40 40  40 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี(เพ่ิมเติม) 

240 240 240 360 620 240 360 240 

ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน 

240 240 240 240  240 240 240 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด   240 240    160 
ฟิสิกส์     400 400 400 400 
เคมี     300 300 300 300 
ชีววิทยา     300 300 300 300 
พละศึกษา 120 120 120 120     
ภาษาฝรั่งเศส 480        
ภาษาฝรั่งเศสฟัง - พูด 80        
ภาษาฝรั่งเศสอ่าน - 
เขียน 

320        

ศิลปะ 160 160       
ภาษาจีน  480       
ภาษาจีนฟัง - พูด  240       
ภาษาจีนธุรกิจ  80       
ภาษาจีนเพ่ือการศึกษา
ต่อ  80       
ภาษาไทยเพ่ิมเติม   400 120     
สังคมศึกษาเพ่ิมเติม   240      
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น       60  
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โครงงานวิทย์       80  
วิชาเรียนที่ มทร.       200  
แคลคูลัส  
(เรียนกับอ.ที่มทร.)       120  
รวมเวลาเรียน 
(เพ่ิมเติม) 1,880 1,880 1,720 1,600 2,140 2,000 2,440 2,160 
วิชาเพ่ิมเติมตาม
หลักสูตร
มาตรฐานสากล 

80 80 80 80 80 80  80 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 360 360 360 360 360 360 360 360 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด 3,880 3,880 3,720 3,600 4,120 4,000 4,360 4,160 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีเวลาเรียนที่จัดให้นักเรียนเรียนรวม 3 ปี  ไมน่้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง   
 

ข้อมูลด้ำนงบประมำณและทรัพยำกร 
ประมาณการรายรับเงินอุดหนุนรายหัวปีงบประมาณ 2563 

รำยกำร ปีกำรศึกษำ   2562 
จ ำนวนคน จ ำนวนเงิน (บำท) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (12 ห้อง) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (12 ห้อง) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (12 ห้อง) 

496 
452 
472 

1,736,000 
1,582,000 
1,652,000 

รวม(คนละ 3,500 บาท/ปี) 1,440 4,970,000 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (12 ห้อง) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (12 ห้อง) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (12 ห้อง) 

464 
466 
467 

1,763,200 
1,694,800 
1,774,600 

รวม(คนละ 3,800 บาท/ปี)  1,397 5,232,600 
รวมทั้งสิ้น 2,837 10,280,750 

ประมำณกำร  10,280,750 
  
         2) ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 
  1) รถกระบะ    1 คัน 
  2) รถตู้     3 คัน 
  3) รถบัส    1 คัน 
  4) มีคอมพิวเตอร์ (PC)   501 เครื่อง 
       4.1) ใช้เพื่อการเรียนการสอน และสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 264 เครื่อง 
       4.2) ใช้สืบค้นทางอินเทอร์เน็ตอย่างเดียว 30 เครื่อง 
       4.3) ใช้ในการบริหาร 207 เครื่อง 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทำงกำรพัฒนำของโรงเรียน 
พระบรมราโชบายดานการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 “การศึกษาตองมงุสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน” 
 1. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 
 2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
 3. มีงานท า มีอาชีพ 
 4. เปนพลเมืองดี 
1. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง ประกอบด้วย 
 1.1 มีความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง 
 1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
 1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย 
 1.4 มีความเอ้ืออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน 
2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
 2.1 รจูักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
 2.2 ปฏิบัติแตสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
 2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
 2.4 ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง 
3. มีงานท า มีอาชีพ 
 3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมงุใหเด็กและเยาวชนรัก
งาน สูงานท าจนงานส าเร็จ 
 3.2 การฝกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนท างานและ 
มีงานท าในที่สุด 
 3.3 ตองสนับสนุนผูส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
4. เปนพลเมืองดี 
 1. การเปนพลเมืองดี เปนหนาที่ของทุกคน 
 2. ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสท าหนาที่ 
เปนพลเมืองดี 
 3. การเปนพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบานเมืองไดก็ตองท า เชน งานอาสาสมัคร 
งานบ าเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศล ใหท าดวยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร” 
 
กรอบยุทธศำสตรชำติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 
            คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตรชาติไดด าเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  
(พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปโดยก าหนดวิสัยทัศน เปาหมาย 
และยุทธศาสตรดังนี้ 
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วิสัยทัศน 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจ าชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
เปำหมำย 
 1. ความมั่นคง 
 1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง 
 1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย 
ที่เขมแข็ง เปนศูนยกลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคง เปนกลไกที่น าไปสู 
การบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน 
มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน 
 1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่อยูอาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
 2. ความมั่งค่ัง 
 2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุมรายไดสูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น 
 2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งภายใน และภายนอกประเทศ 
สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส
งการผลิต การคาการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลกเกิดสายสัมพันธ 
ทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 
 2.3 ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาคนอยางตอเนื่อง ไดแกทุนมนุษย ทุนทางปญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
 3. ความยั่งยืน 
 3.1. การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึน 
อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไมสราง 
มลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 
 3.2. การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
ซ่ึงเปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม 
 3.3. ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางความปรองดองสมานฉันท 
 2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการใหบริการของรัฐอยางทั่วถึง เทาเทียม เปนธรรม 
 3. เพ่ือลดตนทุนใหภาคการผลิตและบริการ 
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 4. เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการดวยนวัตกรรม 
 
รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตรซึ่งเก่ียวของกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 6 ยุทธศาสตรดังนี้ 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความม่ันคง 
  ยุทธศาสตรที่ 1.3 การรักษาความม่ันคงภายใน และความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน 
  ยุทธศาสตรที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพศักยภาพคน 
  ยุทธศาสตรที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ 
  ยุทธศาสตรที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและ
ทั่วถึง 
  ยุทธศาสตรที่ 3.3 การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค 
 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม 
  ยุทธศาสตรที่ 4.1 การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
  ยุทธศาสตรที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษฟนฟูและปองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ยุทธศาสตรที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่
เหมาะสม 
  ยุทธศาสตรที่ 6.4 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ยุทธศาสตรที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
 
 วิสัยทัศนประเทศไทย ป 2558-2563 “มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน” ประเทศไทยไดประกาศวิสัยทัศน เพ่ือ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมีชื่อวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือพัฒนาทั้งดานเสถียรภาพ 
ความสงบสุข เศรษฐกิจที่เขมแข็ง ดานการใชจาย จัดหางบประมาณเพ่ือพัฒนาประเทศไทยใหมากขึ้น แกปญหา 
ดานสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา 
 วิสัยทัศน “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” น าไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุข ภายใต “ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง” และสนองตอบผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณาภาพแหงเขต อ านาจ
รัฐการด ารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยูอยางมั่นคงของชาติ และประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผน มีความมั่งคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร ความสามารถ
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ในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวม
กันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอยางมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี 
 ความมั่นคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคง 
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย 
มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยที่เขมแข็ง เปนศูนยกลางเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่ม่ันคงเปนกลไกที่น าไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่อง และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัว มีความอบอุน 
มีความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการ
ด ารงชีวิต มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน มีการออมส าหรับวัยเกษียณ 
 ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องจนเขาสูกลมุประเทศรายได
สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึนไมมี
ประชาชนที่อยูใตเสนความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งจาก
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเปนจุดส าคัญของเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต 
การคา การลงทุน และการท าธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไป 
ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ใหเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  
ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน การผลิตและ 
การบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเปนที่ยอมรับ 
รวมกันทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น และสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ 
ตอสังคมมีความเอ้ืออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน
และใหความส าคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป ซ่ึงเปนการแปลง
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพรอมและ วางรากฐานในการ
ยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดวยการ พัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ 
 1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือใหเกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล
มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเปนเงื่อนไขที่จ าเปน 
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ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุงเนนการพัฒนาคน มีความเปนคนที่สมบูรณสังคมไทยเปนสังคมคุณภาพมีที่ยืน
และเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยูรวมกันอยาง สมานฉันท 
 2. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”มุงสรางคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทยพัฒนาคนใหมี
ความเปนคนที่สมบูรณมีวินัย ใฝรมูีความรูมีทักษะ มีความคิดสรางสรรคมีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบตอสังคม  
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ รวมถึง
การสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเกื้อกูล อนุรักษฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 
 3. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป”มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 วิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนา 
แลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจ าชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” 
 4. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทย ป2579” ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปมาเปน 
กรอบในการก าหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมาควบคกูับกรอบเปาหมายที่
ยั่งยืน (SDGs) 
 5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” 
 6. ยึด “หลักการน าไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปน 
เปาหมายระยะยาว”   
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคานิยมที่ดีมีจิต
สาธารณะและมีความสุขโดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดีครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะความรู
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 
 2. เพ่ือใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองได 
 3. เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันไดมีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็ง ของเศรษฐกิจ
ฐานรากและสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
 4. เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน การเติบโตที่เปน 
มิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 5. เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนา 
 6. เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 
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 7. เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตาง ๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมี บทบาทน าและสราง
สรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ทั้งใน ระดับอนภุูมิภาคและโลก 
เปาหมายรวม เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดก าหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที ่12 ประกอบดวย 
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณมีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคมมีความเปนพลเมืองตื่นรูมีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและ
ท าประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิต วิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ความเปนไทย 
 2. ความเหลื่อมล้ าทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็งประชาชนทุก
คนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัลมีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเขมแข็ง
สามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการมีระบบการผลิตและใหบริการ
จากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดย
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
 
นโยบำยรัฐบำล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชำ) 
 นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  
โดยไดก าหนดนโยบายไว 11 ดาน เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุใหรัฐบาลมีหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน ด าเนินการใหมีการปฏิรูป 
ดานตาง ๆ และสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติ จากนโยบายรัฐบาล 11 ดาน คือ 
 1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
 2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 
 3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
 6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 7. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
 8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  
และนวัตกรรม 
 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช้ 
ประโยชนอยางยั่งยืน 
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 10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มธีรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับการศึกษา ดังนี้ 
  
นโยบำยที่ 1 กำรปกปองและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย 
 สถาบันพระมหากษัตริยเปนองคประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือ
เปนหนาที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดีและปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ 
เผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพ่ือ
ประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริสงเสริมใหเจาหนาที่สถานศึกษา 
ตลอดจนหนวยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรูเขาใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนาตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลาย 
นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมม่ันคงของรัฐและกำรตำงประเทศ 
 โดยเรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยน ายุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง และ
พัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธีสงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ สราง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติควบคูกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวย
โอกาส กอความรุนแรงแทรกซอนเพื่อซ้ าเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถิ่นหรือเจาหน้าที่ฝายบานเมือง  
ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได รวมทั้งเสริม
สรางความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เชน การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน 
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะ
สากล เปนตน 
 นโยบายที่ 2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความส าคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ดาน ไดแกการบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคง ทางทะเลการแกไข 
ปญหาอาชญากรรมขามชาติการ สรางความไววางใจกับประเทศเพ่ือนบาน และการเสริมสรางศักยภาพในการ
ปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพ่ือปองกัน แกไขขอพิพาทตาง ๆ และการแกไข 
ปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีท้ังจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดใหปญหายาเสพติด การคาอาวุธ 
การคามนุษยการกระท าอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติเปนปญหาเฉพาะหนาที่ 
ตองไดรับการปองกันและแกไขโดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด และจัดการปญหาอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงตอเนื่องให
เบ็ดเสร็จ เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเขาเมืองการจัดระเบียบแรงงานตางดาว 
เปนตน 
 นโยบายที่ 2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยน ายุทธศาสตร 
เขาใจ เขาถึง และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผูมีความ
คิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม
เลือกปฏิบัติควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเปน 
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พหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรกซอน เพ่ือซ้ําเติมปญหา ไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถิ่นหรือ 
เจาหนาที่ฝายบานเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวางประเทศที่อาจชวย
คลี่คลายปญหาได 
นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรูกำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
 นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรูพัฒนาตนได เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพ และด ารงชีวิตไดโดยมีความใฝรแูละทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพ 
การเรียนรูโดยเนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนใหเปนที่ตองการ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
 นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหนาจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ใหสอดคลองกับความจ าเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา ปรับปรุง และบูรณาการ ระบบการกู
ยืมเงินเพ่ือการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการ สนับสนุนให
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง 
 นโยบายที่ 4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไป
มีโอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรูกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการศึกษาสูสถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามศักยภาพและความพรอมโดย
ใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคล และบริหารจัดการไดอยางอิสระ และคลองตัวขึ้น 
 นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหมีความรูและทักษะใหม 
ที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตร
ใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนทั้งในดาน 
ความรูทักษะ การใฝเรียนรูการแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอ่ืน มีคุณธรรมจริยธรรม และความเปนพลเมืองดี 
โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน 
 นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู 
เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการ
สอนเพ่ือเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนส าคัญ 
นโยบำยที่ 8 กำรพัฒนำและสงเสริมกำรใชประโยชนจำกวิทยำศำสตรเทคโนโลยีกำรวิจัย และพัฒนำและ
นวัตกรรม 
 นโยบายที่ 8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหวาง 
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหวางการเรียนรูกับการท างาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐ สามารถไปท างานในภาคเอกชน และ
การใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยี โดยความรวมมือจากหนวยงานและ
สถานศึกษาภาครัฐ 
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นโยบำยที่ 9 กำรรักษำควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสรำงสมดุลระหวำงกำรอนุรักษกับกำรใช 
ประโยชนอยำงยั่งยืน 
 นโยบายที่ 9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ าเสียที่เกิดจากการผลิต และบริโภค
เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชน โดยใหความส าคัญในการเรงรัดแกไขปญหา การจัดการขยะ 
เปนล าดับแรก สงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุดเรงก าจัดขยะ มูลฝอยตกคาง
สะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติ ซึ่งจะใชที่ดินของรัฐเปนหลักในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดย
การแปรรูปเปนพลังงานก็จะสนับสนุนใหด าเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบ มาตรการการ
บริหารจัดการเปนพิเศษ โดยก าหนดใหทิ้งในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางข้ึนอยางถูกตองตามมาตรฐานและให
แยกเปนสัดสวนจากบอขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกสและขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบ
ก ากับติดตามตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมี โดยลดความเสี่ยงและอันตราย
ที่เกิดจากการรั่วไหลและการเกิดอุบัติเหตุ ใหความส าคัญในการจัดการอยางครบวงจร และใชมาตรการทาง
กฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด 
นโยบำยที่ 10 กำรสงเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผนดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรปองกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
 นโยบายที่ 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิก 
หรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจ าเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาส
การทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจาง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว  
ใชเวลานาน ซ้ าซอน และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
 
ยุทธศำสตรของกระทรวงศึกษำธิกำร 
สำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 จากบริบทสถานการณความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและ
สังคมโลกอ านาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใตกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวของกับการศึกษาของประเทศ 
ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2579) และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในมิติดานความมั่นคง มิติดานเศรษฐกิจ มิติดานสังคม และมิติดานการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ที่ส าคัญคือไดประเมินสถานะของกระทรวงศึกษาธิการโดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในขางตนแลว จึงสามารถก าหนดเปนสาระส าคัญของแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งไดแก เปาหมายหลักและตัวชี้วัด วิสัยทัศน
พันธกิจยุทธศาสตร ผลผลิต/ผลลัพธของยุทธศาสตร ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร และกลยุทธ ไดดังนี้ 
1. เปาหมายหลักของแผนฯ 
 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาประเทศในอนาคต 
 2. ก าลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ 
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 3. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
 4. คนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวมจาก 
ทุกภาคสวน 
2. ตัวชี้วัดตามเปาหมายหลัก 
 1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชา 
  2. รอยละที่เพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
  3. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
  4. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีความเปนพลเมืองและพลโลก 
  5. สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ 
 6. จ านวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ป 
  7. รอยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป 
  8. รอยละของนักเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ป 
  9. สัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน 
  10. จ านวนภาคีเครือขายที่เขามามีสวนรวมในการจัด/พัฒนาและสงเสริมการศึกษา 
3. วิสัยทัศน 
  “มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม” 
4. พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล 
 2. เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึง เทาเทียม 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ยุทธศาสตร 
 1. ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2. ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการ ของการพัฒนา 
ประเทศ 
 4. ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 6. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
6. ผลผลิต/ผลลัพธ ตัวชี้วัด และกลยุทธภายใตยุทธศาสตร 
  6.1 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถทองจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝกคิดวิเคราะหคิด 
สังเคราะห คิดในเชิงสรางสรรค และแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได มีทักษะการท างานรวมกับผูอ่ืน สอดคลองกับทักษะ
ที่จ าเปนในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผูส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
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มาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสามารถอยูในสังคมไดอยางมี
ความสามัคคีปรองดอง 
 
ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร 
 1. รอยละของโรงเรียนที่ผูเรียนผานตามเกณฑคุณลักษณะที่พึงประสงคในการคิดวิเคราะหคิด 
สังเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรค 
 2. รอยละของสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 3. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
 4. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีความเปนพลเมืองและพลโลก 
กลยุทธ 
 1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผูเรียนในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย สอดคลองกับทักษะที่จ าเปนในศตวรรษท่ี 21 
 2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาใหทันสมัย 
สอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 3. สงเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส 
 4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติใหสอดคลองกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 5. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอยางเขมขน 
 6.2 ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
ผลผลิต/ผลลัพธ  
 มีการผลิตครูไดสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตามเกณฑ
มีครูประจ าชั้นครบทุกหอง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใชศักยภาพในการสอนไดอยางเต็มท่ีและขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหนาที่ 
 
ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร 
 1. รอยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑที่ก าหนด 
 2. รอยละของผูบริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนาไดรับการพัฒนาตามเกณฑที่ก าหนด 
 3. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามมาตฐานวิชาชีพในหลักสูตร 
ที่คุรุสภาใหการรับรอง และผานการประเมินเพ่ือตออายุใบประกอบวิชาชีพ 
 4. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่ดี 
 5. รอยละความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตอการบริหารงานบุคคล 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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กลยุทธ 
 1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย อยางเปนระบบใหสอดคลองกับความตองการใน 
การจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
 2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 3. เรงรัดพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไมตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้นและครู 
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
 4. สรางขวัญก าลังใจ สรางแรงจูงใจใหกับครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
 5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
6.3 ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของ 
ประเทศ 
ผลผลิต/ผลลัพธ 
 มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนดานอาชีวศึกษา และดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพ่ิม 
จ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพและสามารถแขงขันไดในระดับสากล ประชาชนไดรับการฝกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมี
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย การใหการรักษาพยาบาล และการ
พัฒนาความเปนศูนยกลางดานการศึกษาของภูมิภาค 
ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร 
 1. สัดสวนผูเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ 
 2. รอยละความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการที่มีตอผูส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ 
ระดับอุดมศึกษา 
 3. รอยละของผูส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาไดงานท า หรือประกอบอาชีพ 
อิสระภายใน 1 ป 
 4. รอยละของผลการวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค สิ่งประดิษฐไดรับการเผยแพร/ตีพิมพ 
 5. รอยละขององคความรูและสิ่งประดิษฐที่น าไปใชประโยชน หรือแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น 
 6. จ านวนเครือขายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกับองคกร/หนวยงานทั้งในและตางประเทศ 
 7. รอยละเฉลี่ยของผูเรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมขึ้นตอป 
 8. รอยละของผูเรียนสายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา ถึงปริญญาตรี 
 9. รอยละของผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดานอื่น ๆ ที่ไดรับการพัฒนา
เพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ 
 1. เรงผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาท่ีจ าเปนตอการพัฒนาประเทศ อาทิ ดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี แพทย และพยาบาล 
 2. เรงผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนดานอาชีวศึกษาใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
และรองรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 3. สงเสริมภาพลักษณการอาชีวศึกษา เรงปรับคานิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพใหแกผูเรียน 
ตั้งแตวัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 4. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษอยางตอเนื่องทุกระดับ 
 5. เสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสรางเครือขายความรวมมือ 
ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหวางองคกรภายในและตางประเทศ 
 6. สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใชประโยชนไดจริง 
6.4 ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผูเรียนทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ไดรับ 
การสนับสนุนคาใชจายตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรูจากแหลงเรียนรูได 
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบทไดรับการยกระดับคุณภาพในการใหบริการ เด็กพิการ
และดอยโอกาสไดรับโอกาสการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนรวมทั้งสามารถเทียบโอนผล
การเรียนและทักษะประสบการณเพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได 
ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร 
 1. จ านวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59 ป 
 2. รอยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป 
 3. รอยละของนักเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ป 
 4. รอยละของผูเรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา 
 5. รอยละของผูผานการฝกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความรูไปใชในการประกอบ
อาชีพหรือพัฒนางานได 
 6. จ านวนผรูับบริการจากแหลงเรียนรูในชุมชน 
กลยุทธ 
 1. ประกันโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหแกผูเรียนในทุกพ้ืนที่ 
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความตองการพิเศษ 
 2. สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเขาถึงแหลงเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจและ 
วิถีชีวิตของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 
 3. เรงสรางความเขมแข็งของระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
อยางกวางขวาง 
 4. จัดหาทุนและแหลงทุนทางการศึกษา 
 5. เรงพัฒนาแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพมีความหลากหลาย 
และสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง 
6.5 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผูเรียน สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเขาถึงทรัพยากร และ 
ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองคความรูเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนยกลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลที่
ทันสมัยและระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน 
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ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร 
 1. รอยละของผูเรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลดวยระบบ DLIT, DLTV, ETV 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
 2. รอยละของสถานศึกษาที่ไดรับบริการอินเทอรเน็ตความเร็วไมต่ํากวา 30 Mbps 
 3. จ านวนระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เปนปจจุบัน 
กลยุทธ 
 1. พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและ 
ไมซ้ําซอนใหผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผล 
ของฐานขอมูลโดยเชื่อมโยงขอมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ใหเปนเอกภาพ เปนปจจุบัน และมี
มาตรฐานเดียวกัน 
 3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสใหผูเรียน สถานศึกษาและ 
หนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใชเพ่ิมคุณภาพการเรียนรูอยางเปนระบบ 
 4. จัดหาอุปกรณ/ทรัพยากรพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูเรียนอยางเพียงพอทั่วถึง และ 
เหมาะสมกับการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
6.6 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ระบบบริหารจัดการมีความคลองตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปรงใสและเปนที่ 
ยอมรับของผูรับบริการ โครงสรางของกระทรวงไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพโดยการกระจายอ านาจลงไป
สูสวนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผูเรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพในทองถิ่นได 
ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร 
 1. สัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน 
 2. รอยละของผูเรียน เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่ไดรับการพัฒนา 
ศักยภาพหรือทักษะดานอาชีพ สามารถมีงานท า หรือน าไปประกอบอาชีพในทองถิ่นได 
 3. รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพื้นที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใตจากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน 
 4. จ านวนภาคีเครือขายที่เขามามีสวนรวมในการจัด/พัฒนาและสงเสริมการศึกษา 
 5. รอยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงาน 
 6. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ไดรับการบริหารจัดการเพ่ือเขาสูระบบโรงเรียนเครือขาย 
กลยุทธ 
 1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนนดานคุณธรรม 
ความโปรงใสทั้งในระดับสวนกลาง และในพ้ืนที่ระดับภาค/จังหวัด 
 2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินใหมีประสิทธิภาพ 
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสรางอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ า 
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สรางสมานฉันท และเสริมสรางความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 4. เรงสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา 
 5. เสริมสรางภาพลักษณหนวยงานใหเกิดความรวมมือ และสรางเครือขาย/ความเปนภาคีหุนสวนกับ 
องคกรทั้งภายในและตางประเทศ 
 6. สงเสริมและขยายผลใหสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพรอม พัฒนาเปน 
สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
 
นโยบำยดำนกำรศึกษำของรัฐมนตรีวำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมอบนโยบายและจุดเนน 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1. นอมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูรมาขับเคลื่อนงานดานการศึกษาใหเกิดเปนรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองคทานถือเปนพรอัน
สูงสุด และมอบเปนนโยบาย เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติแกหนวยงานในสังกัด ดังนี้ 
 1.1 พระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มี
ใจความส าคัญวา 
 “1) การศึกษาตองมงุสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียนใน 2 ดาน คือ สงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติที่ถูกตอง 
   2) การศึกษาตองมงุสรางพ้ืนฐานแกชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเขมแข็ง อาทิ การสรางบุคลิกและอุปนิสัย
ที่ดีงาม (Character Education)” 
 1.2 สืบสานราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรง 
มีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสตาง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 
  1.2.1 นักเรียน 
  “ครูตองสอนใหนักเรียนมีน้ าใจ เชน คนเรียนเกงชวยติวเพ่ือที่เรียนลาหลังมิใชสอนใหคิดแตจะ 
แขงขัน (Compete) กับเพ่ือ เพื่อใหคนเกงไดล าดับดี ๆ เชน สอบไดที่หนึ่งของชั้น แตตองใหเด็กแขงขันกับ
ตนเอง” (11 มิ.ย. 2555) “ครูไมจ าเปนตองมีความรูทางเทคโนโลยีมาก แตตองมงุปลูกฝงความดีใหนักเรียนขั้น 
ตน ตองอบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดี เด็กโตก็ตองท าเชนกัน” (6 มิ.ย. 2555) “เราตองฝกหัดใหนักเรียนรูจัก
ท างานรวมกันเปนกลุมเปนหมคูณะมากข้ึน จะไดมีความสามัคคี รูจักดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟอเผื่อแผ
ความรูและประสบการณแกกัน” (5 ก.ค. 2555) “ท าเปนตัวอยางใหนักเรียนเปนคนดี นักเรียนรักครู ครูรัก
นักเรียน” (9 ก.ค. 2555) 
  1.2.2 คร ู
  “เรื่องครูมีความส าคัญไมนอยกวานักเรียน ปญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจ านวนไมพอ และ
ครูยายบอย ดังนั้น กอนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาตองพัฒนาครูกอนใหพรอมกอนที่จะสอนเด็กใหไดผลตามท่ีตอง
การจึงจะตองคัดเลือกครูและพัฒนาครู ตองตั้งฐานะในสังคมของครูใหเหมาะสม และปลูกจิตส านึกโดยใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การใหทุนและอบรม กลาวคือ ตองมีความรูทางวิชาการในสาขาท่ีเหมาะสมที่จะ
สอนตองอบรมวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ มีความเปนครูที่แทจริง คือ มีความรักความเมตตาตอเด็ก ควรเปน 
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ครูทองที่เพ่ือจะไดมีความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนาทองถิ่นที่เกิดของตนไมคิดยายไปยายมา” (11 มิ.ย.2555) 
“ตองปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ป ก็ตองเรียนใหม ตองปฏิวัติครูอยางจริงจัง” (6 มิ.ย.2555) 
“ปญหาปจจุบันคือ ครูมุงเขียนงานวิทยานิพนธ เขียนต าราสงผูบริหารเพื่อใหไดต าแหนงและเงินเดือนสูงขึ้น  
แลวบางทีก็ยายไปที่ใหม สวนครูที่มงุเนนการสอนหนังสือกลับไมไดอะไรตอบแทนระบบไมยุติธรรมเราตองเปลี่ยน
ระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือตองถือวาเปนความดีความชอบหากคนใดสอนดี ซึ่งสวนมากคือมีคุณภาพและ
ปริมาณ ตอง reward” (5 ก.ค.2555) “ครูบางสวนเวลาสอนนักเรียนสอนไมหมดแตเก็บบางสวน หากนักเรียน 
ตองการรูทั้งหมดของวิชาก็ตองเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทานนั้น จะเปนการสอนในโรงเรียนหรือเปน 
การสอนสวนตัวก็ตาม” (5 ก.ค. 2555) 
2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
 2.1 กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศที่พัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งก าหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษาทีจ่ะ
ด าเนินการ6 ดาน ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตรสรางความมั่นคงใหกับประเทศ 
 2) ยุทธศาสตรสรางความสามารถในการเขงขันของประเทศ 
 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
 4) ยุทธศาสตรสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตรการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 6) ยุทธศาสตรการปรับสมดุลและพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐ 
3. จุดเนนการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.1 ด าเนินอยภูายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
 3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการตองเนนความโปรงใส และตอตานทุจริตคอรัปชั่น 
 3.3 กระทรวงศึกษาธิการตองมีคุณลักษณะ MM=Modernized MOE มีการด าเนินการสอดคลอง 
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 3.4 ด าเนินการเรงดวนตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีใหเห็นผลการด าเนินการเปนรูปธรรม 
4. จุดเนนส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปพ.ศ.2560-2561 
  นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบจุดเนนนโยบาย 
แนวทางการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน  
เปนหลักในการด าเนินการใหเปนรูปธรรม ดังนี้ 
  4.1 ดานความมั่นคง 
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนเนนการเรียนการสอน เพ่ือเกิดความ 
ปรองดองความสามัคคี เพ่ือนชวยเพื่อน โดยใชรูปแบบ Active Learning 
  4.2 ดานการผลิต พัฒนาก าลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน 
แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 
         4.2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา 
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 1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางตอเนื่อง 
 2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย
จัดท า Echo English Vocational ซ่ึงเปน Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาและการอบรม
โดย Boot Camp 
 3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษโดยป 2560 จะด าเนินการเปนกลุมเล็ก
โดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรับประชาชนจีน 
        4.2.2 การเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบประชารัฐใหพิจารณาแนวทางการปรับ  
โรงงานเปนโรงเรียน 
         4.3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
  แนวทางหลัก 
        4.3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล 
 1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
  - กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูแลเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3-5 ป) 
  - หนวยงานอื่น อาทิกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดูแลเด็กของศูนยเด็กเล็ก 
2) การสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
  - เรื่องคุณธรรม เนนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคในเด็ก เยาวชน และตอยอดการสรางความดีซึ่ง
โมเดลการสรางความดีมีหลายทางท้ังโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวฑูตความดี 
 - รณรงคใหเด็ก “เกลียดการโกง ความไมซื่อสัตย” 
3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 
  - หลักสูตรมีความยืดหยุน ชุมชนทองถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได 
  - ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยูในกรอบเดิม ไดแกวิชาภูมิศาสตร ICT และ Design and 
Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เปนการสนับสนุนชวยเหลือจากประเทศอังกฤษ
และประเทศสหรัฐอเมริกา 
  - เนนกิจกรรมการอานโดยเฉพาะการอานใหเด็กอนุบาลฟงและการปรับปรุงหองสมุด 
  - เนนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในหองเรียนปกติ และกิจกรรมเสริม โดย
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูเปนกิจกรรม/วิธีการยอย โดยเฉพาะรองรับผลการทดสอบ PISAและ STEM 
Education 
4) การวัดและประเมินผล 
  - การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือใหผลคะแนนสูง 
  - การประเมิน O-NET ในวิชาสังคมศึกษา ใหส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนผูประเมิน 
ส าหรับวิชาคณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตร ใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูออกข
อสอบ 
     4.3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
 1) การสรรหาครู 
  - โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น มอบให ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนหนวยงานหลักด าเนินการสรรหาครู 
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  - เปดโอกาสใหคนเกงมาเปนคร ู
2) การประเมินวิทยฐานะครูใหเปนการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 
3) การพัฒนาครู การอบรมครู 
  - หลักสูตรในการอบรมครูใหมีความเชื่อมโยงกับการไดรับวิทยฐานะ และการไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู โดยตองเปนหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบ 
  - หนวยด าเนินการใหหนวยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ไดแก
สถาบันอุดมศกึษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
4.4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
  แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ขยายโอกาสการเขาถึงบริหารทางการศึกษา 
โดยพัฒนาโรงเรียน ICU ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และส านักงานสงเสริมการศึกษาเอกชน โดยแตงตั้งคณะกรรมการฯบริหารจัดการ 
4.5 ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การสรางความรู ความเขาใจ ความ
ตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม 
4.6 ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
  แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  4.6.1 เรื่องกฎหมายเตรียมความพรอมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษาเพ่ือรองรับรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 4.6.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
1) การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาที่เปนรูปธรรม ชัดเจน 
2) การด าเนินการตอเนื่อง เรื่อง Admission การเตรียมการรับนักศึกษาใหมผานระบบ Clearing-House 
 4.6.3 การประสาน ขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ ใหส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเปนฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. การขับเคลื่อน ก ากับและการติดตามการน าจุดเนนนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติ 
 5.1 ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการตามนโยบาย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหนวยงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน 
 5.2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลักและก าหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล 
และรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
  5.2.1 จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนโยบายรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติ เพื่อกลไกในการขับเคลื่อนและติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
  5.2.2 ติดตามการน านโยบายสูการปฏิบัติ ประกอบดวย การประชุมติดตามรายไตรมาส 
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งการรายงานขอมูลเปนเอกสาร/e-report และการตรวจราชการ 
  5.2.3 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เปนจุดเนนที่ตองเรงรัดใหปรากฎ 
ผลโดยเร็วในทุกเดือน (กอนวันพุธสัปดาหสุดทายของเดือน) 
  5.2.4 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายทุกนโยบายเปนรายไตรมาส 
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 



 

 

44 
 

  5.2.5 การรายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามขอ 5.2.1-5.2.4 อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งจะมีการสั่งการใหทราบ เพ่ือใหด าเนินการเกิดความเหมาะสมตอไป 
 
ไทยแลนด 4.0 
 กระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศภายใต “ประเทศไทย 4.0” เปนอีกนโยบายหนึ่งที่เปนการวาง
รากฐานการพัฒนาประเทศไทยระยะยาว เปนจุดเริ่มตนในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และ
ยั่งยืนตามวิสัยทัศนรัฐบาลเปนรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการ
พัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพรอม ๆ กัน เปนการผนึกก าลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิด “ประชารัฐ”  
ที่ผนึกก าลังกับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในและระดับโลกโดยภารกิจส าคัญใน
การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพื่อตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู “Value-Based 
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา  
“โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม”เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการ
เนนภาคบริการมากข้ึน เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบันไปสูการเกษตรสมัยใหมที่เนนการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ ารวยขึ้น และเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ 
(Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูและรัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา 
ไปสูการเปน Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหมที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional 
Services ซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางต่ าไปสู High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่
แรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมๆ ที่
เปลี่ยนแปลงอยางเร็วรุนแรงในศตวรรษที่ 21 โดยประเทศไทยในอดีตที่ผานมามีการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
เปนไปอยางตอเนื่อง ในยุค “ประเทศไทย 1.0” เนนการเกษตรเปนหลัก เชน ผลิตและขาย พืชไร พืชสวน  
เปนตน ยุคที่สอง “ประเทศไทย 2.0” เนนอุตสาหกรรมแตเปนอุตสาหกรรมเบา เชนการผลิตและขายรองเทา 
เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเปา เครื่องนุงหม เปนตน ยุคที่สาม “ประเทศไทย 3.0”  
เนนอุตสาหกรรมหนักและการสงออก เชน การผลิตและขาย สงออกเหล็กกลารถยนต กลั่นน้ ามัน แยกกาซ
ธรรมชาติ ปูนซีเมนต เปนตน แตไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 รายไดประเทศยังอยูในระดับปานกลางอยูอยางนี้ 
ไมได ตองรีบพัฒนาเศรษฐกิจสรางประเทศ จึงเปนเหตุใหน าไปสูยุคที่สี่ใหรหัสใหมวา “ประเทศไทย 4.0”  
ใหเปนเศรษฐกิจใหม (New Engines of Growth) มีรายไดสูง โดยวางเปาหมายใหเกิดภายใน 5-6 ป กับการวาง
ภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศท่ีพัฒนา เชน สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers” อังกฤษ 
“Design of Innovation” โดยไทยแลนด 4.0 จะมุงพัฒนาเพ่ือใหเกิดผลจริงตองมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดในกลุมเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม 
เปาหมาย ดังนี้ 
 1. กลมุอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชน สรางเสนทางธุรกิจใหม (New Startups) 
ดานเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เปนตน 
 2. กลมุสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย เชน พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยี 
การแพทย สปา เปนตน 
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 3. กลมุเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม เชน 
เทคโนโลยีหุนยนต เปนตน 
 4. กลมุดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐและ
เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว เชน เทคโนโลยีดานการเงิน อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน เทคโนโลยี
การศึกษา อี-มารเก็ตเพลส อี-คอมเมิรซ เปนตน 
 5. อุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริหารที่มีมูลคาสูง เชน เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ
สไตลเทคโนโลยีการทองเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เปนตน 
 การพัฒนาประเทศภายใตโมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะส าเร็จใชแนวทาง “สานพลังประชารัฐ” 
เปนตัวการขับเคลื่อน โดยมุงเนนการมีสวนรวมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน 
ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตาง ๆ รวมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกันขับเคลื่อน  
ผานโครงการบันทึกความรวมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจัยตางๆ โดยการด าเนินงานของ “ประชาชารัฐ” กลมุ 
ตาง ๆ อันไดแก กลมุที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑการปรับแกกฎหมายและกลไกภาครัฐ  
พัฒนาคลัสเตอรภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
กลมุที่ 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหมและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุมที่ 3 การสงเสริม 
การทองเที่ยวและไมล การสรางรายไดและการกระตุนการใชจายภาครัฐ กลุมที่ 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนา 
ผูน า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุมที่ 5 การสงเสริมการสงออกและการ
ลงทุนในตางประเทศ รวมทั้งการสงเสริมกลุม SMEs และผูประกอบการใหม (Startups) ซ่ึงแตละกลุมก าลังวาง
ระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอยางเขมขน 
 
ทักษะแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 ทักษะแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 พัฒนาโดยเครือขายองคกรความรวมมือเพ่ือทักษะแหงการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership For 21 Century Skills) (www.p21.org) ที่มีชื่อยอวาเครือขาย P21 การ
พัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เปนการผสมผสานองคความรูทักษะเฉพาะดานความช านาญ
การและความรูเทาทันดานตาง ๆ เขาดวยกันเพ่ือความส าเร็จของผูเรียนทั้งดานการท างานและการด าเนินชีวิต
ประกอบดวยทักษะส าคัญ 3 ดาน ไดแก 
 1. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation) ในศตวรรษท่ี 21 ไดแก 1) การคิด 
วิเคราะหและการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ประกอบดวยการมีเหตุผลการคิด 
อยางเปนระบบการตัดสินใจ/ ตัดสินและการแกปญหา 2) การสื่อสาร (Communication) เปนการสื่อสารที่
ชัดเจน 3) การรวมมือ (Collaboration) เปนการรวมมือกัน และ 4) การคิดสรางสรรค (Creativity Thinking) 
ประกอบดวยการคิดอยางสรางสรรคและการท างานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 
 2. ทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) มุงเนนให 
มีความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศและสื่อตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมสามารถจัดการเชื่อมโยงประเมินและ 
สรางสารสนเทศรวมถึงการประยุกตใชเรื่องจริยธรรมและกฎหมายกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศได 
 3. ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) มุงเนนใหมีความสามารถในการยืด 
หยุนและสามารถปรับตัวได ริเริ่มและเรียนรูไดดวยตนเอง มีทักษะทางสังคมและกาวขามวัฒนธรรม มีความ
รับผิดชอบและสามารถผลิตสรางสรรคงานไดตลอดจนมีความความเปนผูน าและรับผิดชอบตอสังคม การเรียนรู
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ในศตวรรษท่ี 21 เปนการก าหนดแนวทางยุทธศาสตรในการจัดการเรียนรูโดยรวมกันสรางรูปแบบและแนวปฏิบัติ
ในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเนนที่องคความรูทักษะความเชี่ยวชาญ
และสมรรถนะที่เกิดกับตัวผูเรียนเพื่อใชในการด ารงชีวิตในสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันส าหรับใน
ประเทศไทย ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช (2556) ไดกลาววาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคน 
ตองเรียนรูตั้งแตชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิตประกอบดวย 3R+8C+2Ls ดังนี้ 
3R 
 1) อานออก Reading 2) เขียนได (W) Riting 3) คิดเลขเปน (A) Rithmetics 

8C 

 1) ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking & Problem 
Solving) 
 2) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity & innovation) 
 3) ทักษะดานความรวมมือการท างานเปนทีมและภาวะผูน า (Collaboration, teamwork & 
leadership) 
 4) ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน (Cross-cultural Understanding) 
 5) ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ (Communications, information & media 
literacy) 
 6) ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing & ICT Literacy) 
 7) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู (Career & Learning Skills) 
 8) ทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change) 
2Ls 
 1) ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) 
 2) ภาวะผูน า (Leadership) 
 
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
วิสัยทัศน 
 สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน โดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
 4. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง
และเทาเทียม 
 5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
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 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
เปาหมาย 
 1. ผเูรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและปรับตัวตอ  
เปนพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 2. ผเูรียนที่มีความตองการจ าเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลมุผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพ้ืนที่หางไกล
ทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3. ครู เปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู
ที่หลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใชเทคโนโลยี 
 4. ผบูริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูน าทางวิชาการ
มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ 
 5. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผเูกี่ยวของในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรูในทุกมิติ เปนโรงเรียน
นวัตกรรม 
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนส านักงานแหงนวัตกรรมยุคใหม  
ใชขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 
อยางเปนระบบ 
 7. ส านักงานสวนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาใหสถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผลและการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 นโยบายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 นโยบายที่ 3 การพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 
วิสัยทัศน 
 “เปนองคกรคุณธรรม น าคุณภาพ สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
 (TO BE Moral Organization, Quality to Sustainable Future Society) 
อัตลักษณ 
 “มีความรับผิดชอบ พอเพียง สุจริต จิตบริการ” 
 (Responsibility SufficiencyHonest and Service Mind) 
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เอกลักษณ 
 “ยิ้ม ไหว ทักทาย ใสใจบริการ” 
 (Smile – Pay - Greet and Service Mind) 
พันธกิจ 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน โดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
 4. สรางโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง
และเทาเทียม 
 5. สงเสริมการจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง และเปาหมายโลก เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 6. พัฒนาระบบบริหารการจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา 
เปาหมาย 
 1. ผเูรียนมีคุณธรรม เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและ 
คุณลักษณะของผูเรียนศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
และปรับตัวเปนพลเมืองที่ดี 
 2. ผเูรียนที่มีความตองการจ าเปนพิเศษ กลุมชาติพันธ กลมุผูดอยโอกาสและกลุมที่อยูในพ้ืนที่หางไกล 
ไดรับการศึกษาทั่วถึง และคุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ครู และบุคลาการทางการศึกษามีสมรรถนะทางวิชาชีพ และเปนมืออาชีพ 
 4. ผบูริหารสถานศึกษา มีสมรรถนะทางดานการบริหารและเปนมืออาชีพ 
 5. สถานศึกษาเปนโรงเรียนนวัตกรรม รวมมือในการจัดการศึกษากับภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศ 
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนองคกรคุณธรรม มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนส านักงาน 
แหงนวัตกรรมยุคใหม ใชขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงานผลอยางเปนระบบ 
กลยุทธ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาไดก าหนดยุทธศาสตร เพ่ือความเปนเลิศตามวิสัยทัศน ดังนี้ 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคง 
 2. พัฒนาคุณธรรม และคุณภาพผูเรียน 
 3. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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จุดเนน 
 1. สถานศึกษานอมน าพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 และเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน 
การจัดกระบวนเรียนรู 
 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3. สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมพื้นที่และมีประสิทธิภาพ (DLIT, DLTV) 
 4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยใชหองเรียนเปนมาตรฐาน 
 5. สงเสริมการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 6. บูรณาการนิเทศภาคีเครือขาย 
คานิยม (Share Values) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และสถานศึกษาในสังกัด “ WE GO 
TOGETHER ” 
W: Wonderful            หมายถึง การสรางความรูสึกเชิงบวกในการท างานใหมีความรูสึกมีคามหัศจรรย 
E: Enjoy                    หมายถึง การสรางความรูสึกสุนกสนานกับการท างานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
G: Good Governance  หมายถึง การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความเปนธรรมและถูกตอง 
O: Opinion                หมายถึง การยอมรับและแสดงความคิดเห็นรวมกัน 
T: Technology           หมายถึง การน าเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน 
O: Operation             หมายถึง การปฏิบัติตามระบบการบริหารและการจัดการ 
G: Growth              หมายถึง องคการมีความเจริญกาวหนา มีการพัฒนาตามล าดับ 
E: Effectiveness         หมายถึง การมงุประสิทธิผลและเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจ 
T: Target                  หมายถึง การมงุสูเปาหมายเดียวกันของทุกคน 
H: Honest                 หมายถึง การมีความซื่อสัตย สุจริต ความจริงใจ และเปดเผยตรงไปตรงมา 
E: Efficiency               หมายถึง การมงุเนนมีประสิทธิภาพ ท างานแบบมืออาชีพ ท างานแบบคุมคา คมุเวลา 
R: Respect                 หมายถึง การใหเกียรติและสนองตอผูรับบริการหรือผูเรียน 
 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนธัญบุรี 
 โรงเรียนธัญบุรี บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยยึดมั่นในปรัชญา คติพจน์ และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา ที่สืบต่อกันมาเป็นเวลานาน เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ ตามที่โรงเรียนก าหนด และได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไว้ ดังนี้ 
ปรัชญา (Philosophy) 
 “เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย จิตใจสะอาด มารยาทงาม” 
คติพจน์ (Slogan) 
  วิริเยน ทุกฺขมจเจติ”  คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร 
อัตลักษณ์ (Character) 
 “ลูกธัญบุรี เป็นคนดี มีวินัย”                                     
เอกลักษณ์ (Identity) 
 “เน้นสองภาษา พัฒนาคุณธรรม”  
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “โรงเรียนธัญบุรีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความก้าวหน้าทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล สร้างคนดีมี
คุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
ค ำนิยำมศัพท์ในวิสัยทัศน์ 
 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หมายถึง โรงเรียนธัญบุรีเป็นสถานศึกษาที่มีการสร้าง
ช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายใน ระหว่างบุคคลควบคู่ไปกับการรับรู้ความรู้จากภายนอก 
เป้าประสงค์ส าคัญคือเอ้ือให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและ
สร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core Competency) ขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
 มาตรฐานสากล หมายถึง โรงเรียนธัญบุรีจัดการศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล (World Class Standard 
School) ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตลอดจนมุ่งมั่นในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในฐานะพลเมืองของชาติ พลโลก ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างให้
มีศักยภาพ ดังนี้ 1) เป็นเลิศทางวิชาการ (Smart) 2) สื่อสารสองภาษา (Communication) 3) ล้ าหน้าทาง
ความคิด (Thinker) 4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ (Innovation) และ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก (Global 
Citizenship) และให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของพลโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นองค์ประกอบส าคัญ ต่อไปนี้ 
ผู้เรียน ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ รักการอ่าน การค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
มีทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม  
มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถใน
การสื่อสาร น าเสนอผลงานด้วยความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ ครเูป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณครู มีทักษะในวิชาชีพ สามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล โดยสร้างและใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความกระตือรือร้น 
สนใจ ใส่ใจ ดูแลผู้เรียนให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพผู้บริหาร เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียน
มีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาระบบบริหารอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนก้าวหน้าทาง
 วิชาการ หมายถึง นักเรียนโรงเรียนธัญบุรี ใฝ่เรียนรู้ แสดงออกถึงการเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการอย่างแท้จริง โดยมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมิน
ระดับชาติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 2) นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ 3) นักเรียน
สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 4) นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์ สื่อสาร น าเสนอ เผยเพร่ และ 5) นักเรียนใช้ภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ในการสื่อสารได้ดี 
 คนดีมีคุณธรรม หมายถึง นักเรียน ครู ของโรงเรียนธัญบุรี มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามตามจารีต
ประเพณี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมโลก โดยครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักเรียน อีกทั้งผู้บริหารทุกระดับบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย  
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1) หลักคุณธรรม 2) หลักนิติธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) 
หลักความคุ้มค่า 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศ
ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  
 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ด าเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 เศรษฐกิจพอเพียงจึงประกอบด้วย 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล 3) ภูมิคุ้มกัน โดยมีเงื่อนไข
ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้ 1) เงื่อนไขความรู้ และ 2) 
เงื่อนไขคุณธรรม 
 
ตัวช้ีวัดของวิสัยทัศน์ 
 เพ่ือการวัดผลการด าเนินงานของโรงเรียนธัญบุรีให้มั่นใจว่าบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาโรงเรียนธัญบุรี จึงก าหนดตัวชี้วัดส าคัญไว้ ดังนี้ 
    1. ผลการประเมิน (คะแนน) คุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีอยู่ในระดับดีเยี่ยมและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
    2. จ านวนเรื่องของงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ 
    3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการสอบ O – Net เกินกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
    4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า 3.00 
    5. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนในระดับดีขึ้นไป 
    6. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
    7. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ศักยภาพการเป็นพลโลกในศตวรรษท่ี 21 
    8. ร้อยละของผู้เรียนที่ด าเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ (Mission) 
    1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
    2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World 
Citizen) ในศตวรรษท่ี 21 
    3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
    4. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร การปฏิบัติงาน 
และการด าเนินชีวิต 
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    5. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ตลอดจนมีคุณลักษณะ
ความเป็นครูที่สามารถน าความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
เป้ำประสงค์หลัก (Super ordinate Goals) 
    1. โรงเรียนธัญบุรีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมี
นวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
    2. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) ใน
ศตวรรษท่ี 21 
    3. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
    4. บุคลากรและผู้เรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร การปฏิบัติงาน และการ
ด าเนินชีวิต 
    5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ตลอดจนมีคุณลักษณะความเป็นครูที่สามารถน า
ความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1  การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2  การพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3  การพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4  การส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5  การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals) 
 มิติด้ำนประสิทธิผลตำมประเด็นยุทธศำสตร์ มี 1 เป้ำประสงค์ ได้แก่ 
    1. นักเรียนมีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพเป็นพลโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ และ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มี 2 เป้ำประสงค์ ได้แก่ 
    2. โรงเรียนผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    3. นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรมีความพึงพอใจ 
 มิติด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร มี 11 เป้ำประสงค์ ได้แก ่
    4. หลักสูตรสถานศึกษาได้มาตรฐาน 
    5. การวัดและประเมินผล การนิเทศติดตาม มีประสิทธิภาพ  
    6. การบริหารงบประมาณและการเงิน การระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
    7. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เป็นระบบ และต่อเนื่อง 
    8. ห้องปฏิบัติการได้มาตรฐานสากล และสื่อการเรียนการสอนครบครัน 
    9. การจัดการภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
    10. การจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ 
    11. กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพ 
    12. กระบวนการส่งเสริมศักยภาพวิชาการและคุณลักษณะผู้เรียนที่เป็นรูปธรรม 
    13. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา 
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    14. เครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มิติด้ำนพัฒนำองค์กร มี 4 เป้ำประสงค์ ได้แก่ 
    15. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ เป็นแบบอย่างที่
ดีและมีความสุข 
    16. การจัดการความรู้ภายในองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
    17. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายครอบคลุมสนับสนุนการบริหาร การจัดการเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 
    18. สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

 
 

ภาพแสดงแผนที่กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนธัญบุรี 
    
กลยุทธ์ 
1. พัฒนานักเรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพเป็นพลโลก 
           ในศตวรรษท่ี 21 และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพการศึกษาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
4. ด าเนินการและพัฒนา การวัดและประเมินผล การนิเทศติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพ 
6. ระดมทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เป็นระบบและต่อเนื่อง 
8. พัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากล และมีสื่อการเรียนการสอนครบครัน 
9. จัดการภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
10. พัฒนาการจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ 
11. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพ 
12. ส่งเสริมศักยภาพวิชาการและคุณลักษณะผู้เรียนที่เป็นรูปธรรม 
13. ส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา 
14. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ 
15. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในการปฏิบัติตามหน้าที่  
           เป็นแบบอย่างที่ดีและมีความสุข 
16. ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในองค์กร เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
17. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายครอบคลุมสนับสนุนการบริหาร การจัดการเรียนรู้ และ
 การปฏิบัติงานตามภารกิจ 
18. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ระดับชั้น 
 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
 3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบระดับชาติ 
 6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4) สุขภาวะทางกาย และลักษณะจิตสังคม 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 
           กลุ่มเป้าหมาย 
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ 
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
โครงกำรส ำคัญหรือโครงกำรริเริ่ม (Initiatives) 
1.1 โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.2 โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม 
1.3 โครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองและพลโลกในศตวรรษท่ี 21 
1.4 โครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.5 โครงการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียน 
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
3.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา 
4.1 โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
4.2 โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอน   
5.1 การทบทวนการบริหารงบประมาณและการเงินแบบมีส่วนร่วม  
5.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ   
5.3 โครงการลดค่าใช้จ่ายของสถานศึกษา   
6.1 โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาอาทิ กิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา, กิจกรรมเทศน์มหาชาติ,     
กิจกรรมคืนสู่เหย้า, กิจกรรมกีฬาเพ่ือการกุศล   
7.1 โครงการพัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ อาทิ กิจกรรมปรับปรุงระบบสื่อสารภายในโรงเรียน (โทรศัพท์
ภายใน ระบบเสียงตามสาย), กิจกรรมดีเจน้อย, กิจกรรมอบรมบุคลากรและนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในงาน
ประชาสัมพันธ์   
8.1 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล   
8.2 โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
9.1 โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อทบทวนภาระงานและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจ าปี  
9.2 การติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
10.1 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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10.2 โครงการพัฒนาระบบการบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ 
11.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11.2 โครงการธนาคารโรงเรียน   
12.1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
12.2 โครงการค่ายคุณธรรม 
12.3 โครงการบูรณาการทางวิชาการ 
13.1 โครงการผลิตงานวิจัยในชั้นเรียน 
13.2 โครงการผลิตผลงานวิจัยด้านการศึกษา 
13.3 โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการศึกษา 
13.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
14.1 การเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการศึกษา 
15.1 โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
15.2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”  
15.3 โครงการทัศนศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาการศึกษา  
15.4 โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ 
15.5 โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูโรงเรียน มาตรฐานสากล 
15.6 โครงการพัฒนาครูด้านทักษะการสอนภาษาต่างประเทศ 
16.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
16.2 โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
16.3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
17.1 การปรับปรุง Web Site โรงเรียน 
17.2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ 
17.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน   
17.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนรู้    
18.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้   
18.2 โครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา   
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ส่วนที่ 3 

รำยละเอียดแผนปฏิบัติประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  ของโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนธัญบุรี เห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณปี 2563 ในโครงการตาม
กลยุทธ์ ดังนี้ 
 1. พัฒนานักเรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพเป็นพลโลกในศตวรรษ
ที่ 21 และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 26,432,000.00 บาท 
 2. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพการศึกษาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จ านวน 113,500.00 บาท 
 3. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน จ านวน 25,000.00 บาท 
 4. ด าเนินการและพัฒนา การวัดและประเมินผล การนิเทศติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 
จ านวน  636,000.00  บาท 
 5. พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 8,962,000.00 บาท  
 6. ระดมทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  -    
 7. พัฒนาสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เป็นระบบและต่อเนื่อง  จ านวน 69,000.00 บาท 
 8. พัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากล และมีสื่อการเรียนการสอนครบครัน  
จ านวน 305,000.00 บาท 
 9. จัดการภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 258,660.00 บาท 
 10. พัฒนาการจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ จ านวน 1,319,400.00 บาท 
 11. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มี 
ประสิทธิภาพ จ านวน 19,600.00 บาท 

 12. ส่งเสริมศักยภาพวิชาการและคุณลักษณะผู้เรียนที่เป็นรูปธรรม จ านวน 5,240,100.00 บาท 
 13. ส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา จ านวน 15,000.00 บาท 
 14. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ จ านวน 1,929,000.00 บาท 
 15. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในการปฏิบัติตามหน้าที่  
เป็นแบบอย่างที่ดีและมีความสุข จ านวน 593,540.00 บาท 

 16. ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในองค์กร เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จ านวน 15,000.00 บาท 
 17. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายครอบคลุมสนับสนุนการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
และการปฏิบัติงานตามภารกิจ จ านวน 302,900.00 บาท 
 18. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จ านวน 8,321,640.00 บาท 
 
                  จากงบประมาณท้ังสิ้น 46,012,340.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เห็นชอบให้ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ได้ 
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กำรจัดสรรงบสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำฯ 
          ประมาณการเงินงบงบประมาณโรงเรียนธัญบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 
2,807 คน  
     

ล ำดับ
ที ่

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน 

รวม รวมทั้งหมด 
เทอม 1 เทอม 2 

1. เงินบ ารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563  33,907,330 
ห้องเรียนทั่วไป 7,221,310 5,888,000 13,109,310  
ห้องเรียนพิเศษ 12,307,220 8,490,800 20,798,020 

2. เงินสนับสนุนการจัดการศึกษา 2563  19,507,685 
อุดหนุนรายหัว 5,164,450 5,117,300 10,281,750  
อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2,577,675 1,282,925 3,860,600 
อุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,343,750 - 1,343,750 
อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 1,239,300 616,810 1,856,110 
อุดหนุนค่าหนังสือเรียน 2,165,475 -    2,165,475 

3. รายได้จากโรงอาหาร  1,698,385 
ค่าประมูลร้าน 21 ร้าน   1,135,185  
ค่าท าความสะอาดรายเดือน (8 ด)   563,200 

  24,616,505 21,395,835 46,012,340 46,012,340 
 
กำรจัดสรรงบประมำณตำมโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 
          สรุปยอดเงินในการขอจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2563 ลงวันที่  30 ตุลาคม 2562  
รหัส รหัส รำยกำร ระยะเวลำ ประเภท จัดสรรงบ ผู้รับผิดชอบ 

โครงกำร งำน กิจกรรมในโครงกำร ด ำเนินกำร เงินจัดสรร ประมำณ 63 กิจกรรม 

5.1 1.01.1 1. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ส่วนกลำง 

      

5.1 1.01.1 งบประมาณส ารองจ่าย       

5.1 1.01.1 งบกลาง 1ต.ค.62 -30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 500,000.00   

5.1 1.01.1 งบกลางสมาคม 1ม.ค.63 -31ธ.ค.63 สมาคม    

5.3 1.02.1 งานสาธารณูปโภค       

5.3 1.02.1 ค่าไฟฟ้า 1ต.ค.62 -30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 500,000.00   

5.3 1.02.2 ค่าไฟฟ้า 1ต.ค.62 -30ก.ย.63 ห้องเรียนพิเศษ
EP 

580,000.00   
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5.3 1.02.3 ค่าไฟฟ้า 1ต.ค.62 -30ก.ย.63 ห้องเรียนพิเศษ
GP 

800,000.00   

5.3 1.02.4 ค่าไฟฟ้า 1ต.ค.62 -30ก.ย.63 ห้องเรียนพิเศษ
IP 

800,000.00   

5.3 1.02.5 ค่าไฟฟ้า 1ต.ค.62 -30ก.ย.63 ห้องเรียนพิเศษ
MOU 

ใช้ 14.01.11   

5.3 1.02.6 ค่าน้ าประปา 1ต.ค.62 -30ก.ย.63 โรงอาหาร 30,000.00   

5.3 1.02.7 ค่าน้ าประปาอาคาร 4 1ต.ค.62 -30ก.ย.63 ห้องเรียนพิเศษ
IP 

30,000.00   

5.3 1.02.8 ค่าโทรศัพท์ 1ต.ค.62 -30ก.ย.63  ใช้ 12.02.1 
คอม20,000 

  

5.3 1.02.9 ค่าอินเตอร์เนต็ส านักงาน/ครู 1ต.ค.62 -30ก.ย.63  ใช้ 12.02.1 
คอม150,000 

  

5.3 1.02.10 ค่าอินเตอร์เนต็นักเรียน 1ต.ค.62 -30ก.ย.63 ICT ใช้ 12.03.1 
ICT400,000 

  

5.3 1.02.11 ค่าจัดเก็บขยะมลูฝอย 1ต.ค.62 -30ก.ย.63 โรงอาหาร 72,000.00   

  รวม   3,312,000  

2.1 2.01.1 2. กลุ่มบริหำรวิชำกำร       

1.1 2.01.1 พัฒนาจัดหาสื่อเทคโนโลยีการ
เรียนการสอนและผลิตเอกสาร 

1ต.ค.62 -30ก.ย.63     

1.1 2.01.1 ค่ากระดาษ,หมึกและวัสดุ
อุปกรณ ์

1ต.ค.62 -30ก.ย.63 ห้องเรียนพิเศษ
MOU 

100,000.00   

1.1 2.01.2 ค่ากระดาษ,หมึกและวัสดุ
อุปกรณ ์

1ต.ค.62 -30ก.ย.63 ห้องเรียนพิเศษ
EP 

295,000.00   

1.1 2.01.3 ค่ากระดาษ,หมึกและวัสดุ
อุปกรณ ์

1ต.ค.62 -30ก.ย.63 ห้องเรียนพิเศษ
GP 

145,000.00   

1.1 2.01.4 ค่ากระดาษ,หมึกและวัสดุ
อุปกรณ ์

1ต.ค.62 -30ก.ย.63 ห้องเรียนพิเศษ
IP 

200,000.00   

1.1 2.01.5 ค่ากระดาษ,หมึกและวัสดุ
อุปกรณ ์

1ต.ค.62 -30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 1,412,000.00   

10.1 2.01.6 จัดซื้อวัสดคุรุภณัฑ(์สื่อ
เทคโนโลย)ี 

1ต.ค.62- 30ก.ย.63  900,000.00   

10.1 2.01.7 ซ่อมแซมวัสดุครภุัณฑ(์สื่อ
เทคโนโลย)ี 

1ต.ค.62 -30ก.ย.63  100,000.00   

10.1 2.01.8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอนกลุม่สาระ 

1ต.ค.62 -30ก.ย.63  200,000.00   

10.1 2.01.8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอนภาษาไทย 

1ต.ค.62 -30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *20,000   
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10.1 2.01.8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอนสังคมฯ 

1ต.ค.62 -30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *.20,000   

10.1 2.01.8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศ 

1ต.ค.62 -30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *.20,000   

10.1 2.01.8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอนคณิตศาสตร ์

1ต.ค.62 -30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *.20,000   

10.1 2.01.8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอนวิทยาศาสตร ์

1ต.ค.62 -30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *.20,000   

10.1 2.01.8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอนสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

1ต.ค.62 -30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *.20,000   

10.1 2.01.8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอนศลิปะ 

1ต.ค.62 -30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *.20,000   

10.1 2.01.8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอนการงานฯ 

1ต.ค.62 -30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *.20,000   

10.1 2.01.8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ านักงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1ต.ค.62 -30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *.20,000   

10.1 2.01.8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ านักงาน
แนะแนว 

1ต.ค.62 -30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *.20,000   

5.2 2.02.1 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1ต.ค.62 -30ก.ย.63  5,466,000   

5.2 2.02.1 หนังสือเรียน ม.1 - ม.6 1ต.ค.62-30ก.ย.63 ค่าหนังสือ *2882192   

5.2 2.02.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1ต.ค.62-30ก.ย.63 ค่าเครื่องแบบ *1343750   

5.2 2.02.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 1ต.ค.62-30ก.ย.63 ค่าอุปกรณ ์ *1239300   

2.1 2.03.1 ประกันคณุภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา 

      

2.1 2.03.1 พัฒนางานประกันคุณภาพ
ภายใน 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 10,000.00   

2.1 2.03.2 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 100,000.00   

2.1 2.03.3 การควบคุมภายใน 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 3,500.00   

1.1 2.04.1 พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรยีนรวม 

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.1 2.04.1 จัดท าคู่มือและเอกสารการคัด
กรองนักเรียน 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 600   

1.1 2.04.2 จัดซื้อสื่อตา่ง ๆ โดยจดั
กิจกรรมพัฒนานักเรียน 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 4,000.00   
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1.1 2.04.3 การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 สมาคม    

4.1 2.05.1 พัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

4.1 2.05.1 จัดหาวัสดุครภุัณฑ์ส านักงาน
(งานทะเบียน) 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 75,000.00   

4.1 2.05.2 จัดหาครภุณัฑ์ส านักงาน
วิชาการ 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 120,000.00   

4.1 2.05.3 ซ่อมแซม วัสดุ ครุภณัฑ์
ส านักงานวิชาการ 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 40,000.00   

4.1 2.05.4 จัดซื้อวัสดคุรุภณัฑ์งาน
ทะเบียนวัดผลประเมินผล 

1ต.ค.62-30ก.ย.63  200,000.00   

4.1 2.05.5 จัดซื้อวัสดคุรุภณัฑส์ านักงาน
ทะเบียนวัดผลประเมินผล 

1ต.ค.62-30ก.ย.63  100,000.00   

4.1 2.05.6 จัดซื้อสมดุ ปพ.1มปพ.2 ปพ.3 
และ ปพ.6 , ปพ.8 นักเรียนช้ัน 
ม.1 , ม.4 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 96,000.00   

3.1 2.06.1 พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
พุทธศักราช 2551 สู่ World - 
Class Standard School 

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

3.1 2.06.1 พัฒนาหลักสตูรและ
กระบวนการเรียนรู ้

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 25,000.00   

14.1 2.07.1 การพัฒนาการจดัการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนผู้ใหญ่
ธัญบุร ี

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

14.1 2.07.1 ค่าจัดการจัดการเรียนการสอน 1ต.ค.62-30ก.ย.63 กศน. 310,000.00   

14.1 2.07.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 กศน. 87,000.00   

14.1 2.07.3 จัดซื้อหนังสือ 1ต.ค.62-30ก.ย.63 กศน. 100,000.00   

1.1 2.08.1 พัฒนานักเรียนสูค่วามเป็นเลิศ
ทางวิชาการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.1 2.08.1 สอนเสริมความรู้ 8 กลุ่มสาระ
ฯ ระดับ ม.6 เพื่อเตรยีมสอบ 
GAT PAT 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 38,000.00   

1.1 2.08.2 สอนเสริมความรู้ 8 กลุ่มสาระ
ฯ ระดับ ม.3,ม.6 สอบ O-NET 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 170,000.00   

1.1 2.08.3 แข่งขันทักษะวิชาการ 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 694,600.00   

1.1 2.08.3 ตอบปัญหาภาษาไทย3.03 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *8,000   
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1.1 2.08.3 แข่งขันเปิดสารานุกรมไทย ฯ 
3.04 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *3,000   

1.1 2.08.3 วันภาษาไทยแห่งชาติ 3.01.5 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *10,000   

1.1 2.08.3 วันสุนทรภู3่.06 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *10,000   

1.1 2.08.3 Spelling Bee5.01.1 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *3,000   

1.1 2.08.3 English Quiz / Asean 
Quiz5.01.2 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *3,000   

1.1 2.08.3 Singing Contest5.01.3 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *3,000   

1.1 2.08.3 Storytelling 5.01.4 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *3,000   

1.1 2.08.3 การแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร6์.01 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *14,000   

1.1 2.08.3 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
คณิตศาสตร์นานาชาต6ิ.02 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *22,730   

1.1 2.08.3 อัจฉริยะนักบินน้อย7.05 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *60,000   

1.1 2.08.3 การแข่งขันลีลาศ ม.6 (เทอม 
2)8.01.3 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *8,000   

1.1 2.08.3 พัฒนานักเรียนสู่การแข่งขันวง
ดนตรลีูกทุ่ง โรงเรยีนธัญบุรี
9.07 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *206,000   

1.1 2.08.3 การจัดสวนถาด 10.07.4 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *6,000   

1.1 2.08.3 การจัดสวนแก้ว10.07.5 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *6,000   

1.1 2.08.3 การจัดตูป้ลา10.07.6 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *6,000   

1.1 2.08.3 กิจกรรมรักการอ่านห้องสมุด
15.01.2 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *40,000   

1.3 2.09.1 โครงการพัฒนาความเป็น
พลเมืองและพลโลกในศตวรรษ
ที่ 21 

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.3 2.09.1 จัดน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิชา IS 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 12,000.00   

1.3 2.09.2 จัดท าป้ายไวนลิประเมิน
โครงการ 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 6,000.00   

1.3 2.09.3 ซื้อกระดาษท าเอกสาร 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 2,000.00   

4.2 2.10.1 นิเทศติดตามการเรียนการสอน 1ต.ค.62-30ก.ย.63     

4.2 2.10.1 ค่าจัดท าเอกสารนิเทศ 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

13.2 2.11.1 โครงการพัฒนาและผลิต
งานวิจัยในช้ันเรียน 

1ต.ค.62-30ก.ย.63     
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13.2 2.11.1 ค่าวิทยากรอบรม7200 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 10,000.00   

13.2 2.11.2 ค่าจัดท าเอกสาร 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

16.2 2.12.1 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

16.2 2.12.1 ค่าจัดอบรม 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 10,000.00   

16.2 2.12.2 จัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร ์ 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

17.3 2.13.1 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

17.3 2.13.1 ค่าพัฒนาโปรแกรม 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 30,000.00   

17.3 2.13.2 ค่าจัดท าเอกสาร 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

  รวม   11,081,700  

1.1 3.01.1 3. ภำษำไทย       

1.1 3.01.1 สอนน้องแต่งกลอน 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 35,000.00   

1.1 3.01.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *3600   

1.1 3.01.2 ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *13000   

1.1 3.01.3 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *4500   

1.1 3.02.1 คลินิกรักษ์ภาษาไทย(หมอ
ภาษา) 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

1.1 3.02.1 สร้างสื่อ เอกสาร หรือน าสื่อมา
ใช้ในการด าเนินงาน 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *5000   

1.1 3.03.1 การแข่งขันทักษะด้าน
ภาษาไทย 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว    

1.1 3.03.1 แข่งขันทักษะด้านภาษาไทย 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว ใช้ 2.09.2 
*8,000 

  

1.1 3.03.2 แข่งขันเปิดสารานุกรมไทย ฯ 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว ใช้ 2.09.2 
*3,000 

  

1.1 3.03.3 แข่งขันทักษะภาษาไทยวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว ใช้ 2.09.2 
*10,000 

  

1.1 3.03.4 แข่งขันทักษะภาษาไทยวัน
สุนทรภู ่

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว ใช้ 2.09.2 
*45,000 

  

1.1 3.04.1 วันสุนทรภู ่ 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว    

1.1 3.04.1 กิจกรรมหนา้เสาธง 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 5,500.00   
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1.1 3.05.1 พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว    

1.1 3.05.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว ใช้ 2.01.8   

  รวม   45,500.00  

1.3 4.01.1 4. สังคมศึกษำ ฯ       

1.3 4.01.1 โครงการพัฒนาผู้เรยีนตาม
ศักยภาพของผู้เรยีน 

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.3 4.01.1 กิจกรรมวันอาเซียน 1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.3 4.01.1 ค่าไวนิล 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 2,000.00   

1.3 4.01.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์จดัฐานความรู้
และนิทรรศการอาเซียน 
(กระดาษ กระดาษส,ีกาว
,กรรไกร ฯลฯ) 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 3,000.00   

1.3 4.01.3 ค่าของรางวัล/เกียรติบตัร 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

1.1 4.02.1 เรียนรูส้ังคมศึกษาผ่านแหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร ์

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.1 4.02.1 ค่าไวนิล 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 500   

1.1 4.02.2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ จ านวน 
40 คน 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 1,600.00   

1.1 4.02.3 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 40 
คน 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 1,400.00   

1.1 4.02.4 ค่าของที่ระลึก 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 500   

1.1 4.02.5 ค่าเข้าชม 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 8,000.00   

1.1 4.03.1 โครงการวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.1 4.03.1 ค่ายแหล่งเรียนรู้วิถเีศรษฐกิจ
พอเพียง 

1ต.ค.62-30ก.ย.63  *12000   

1.1 4.03.1 ค่าไวนิล 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 300   

1.1 4.03.2 ค่าอาหาร จ านวน 40 คน 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 4,000.00   

1.1 4.03.3 ค่าเข้าชม 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 7,500.00   

1.1 4.03.4 เอกสาร เล่มบันทึกกิจกรรม 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 200   

1.1 4.04.1 ตลาดนดัเพื่อการออม 1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.1 4.04.1 จัดตลาดนัดเพื่อสรา้งอาชีพ
และการออม 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 3,000.00   
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1.1 4.04.2 ค่าป้ายไวนลิ 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 500   

1.1 4.04.3 ผ้าพลาสติกปโูต๊ะ/ตะกร้า 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 500   

1.1 4.04.4 หมึกปริ้นชื่อร้านค้า 4 สีๆละ 1 
ขวด 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 1,000.00   

1.4 4.05.1 โครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว    

1.4 4.05.1 กิจกรรมอิ่มบุญ 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 2,500.00   

1.4 4.05.1 ค่าป้ายไวนลิ 1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.4 4.05.2 ค่ารถ 1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.4 4.05.3 ค่าอุปกรณ ์ 1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.4 4.06.1 จิตอาสาพัฒนาคณุธรรม 1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.4 4.06.1 ค่าสิ่งของ(ขนม,นม,ดินสอสี 
ฯลฯ) 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 4,000.00   

1.4 4.07.1 สอบธรรมศึกษา 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *15,000   

1.4 4.07.1 ค่าไวนิล 1ต.ค.62-30ก.ย.63  1,300.00   

1.4 4.07.2 ค่าอาหารว่าง 1 มื้อๆ ละ 20 
บาท จ านวน 40 คน (ครูคุม
สอบ) 

1ต.ค.62-30ก.ย.63  800   

1.4 4.07.3 ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ ๆ ละ 30 
บาท พระภิกษุ 20 รูป 

1ต.ค.62-30ก.ย.63  600   

1.4 4.07.4 ค่าอาหารมื้อกลางวันพระภิกษ ุ 1ต.ค.62-30ก.ย.63  2,500.00   

1.4 4.07.5 ค่าอาหารมื้อกลางวันครูคุม
สอบ 35 บาท จ านวน 40 คน 

1ต.ค.62-30ก.ย.63  1,400.00   

1.4 4.07.6 ค่าอาหารมื้อเช้า พระภิกษุสงฆ ์ 1ต.ค.62-30ก.ย.63  2,500.00   

1.4 4.07.7 ค่าเอกสารประกอบการ
บรรยาย 

1ต.ค.62-30ก.ย.63  2,950.00   

1.4 4.07.8 ค่าเอกสารประกอบการสอบ 1ต.ค.62-30ก.ย.63  2,950.00   

1.4 4.08.1 โรงเรียนวิถีพุทธ 1ต.ค.62-30ก.ย.63  *81,600   

1.4 4.08.1 จัดท าป้ายคณุธรรมป้ายพุทธ
ศาสนาสุภาษิตวาทะธรรม ติด
ตามที่ต่างๆ 

1ต.ค.62-30ก.ย.63  51,600.00   

1.4 4.08.2 ตักบาตร สวดมนต์ประจ า
สัปดาห ์

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.4 4.08.3 กิจกรรมเด็กดีที่น่ายกย่อง 1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.4 4.08.4 จัดเสยีงตามสายเพลงนิทานท่ี
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

1ต.ค.62-30ก.ย.63  3,500.00   
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1.4 4.08.5 การนิมนต์พระสงฆ์มาสอนและ
อบรมจรยิธรรม คุณธรรม 

1ต.ค.62-30ก.ย.63  25,000.00   

1.4 4.08.6 กิจกรรมจติอาสา 1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.4 4.08.7 กินมังสวิรัติอาทิตย์ละ 1 วัน 
มื้อเที่ยง 

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.4 4.08.8 กิจกรรมการพิจารณาอาหาร 
รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก 
ไม่เหลือ 

1ต.ค.62-30ก.ย.63  1,500.00   

1.4 4.08.9 ยิ้มง่าย ไหวส้วย กราบงาม 1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.4 4.08.10 กิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา 
ก่อนการประชุมทุกครั้ง 

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.4 4.08.11 กิจกรรมโฮมรูมเพื่อสะท้อน
ความรูส้ึก 

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.4 4.08.12 ไม่มสีิ่งเสพติดเหล้า 1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.4 4.08.13 ใส่เสื้อขาวทุกคนในวันพระ 1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.4 4.08.14 กระดาษดับเบลิเอ ขนาด 4 เอ 
4 ริม ๆ ละ 120 บาท 

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.4 4.08.15 กระดาษโฟโต้ขนาด 4 เอ 4 ริม 
ๆ ละ 200 บาท 

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.4 4.08.16 หมึกเครื่องพิมพ์ยี่ห้อเอฟสัน 4 
ขวดๆละ 280 บาท 

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.1 4.09.1 พัฒนานักเรียนสูค่วามเป็นเลิศ
ทางวิชาการและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.1 4.09.1 ส่งเสริมรักการอ่าน 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

1.1 4.09.1 ค่าหนังสือนอกเวลา 1ต.ค.62-30ก.ย.63     

8.2 4.10.1 โครงการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

8.2 4.10.1 พัฒนาและปรับปรุงห้อง
อัจฉริยภาพกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

8.2 4.10.1 จัดซื้อคอมพิวเตอร ์ 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 25,000.00   

8.2 4.10.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว ใช้ 2.01.8   

  รวม   172,100.00  

1.1 5.01.1 5. ภำษำต่ำงประเทศ       



 

 

67 
 

1.1 5.01.1 โครงการพัฒนาผู้เรยีนตาม
ศักยภาพของผู้เรยีน 

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.1 5.01.1 English Speaking Year 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 10,000.00   

1.1 5.01.2 Crossword 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว ใช้ 2.09.2   

1.1 5.01.3 Singing Contest 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว ใช้ 2.09.2   

1.1 5.01.4 English Quiz / Asean Quiz 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว ใช้ 2.09.2   

1.1 5.01.5 Storytelling 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว ใช้ 2.09.2   

1.1 5.01.6 Christmas Day ธ.ค.-62 อุดหนุนรายหัว 10,000   

1.1 5.01.7 Spelling Bee 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว ใช้ 2.09.2   

1.1 5.01.8 กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรม
จีน 

  อุดหนุนรายหัว 10,000   

1.1 5.01.9 กิจกรรมพัฒนานักเรียนภาษา
ฝรั่งเศส สู่มาตรฐานสากล 

  อุดหนุนรายหัว 30,000   

1.1 5.01.10 เรียนรูภ้าษาและวัฒนธรรม
เกาหล ี

  อุดหนุนรายหัว 8,000.00   

1.1 5.01.11 จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการเรียนการ
สอน 

  อุดหนุนรายหัว ใช้ 2.01.8   

1.1 5.02.1 โครงการพัฒนาคณุภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.1 5.02.1 พัฒนาครูกลุ่มสาระกาเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว ใช้ 18.01.1   

1.1 5.03.1 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการ
สู่มาตรฐานสากล 

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.1 5.03.1 พัฒนาและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
(Sound Lab+สนง) 
236,322,1505,1506,421,15
07 

1ต.ค.62-30ก.ย.63  150,000.00   

1.1 5.04.1 พัฒนานักเรียนสูค่วามเป็นเลิศ
ทางวิชาการและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.1 5.04.1 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศและ
ค่าประกันชีวิต 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 ต่างประเทศ 3,000,000   

1.1 5.05.1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ให้
เอื้อต่อการเรียนรู ้

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

1.1 5.05.1 มุมรักการอ่าน ห้อง 421,1507 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 6,000.00   

  รวม   3,224,000   
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1.1 6.01.1 6. คณิตศำสตร์       

1.1 6.01.1 การแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร ์

1พ.ค.63 - 30ก.ย.63  ใช้ 2.09.2   

1.1 6.01.1 จัดการแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร ์

  อุดหนุนรายหัว    

1.1 6.01.2 จัดซื้อวัสฝุึกทักษะและแข่งขัน   อุดหนุนรายหัว    

1.1 6.02.1 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
คณิตศาสตร์นานาชาต ิ

1พ.ย.62 - 31ม.ค.63  ใช้ 2.09.2   

1.1 6.02.1 จัดอบรมพัฒนาความรู้ทาง
คณิตสาสตร ์

  อุดหนุนรายหัว    

1.1 6.02.2 สอบแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์นานาชาต ิ

  อุดหนุนรายหัว    

8.2 6.03.1 ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ
คณิตศาสตร์ (ห้อง 341) 

1พ.ย.62 - 30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว    

8.2 6.03.1 ซ่อมแซมระบบเครื่องเสียง       

8.2 6.03.2 ซักผ้าม่านหนา้ต่าง (ทั้งห้อง) 
12 ผืน 

      

8.2 6.03.3 ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์บานเลื่อน
กระจก ขนาด 149*41*88 
ซม. จ านวน 3 ใบ 

  อุดหนุนรายหัว 12,000   

8.2 6.03.4 วัสดุอุปกรณ์เครื่อง
โปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 

      

8.2 6.03.5 วัสดุอุปกรณ์เครื่องแท็บเล็ต 
จ านวน 5 เครื่อง 

  อุดหนุนรายหัว 100,000   

8.2 6.03.6 หนังสืออ่านเสริมความรู้
คณิตศาสตร ์

  อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

8.2 6.03.7 สื่อ-อุปกรณ์การสอน
คณิตศาสตร ์

  อุดหนุนรายหัว 11,000   

15.5 6.04.1 พัฒนาครูคณติศาสตร ์ 1ต.ค.62 - 30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว ใช้ 18.01.1   

15.5 6.04.1 ค่าวิทยากร   อุดหนุนรายหัว *7200   

15.5 6.04.2 อาหารว่างและ เครื่องดื่ม   อุดหนุนรายหัว *950   

15.5 6.04.3 อาหารกลางวัน   อุดหนุนรายหัว *950   

15.5 6.04.4 ค่าวัสด ุ   อุดหนุนรายหัว *3320   

1.5 6.05.1 พัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ์

1ต.ค.62 - 30ก.ย.63     

1.5 6.05.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน 

  อุดหนุนรายหัว ใช้ 2.01.8   
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  รวม   128,000  

8.1 7.01.1 7. วิทยำศำสตร์       

8.1 7.01.1 พัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน
วิทยาศาสตร ์

1ต.ค.62 - 30ก.ย.63     

8.1 7.01.1 จัดซื้อโตะ๊ในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ตัวละ 6,000บาท 
จ านวน 6 ตัว 

  อุดหนุนรายหัว 54,000 
 

  

8.1 7.01.2 จัดซื้อเก้าอ้ีในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ตัวละ 600บาท 
จ านวน 80ตัว 

  อุดหนุนรายหัว 48,000   

15.5 7.02.1 ส่งเสริมพัฒนาการสร้างสื่อและ
นวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอน 

1ต.ค.62 - 30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว ใช้ 18.01.1 
*11,130 

  

15.5 7.02.1 วิทยากรภายนอก   อุดหนุนรายหัว *6000   

15.5 7.02.2 จัดอบรม - ค่าอาหาร ของว่าง   อุดหนุนรายหัว *2640   

15.5 7.02.3 ค่าวัสดุอุปกรณ ์   อุดหนุนรายหัว *2490   

12.3 7.03.1 สัปดาห์วิทยาศาสตร ์ 24ก.ค.63 - 31
ส.ค.63 

    

12.3 7.03.1 เทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว 

  อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

12.3 7.03.2 จัดบอร์ดเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

  อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

12.3 7.03.3 แข่งขันตอบปัญหา การวาด
ภาพทางวิทยาศาสตร์ และการ
จัดกิจกรรม/นิทรรศการให้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร ์

  อุดหนุนรายหัว 10,000.00   

12.1 7.04.1 อัจฉริยะนักบินน้อย 1ต.ค.62 - 30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว ใช้ 2.06.3   

12.1 7.04.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้
(เครื่องบินพลังยาง) 

  อุดหนุนรายหัว *12000   

12.1 7.04.2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้
(เครื่องบินบังคับวิทยุ) 

  อุดหนุนรายหัว *12000   

12.1 7.04.3 จัดซื้ออุปกรณ์ท าเครื่องบิน   อุดหนุนรายหัว *21600   

12.1 7.04.4 ค่าอาหารนักเรียนคนละ 100 
จ านวน 2 วัน 

  อุดหนุนรายหัว *10000   

12.1 7.04.5 ค่าเช่าสนามฝึกซ้อม   อุดหนุนรายหัว *4400   
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1.1 7.05.1 จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมี
ส าหรับการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ์

1ต.ค.62 - 30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว    

1.1 7.05.1 จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมี
ส าหรับ นร.ม.ต้นและม.ปลาย 
วิทย์/ศิลป ์

   58,000   

1.1 7.05.2 จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ optika 
B -192 และค่าซ่อมแซม 

   50,000   

1.1 7.05.3 จัดซื้อเสื้อกาวน์ จ านวน 120 
ตัว ตัวละ 350 บาท 

   42,000   

12.3 7.06.1 ส่งเสริมพัฒนาด้านการเรียน
การสอนด้วยสะเต็มศึกษา 

      

12.3 7.06.1 จัดซื้ออุปกรณ ์   อุดหนุนรายหัว    

12.3 7.06.2 จัดอบรมคร ู   อุดหนุนรายหัว PLC   

1.3 7.07.1 รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน   อุดหนุนรายหัว    

1.3 7.07.1 นิทรรศการ ป้ายนิเทศ แผ่น
พับ ทันโลกทันเหตุการณ ์

   รวมบริหาร
ทั่วไป 

  

  รวม   272,000  

1.5 8.01.1 8. สุขศึกษำและพลศึกษำ       

1.5 8.01.1 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

      

1.5 8.01.1 ค่า Key ข้อมูลและวิเคราะห์
ผลการทดสอบและท ารูปเล่ม 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 3,000.00   

1.5 8.01.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทดสอบ 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 1,500.00   

1.5 8.02.1 ส่งเสริมและพัฒนากีฬา (ทุก
ชนิดกีฬา) 

      

1.5 8.02.1 ค่าอาหารกลางวันนักกีฬา
รายการแข่งขันกีฬานักเรียน
ระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิาครอบคดัเลือกและ
ตัวแทนจังหวัด 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 100,000   

1.5 8.02.2 การแข่งขันกีฬากรมพลศึกษา
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
และอื่นๆ 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 100,000   

1.5 8.02.3 ค่าอาหารกลางวันนักกีฬา
รายการแข่งขันกีฬานักเรียน
ระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและ

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 50,000   
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ส่วนภูมภิาค รอบคดัเลือก
ตัวแทนเขตและระดับประเทศ 

1.5 8.02.4 ค่าอาหารกลางวันนักกีฬา
รายการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาจังหวัดปทุมธานี 
(อบจ.) 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 50,000   

1.5 8.03.1 การแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬา
คณะส)ี 

      

1.5 8.03.1 สนับสนุนการแข่งขัน 1ม.ค.63-31ธ.ค.63 สมาคม    

1.5 8.03.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การการ
แข่งขัน 

1ต.ค.62-30พ.ย.62 อุดหนุนรายหัว 74,620   

1.5 8.03.2 หนังกลองทอมขนาด 10 นิ้ว 
12 อัน 

1ต.ค.62-30พ.ย.62 อุดหนุนรายหัว 5,880.00   

1.5 8.03.3 ค่าเหรียญกีฬาส ี 1ต.ค.62-30พ.ย.62 อุดหนุนรายหัว 31,500   

1.5 8.04.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน 

      

1.5 8.04.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว ใช้ 2.01.8   

1.5 8.05.1 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้
ผู้เรยีนมีศักยภาพ 

      

1.5 8.05.1 จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การกีฬา
ใช้ในการเรียนการสอน 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว 70,000   

1.5 8.06.1 แข่งขันทักษะพื้นฐานกีฬา
ลีลาศ(เทอม 2) 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว ใช้ 2.06.3   

1.5 8.06.1 ค่าดอกไม้และอุปกรณ์จดั
สถานท่ี 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *4000   

1.5 8.06.2 ค่ากระดาษท าเกียรติบัตร 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *500   

1.5 8.06.3 ค่าถ้วยรางวัล 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *1500   

1.5 8.06.4 ค่าไวนิล 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *1000   

1.5 8.06.5 ค่าน้ า/อาหารว่าง 1ต.ค.62-30ก.ย.63 อุดหนุนรายหัว *1000   

1.5 8.07.1 ชมรมกีฬาคร ู   สมาคม    

1.5 8.08.1 โครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครรังสติ ปี 
2562 

  ทน.รังสิต รวม 799,740   

1.5 8.08.1 โรงเรียนธญับุรสี่งเสริมสุขภาพ   ทน.รังสิต *186,000   

1.5 8.08.2 งานอนามัยโรงเรียนธัญบรุี
พัฒนาส่งเสรมิสุขภาพ 

  ทน.รังสิต *64,500   
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1.5 8.08.3 อบรมเชิงปฏิบัตการกีฬา
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ห่างไกล
ยาเสพตดิ โรงเรียนธัญบุร ี

  ทน.รังสิต *417,000   

1.5 8.08.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ 
โรงเรียนธญับุร ี

  ทน.รังสิต *132,240   

1.5 8.08.5 กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
นักเรียน ม.6 

  ทน.รังสิต    

1.5 8.08.6 กิจกรรมแข็งแรงปลอดภยัไป
กับกีฬาเทควันโด 10 วัน 

  ทน.รังสิต    

1.5 8.08.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาฟุต
ซอล โรงเรียนธัญบรุ ี

  ทน.รังสิต    

1.5 8.08.8 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา
บาสเกตบอลโรงเรียนธญับุร ี

  ทน.รังสิต    

  รวม   486,500  

1.1 9.01.1 9. ศิลปะ       

1.1 9.01.1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนรู้ด้านทัศนศลิป ์

  อุดหนุนรายหัว    

1.1 9.01.1 ค่าตอบแทนวิทยากร   อุดหนุนรายหัว    

1.1 9.01.2 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณเ์พื่อจัด
อบรมค่ายทัศนศลิป ์

  อุดหนุนรายหัว 25,000   

1.1 9.01.3 จัดนิทรรศการทางทัศนศิลป ์   อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

1.1 9.02.1 การฝึกทักษะทัศนศลิป์ด้าน
งานจิตรกรรมประตมิากรรม
และภาพพิมพ์ 

  อุดหนุนรายหัว    

1.1 9.02.1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณฝ์ึก
ทักษะจิตรกรรม 

  อุดหนุนรายหัว 9,000.00   

1.1 9.02.2 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณฝ์ึก
ทักษะประตมิากรรม 

  อุดหนุนรายหัว 9,000.00   

1.1 9.02.3 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณฝ์ึก
ทักษะภาพพิมพ์ 

  อุดหนุนรายหัว 2,000.00   

12.3 9.03.1 การรณรงค์เพื่อการลดภาวะ
โลกร้อนด้วยทัศนศิลป์ “เป
เปอร์มาเชร่ักษ์โลก” 

  อุดหนุนรายหัว    

12.3 9.03.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินกิจกรรม 

  อุดหนุนรายหัว 20,000   

12.1 9.04.1 พัฒนาวงดนตรีไทย เพื่อใช้ใน
การเรยีนการสอนและการ
แข่งขัน 
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12.1 9.04.1 จัดซื้อเครื่องดนตรไีทยการ
เรียนการสอนและการแข่งขัน 

  อุดหนุนรายหัว 30,000   

12.1 9.04.2 จัดซ่อมเครื่องดนตรีไทย   อุดหนุนรายหัว 15,000   

12.1 9.05.1 ส่งเสริมและพัฒนาวงดนตรี
สากล 

      

12.1 9.05.1 จัดซ่อมเครื่องดนตรีสากล   อุดหนุนรายหัว 35,500   

12.1 9.05.2 จัดซื้อวัสด-ุอุปกรณเ์ครื่อง
ดนตรสีากล 

  อุดหนุนรายหัว 40,000   

12.1 9.05.3 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 
2 คน 

  อุดหนุนรายหัว 40,000   

12.1 9.05.4 ค่าชักชุดวงโยฯ   บริจาค    

12.1 9.05.5 อาหารกลางวันนักเรียนวงโยธ
วาฑิตโรงเรียนธัญบุรี ที่มา
ฝึกซ้อมในวันหยุด 

  สมาคม    

12.1 9.06.1 พัฒนานักเรียนสู่การแข่งขันวง
ดนตรลีูกทุ่ง โรงเรยีนธัญบุร ี

   ใช้ 2.06.3   

12.1 9.06.1 จัดเช่าชุดนักดนตรี พิธีกร และ
แดนซ์เซอร ์

  อุดหนุนรายหัว    

12.1 9.06.2 จัดซื้ออุปกรณ์ และเครื่อง
ดนตร ี

  อุดหนุนรายหัว    

12.1 9.06.3 ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ   อุดหนุนรายหัว    

12.1 9.07.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะ
ทางด้านการจัดการแสดง 

      

12.1 9.07.1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ประกอบการจดัการแสดง 

  อุดหนุนรายหัว 15,000 
 

  

12.1 9.07.2 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การท า
ฉากประกอบละครสร้างสรรค ์

  อุดหนุนรายหัว 10,000 
 

  

12.1 9.07.3 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ประกอบการจดันิทรรศการ
การจัดการแสดงละคร 

  อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

1.1 9.08.1 การฝึกทักษะนาฏศิลปด์้านการ
ประดิษฐ์เครื่องประดับ
ประกอบการแสดงนาฏศิลป ์

      

1.1 9.08.1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณฝ์ึก
ทักษะการประดิษฐ์
เครื่องประดับ 

   20,000 
 

  

1.1 9.09.1 ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศ
ทักษะทางด้านนาฏศิลป ์
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1.1 9.09.1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ประกอบการจดัการแสดง 

  อุดหนุนรายหัว 40,000 
 

  

1.1 9.09.2 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ประกอบการจดัการแสดง
ถวายพระพร 

  สมาคม    

1.1 9.09.3 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ประกอบการพิธีไหว้ครู ครอบ
ครู ทางดนตรี นาฏศิลป์ และ
ทัศนศิลป ์

  สมาคม    

1.1 9.09.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เผยแพรศ่ิลปะวัฒนธรรมดนตรี
และการแสดงพ้ืนบ้าน
นานาชาติในต่างประเทศ 

  สมาคม    

1.1 9.09.5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน 

  อุดหนุนรายหัว ใช้ 2.01.8   

  รวม   320,500  

10.1 10.01.1 10. กำรงำนอำชีพฯ       

10.1 10.01.1 ส่งเสริมคณุภาพนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการเรียน
การสอนวิชางานอุตสาหกรรม 

      

10.1 10.01.1 จัดซื้อวัสดมุาใช้ฝึกท าช้ินงาน
ช่างพื้นฐาน 

  อุดหนุนรายหัว 40,000 
 

  

10.1 10.01.2 จัดซื้อวัสด-ุอุปกรณ์และ
เครื่องมือฝึกปฏิบัติช่างไม ้

  อุดหนุนรายหัว 15,000 
 

  

10.1 10.01.3 จัดซื้อวัสดมุาใช้ฝึกท าช้ินงาน
ไฟฟ้า 

  อุดหนุนรายหัว 24,400 
 

  

12.1 10.01.4 จัดซื้อวัสด-ุอุปกรณ์และ
เครื่องมือฝึกปฏิบัติช่างไฟฟ้า 

  อุดหนุนรายหัว 25,600 
 

  

12.1 10.01.5 จัดซื้อวัสด-ุครุภณัฑ์มาใช้ฝึกท า
ช้ินงานช่างเขียนแบบ 

  อุดหนุนรายหัว 20,000 
 

  

1.3 10.02.1 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ,อุปกรณ์
การเรยีนการสอนงานธุรกิจ 

      

1.3 10.02.1 เครื่องโน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง   อุดหนุนรายหัว 25,000 
 

  

1.3 10.02.2 เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง   อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

1.1 10.03.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียน
การสอนงานคหกรม 

      

1.1 10.03.1 แปรรูปอาหารจากผักผลไม้
ตามฤดูกาล 

  อุดหนุนรายหัว 30,000 
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1.1 10.03.2 จัดซื้อวัสดฝุึกงานคหกรรม    20,000   

1.4 10.04.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียน
การสอนงานเกษตร(เกษตร
พอเพียง ตามแนว
พระราชด าร)ิ 

      

1.4 10.04.1 การเพาะเห็ด   อุดหนุนรายหัว 9,000.00   

1.4 10.04.2 การปลูกพืชไร้ดิน   อุดหนุนรายหัว 13,000 
 

  

1.4 10.04.3 การเลีย้งปลาและกบ   อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

1.4 10.04.4 การจัดสวนถาด   อุดหนุนรายหัว ใช้ 2.06.3   

1.4 10.04.5 การจัดสวนแก้ว   อุดหนุนรายหัว ใช้ 2.06.3   

1.4 10.04.6 การจัดตูป้ลา   อุดหนุนรายหัว ใช้ 2.06.3   

1.4 10.04.7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน 

  อุดหนุนรายหัว ใช้ 2.01.8   

  รวม   232,000  

1.3 11.01.1 11. งำนกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน 

      

1.3 11.01.1 กิจกรรมวันส าคัญ   อุดหนุนรายหัว    

1.3 11.01.1 1.กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 
(3 ม.ิย.) 

  อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

1.3 11.01.2 2.กิจกรรมวันไหว้คร/ูมอบ
ทุนการศึกษา 

  อุดหนุนรายหัว 6,800.00   

1.3 11.01.3 3.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ (1 ก.ค.) 

  อุดหนุนรายหัว 3,700.00   

1.3 11.01.4 4.กิจกรรมวันเข้าพรรษา   อุดหนุนรายหัว 6,800.00   

1.3 11.01.5 5.กิจกรรมวันส่งเสริม
สุขภาพจิต 

  อุดหนุนรายหัว    

1.3 11.01.6 6.กิจกรรมวันเฉลิม ร.10   อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

1.3 11.01.7 7.กิจกรรมวันแม ่   อุดหนุนรายหัว 6,800.00   

1.3 11.01.8 8.กิจกรรมพิธีมุฑติาจติ
บุคลากรผู้เกษียณฯ 

  อุดหนุนรายหัว    

1.3 11.01.9 9.วันปิยมหาราช   อุดหนุนรายหัว 3,000.00   

1.3 11.01.10 10.วันสวรรคต ร.9 (13 ต.ค.)   อุดหนุนรายหัว 3,000.00   
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1.3 11.01.11 11.กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี 
(25 พ.ย.) 

  อุดหนุนรายหัว 3,700.00   

1.3 11.01.12 12.กิจกรรมวันพ่อ (5 ธ.ค.)   อุดหนุนรายหัว 6,800.00   

1.3 11.01.13 13.กิจกรรมวันเด็ก   อุดหนุนรายหัว 12,000 
 

  

1.3 11.01.14 ค่าป้ายไวนลิ   อุดหนุนรายหัว 24,900 
 

  

1.3 11.02.1 พัฒนาการเรียนการสอน
ลูกเสือและเนตรนารี 

  อุดหนุนรายหัว    

1.3 11.02.1 จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ 
ประกอบการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือ – เนตรนารีและลูกเสือ
อาสาจราจร กับลูกเสือตา้นภัย
ยาเสพตดิ 

  อุดหนุนรายหัว 10,000 
 

  

1.3 11.03.1 เชียร์กีฬาภายนอก   อุดหนุนรายหัว    

1.3 11.03.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
ผู้ช านาญการเรื่องเชียรห์ลดี
เดอร์และการจัดสแตนเชียร ์

  อุดหนุนรายหัว สมาคม   

1.3 11.03.2 ร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก
เช่นกีฬาอบจ. กีฬาเทศบาล 

  อุดหนุนรายหัว สมาคม   

1.3 11.04.1 พัฒนาส านักงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

  อุดหนุนรายหัว 20,000 
 

  

1.3 11.04.1 พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมราชิน ี

      

1.3 11.04.2 พระบรมฉายาลักษณส์มเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 

      

1.3 11.04.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ านักงาน   อุดหนุนรายหัว 20,000 
 

  

1.3 11.05.1 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร   อุดหนุนรายหัว 3,000.00   

1.3 11.05.1 เตรียมความพร้อม
ผู้บังคับบัญชาและนศท.ของ
โรงเรียนทุกช้ันป ี

      

1.3 11.05.2 จัดกิจกรรมการเรียนและฝึก
ร่วมกับนศท.ตามตารางการ
เรียนนศท. 

      

1.3 11.06.1 จัดจ้างวิทยากรสอนการ
ประดิษฐ์วสัดุและของช าร่วย
เพื่อฝึกอาชีพ 

  อุดหนุนรายหัว 30,000 
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1.3 11.06.1 จัดหาวิทยากรทีม่ีความรู้
ความสามารถดา้นวิชาชีพเพื่อ
สอนนักเรียน 

      

1.3 11.06.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนกลุม่สนใจที่จะเรยีนรู้
ด้านวิชาชีพในคาบชุมนุม 

      

1.3 11.07.1 วันเกียรติยศ    แนะแนว   

1.3 11.07.1 จัดซื้อโล่เกียรติยศ   อุดหนุนรายหัว    

1.3 11.07.2 จัดกิจกรรมวันเกียรติยศ   อุดหนุนรายหัว    

1.3 11.08.1 คุ้มครองผู้บริโภค   อุดหนุนรายหัว 10,000 
 

  

1.3 11.08.1 จัดหาวิทยากรทีม่ีความรู้
ความสามารถดา้นกฎหมาย
เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคเพื่อมาให้
ความรู้กับนักเรียนระดับช้ันม.
ปลาย 

      

1.3 11.08.2 จัดกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เกี่ยวกับสิทธิของ
ผู้บริโภคให้กับนักเรียนช้ันม.
ปลาย 

      

1.3 11.09.1 กิจกรรมจติอาสาและ
สาธารณประโยชน์ 

      

1.3 11.09.1 ปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ภายใน
โรงเรียน 

  อุดหนุนรายหัว *10000   

1.3 11.09.2 ปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ภายนอก
โรงเรียน 

  อุดหนุนรายหัว *10000   

1.3 11.09.3 จัดพิมพ์เลม่บันทึกกิจกรรม
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์

  อุดหนุนรายหัว 50,000 
 

  

  รวม   230,500  

12.1 12.01.1 12. คอมพิวเตอร์        

12.1 12.01.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร ์

      

12.1 12.01.1 จัดซื้อวัสด-ุครุภณัฑ์เพื่อใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอนคอม 

  คอมพิวเตอร ์ 130,000   



 

 

78 
 

12.1 12.01.2 จัดซื้อพร้อมตดิตั้ง LCD 
Projector ห้อง 1209, 1211 
1212 , ict , 441 

  คอมพิวเตอร ์ 80,000   

12.1 12.01.3 จัดซื้อชุดสื่อการเรยีนรู้ การ
เรียนการสอนหุ่นยนต ์

  คอมพิวเตอร ์ 35,000   

12.1 12.02.1 การพัฒนาทักษะของนักเรียน
ด้านการใช้เทคโนโลยเีพื่อการ
เรียนรู้และการสื่อสาร 

      

12.1 12.02.1 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้
ในการเรียนการสอน รวม 264
เครื่อง ( ห้อง1209 จ านวน 54 
เครื่อง  ห้อง1211 จ านวน 54 
เครื่อง  ห้อง1212 จ านวน 55 
เครื่อง  ห้องICT จ านวน 60 
เครื่อง  ห้อง 441 จ านวน 41 
เครื่อง ) 

  คอมพิวเตอร ์ 2600000   

12.1 12.02.2 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้
ในการสืบค้น รวม 30 เครื่อง
(ห้องสมุด) 

  คอมพิวเตอร ์ 200,000   

12.1 12.03.1 การบริการอินเตอรเ์น็ตเพื่อ
สังคมแห่งการเรียนรู ้

      

12.1 12.03.1 เช่าระบบอินเตอร์เนต็ความเร็ว
สูงใช้ในการเรียนการสอนและ
การบริหาร *210000 

  ICT 400000   

12.1 12.04.1 การอบรมคอมพิวเตอรเ์ชิง
ปฏิบัตการเพื่อการพัฒนาสื่อ
การเรยีนการสอน 

      

12.1 12.04.1 การอบรมคอมพิวเตอรเ์ชิง
ปฏิบัตการเพื่อการพัฒนาสื่อ
การเรยีนการสอนและสร้าง
แหล่งเรียนรู้ (E-Learning) 

  คอมพิวเตอร ์ 30,000   

12.1 12.05.1 การพัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

      

12.1 12.05.1 จัดท าโครงสร้างบอรด์ความรู้
ในและนอกห้องปฎิบัติการ 

  คอมพิวเตอร ์ 30,000   

12.1 12.05.2 ออกแบบและจัดท าบอร์ดให้
ความรู้ในและนอก
ห้องปฏิบัติการ 

  คอมพิวเตอร ์ 15,000   
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12.1 12.05.3 จัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครื่อง
เสียงภายในห้องปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

  คอมพิวเตอร ์ 40,000   

12.1 12.06.1 การพัฒนาทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ 

      

12.1 12.06.1 จัดค่าย IT Camp (ค่าย สอวน.
คอมพิวเตอร)์ 

  คอมพิวเตอร ์ 40,000   

12.1 12.06.2 ส่งเสริมนักเรียนสูค่วามเป็น
เลิศ 

  คอมพิวเตอร ์ 60,000   

12.1 12.07.1 พัฒนาและซ่อมบ ารุง       

12.1 12.07.1 จัดซื้อวัสดเุพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงห้องบ ารุงคอมพิวเตอร์
และห้องเรยีนหุ่นยนต ์

  คอมพิวเตอร ์ 30,000   

  รวม   3,690,000  

1.1 13.01.1 13. ห้องเรียนพิเศษ       

1.1 13.01.1 กิจกรรมเข้าค่ายทางวิชาการ       

1.1 13.01.1 เข้าค่ายทางวิชาการของ
นักเรียน EP 3,300X83 

  Ep 290,400   

1.1 13.01.2 เข้าค่ายทางวิชาการของ
นักเรียน GP 2,800X197 

  GP 582,400   

1.1 13.01.3 เข้าค่ายทางวิชาการของ
นักเรียน IP 2,800X207 

  Ip 582,400   

1.1 13.02.1 ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี 

      

1.1 13.02.1 กิจกรรมทัศนศึกษาของ
นักเรียน EP 500X83 

  Ep 44,000   

1.1 13.02.2 กิจกรรมทัศนศึกษาของ
นักเรียน GP 500X197 

  GP 104,000   

1.1 13.02.3 กิจกรรมทัศนศึกษาของ
นักเรียน IP 500X207 

  Ip 104,000   

1.1 13.03.1 การจัดสอบทางวิชาการ       

1.1 13.03.1 การจัดสอบทางวิชาการของ
นักเรียน EP 2,200X83 

  Ep 193,600   

1.1 13.03.2 การจัดสอบทางวิชาการของ
นักเรียน GP 300X197 

  GP 62,400   

1.1 13.03.3 การจัดสอบทางวิชาการของ
นักเรียน IP 300X207 

  Ip 62,400   
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1.1 13.04.1 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน-จัดค่าย
ในโรงเรียน 

      

1.1 13.04.1 ส่งนักเรียน EP เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับ 
Zone D 

  Ep 60,000   

1.1 13.04.2 ส่งนักเรียน EP เข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม 

  Ep 60,000   

1.1 13.04.3 จัดนิทรรศการ EP/MEP 
Open House 

  Ep 20,000   

1.1 13.04.4 แข่งขันละครภาษาอังกฤษ 
English Drama 

  Ep 60,000   

1.5 13.05.1 การบริการที่ส่งเสริมใหผู้้เรยีน
พัฒนาทางวิชาการ 

      

1.5 13.05.1 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ,ครู
พิเศษ และค่าประกันชีวิต 

  EP 1300000   

1.5 13.05.2 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ,ครู
พิเศษ และค่าประกันชีวิต 

  GP 1300000   

1.5 13.05.3 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ,ครู
พิเศษ และค่าประกันชีวิต 

  IP 1300000   

1.5 13.05.4 ค่ายวิชาการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีน(ติวในโรงเรียน) 

  GP 100,000   

1.5 13.05.5 ค่ายวิชาการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีน(ติวในโรงเรียน) 

  IP 100,000   

1.5 13.05.6 ค่ายวิชาการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีน(ติวในโรงเรียน) 

  EP 100,000   

1.5 13.05.7 ค่าจ้างวิทยากรสอนเสรมิโอ
เน็ต ม.3-ม.6 

  GP 100,000   

1.5 13.05.8 จัดซื้อหนังสือเรียน
ประกอบการเรียน 

  EP 200,000   

1.5 13.05.9 จัดซื้อหนังสือเรียน
ประกอบการเรียน 

  GP 200,000   

1.5 13.05.10 จัดซื้อหนังสือเรียน
ประกอบการเรียน 

  IP 100,000   

1.5 13.05.11 ส่งเสริมการแข่งขันทุกกลุม่
สาระ 

  รวม 100,000   

1.5 13.05.12 จัดซื้อหมึกโรเนียว อาคาร 4   รวม 200,000   

18.2 13.06.1 จัดสภาพแวดล้อมและบริการ 
(เฉพาะโครงการพิเศษ) 
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18.2 13.06.1 ล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ซ่อม
คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง 
โปรเจคเตอร์ และอื่นๆ 

  Ep 100,000   

18.2 13.06.2 ล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ซ่อม
คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง 
โปรเจคเตอร์ และอื่นๆ 

  GP 150,000   

18.2 13.06.3 ล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ซ่อม
คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง 
โปรเจคเตอร์ และอื่นๆ 

  Ip 100,000   

18.2 13.06.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความ
สะอาด 

  รวม 60,000   

18.2 13.06.5 ปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ 
และซื้อโต๊ะเรียนใหม ่

  รวม 320,000   

18.2 13.06.6 ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์

  GP 100,000   

18.2 13.06.7 ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์

  Ip 100,000   

18.2 13.07.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อการ
เรียนการสอนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

      

18.2 13.07.1 กระดานอัจฉริยะ5
กระดาน*100,000 

  EP, GP, IP 500,000   

18.2 13.07.2 กระดานwhiteboard 5 
กระดาน*3,000 

  EP, GP, IP 15,000   

18.2 13.07.3 Adapter   EP, GP, IP 34,000   

18.2 13.07.4 สานVGA 15 อัน*120   EP, GP, IP 1,800.00   

18.2 13.07.5 ไมโครโฟน 6อัน*1,000   EP, GP, IP 6,000.00   

18.2 13.07.6 แมคยิงบอร์ดพร้อมลูกแมค3
ชุด*1,500 

  EP, GP, IP 4,500.00   

18.2 13.07.7 อุปกรณ์ส านักงาน   EP, GP, IP 5,000.00   

18.2 13.07.8 Smart TV ส าหรับห้องสมดุ
โครงการพิเศษ 52 นิ้ว 

  EP, GP, IP 42,000   

18.2 13.07.9 ที่เก็บไม้กวาด15อัน*500   EP, GP, IP 7,550.00   

18.2 13.07.10 โปรเจคเตอรส์ าหรับอาคาร4   EP, GP, IP 30,000   

18.2 13.07.11 Notebook 3 เครื่อง*25,000   EP, GP, IP 75,000   

18.2 13.07.12 โต๊ะครEูPจ านวน6ตัว*2,800   EP, GP, IP 16,000   

1.3 13.08.1 สายสมัพันธ์บ้านและโรงเรียน       
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1.3 13.08.1 จัดประชุมครูและผู้ปกครอง
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ * 
40,000 

  GP 70,000   

1.3 13.08.2 จัดท าคู่มือและเอกสารรับ
สมัครนักเรียนโครงการพิเศษ 

  Ep 70,000   

1.3 13.08.3 จัดท าวารสารโครงการพิเศษ   รวม 100000   

18.2 13.09.1 ติดตั้งกล้องวงจรปดิเพื่อรักษา
ความปลอดภัย ของอาคาร4 

      

18.2 13.09.1 จัดซื้อกล้องวงจรปิด   รวม 300,000   

18.2 13.10.1 จัดซื้อลอคเกอร์ ส าหรับ
นักเรียนโครงการGifted 
Program 

      

18.2 13.10.1 จัดซื้อลอคเกอร์ 24 ชุดๆ 
6000 

  GP 150,000   

1.1 13.11.1 กิจกรรมศึกษาดูงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ป2ี563 ส าหรับ
นักเรียนโครงการห้องเรียน
พิเศษ 

      

1.1 13.11.1 ดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติประจ าป2ี563(ค่ารถ
บัสแอร+์อาหาร) 

  รวม 80,000   

  รวม   9,762,450  

14.1 14.01.1 14. MOU       

14.1 14.01.1 การพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี

      

14.1 14.01.1 ปฐมนิเทศ ม.4   MOU 5,000.00   

14.1 14.01.2 จัดซื้อเสื้อปฏิบัติการและเสื้อ
ยืด polo 

  MOU 30,000   

14.1 14.01.3 เรียนเสรมิทักษะวิชาการกับ
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
มทร.ธัญบุร ี

  MOU 252,000   

14.1 14.01.4 ค่าปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์
กับคณะวิทยาศาสตร์ ม.ธ.ร.
ธัญบุร ี

  MOU 40,000   

14.1 14.01.5 ทัศนศึกษาดูงาน   MOU 10,000   

14.1 14.01.6 ค่าวิทยากรสอนแคลคลูัส   MOU 60,000   
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14.1 14.01.7 จัดซื้อสื่อการเรยีนการสอน
(โน๊ตบุ๊ค) 

  MOU 50,000   

14.1 14.01.8 ค่าอาหารว่างส าหรับประชุม
ผู้ปกครอง 

  MOU 15,000   

14.1 14.01.9 สอนเสริมความรู้นักเรียน ม.6   MOU 30,000   

14.1 14.01.10 ซ่อมบ ารุงสื่อห้องเรียน MOU   MOU 100,000   

14.1 14.01.11 ค่าไฟฟ้า   MOU 400,000   

14.1 14.01.12 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
และค่าเช่ารถยนต ์

  MOU 120,000   

14.1 14.02.1 ค่ายภาษาอังกฤษ   MOU    

14.1 14.02.1 ค่าอาหาร และที่พัก   MOU 52,000   

14.1 14.02.2 ค่าวิทยากร พร้อมวสัดุฝึก   MOU 35,000   

14.1 14.02.3 ค่าเหมารถรับจ้าง   MOU 13,000   

14.1 14.03.1 ค่ายสิ่งแวดล้อม   MOU    

14.1 14.03.1 ค่าอาหาร และที่พัก   MOU 73,000   

14.1 14.03.2 ค่าวิทยากร พร้อมวสัดุฝึก   MOU 14,000   

14.1 14.03.3 ค่าเหมารถรับจ้าง   MOU 13,000   

14.1 14.04.1 ค่ายหุ่นยนต ์   MOU    

14.1 14.04.1 ค่าอาหาร และที่พัก   MOU 62,000   

14.1 14.04.2 ค่าวิทยากร พร้อมวสัดุฝึก   MOU 45,000   

14.1 14.04.3 ค่าเหมารถรับจ้าง   MOU 13,000   

  รวม   1,432,000  

1.1 15.01.1 15. ห้องสมุด       

1.1 15.01.1 สนับสนุนสื่อสารนิเทศ หนังสือ
,วารสาร,หนังสือพิมพ ์

  อุดหนุนรายหัว 100,000   

1.1 15.01.2 กิจกรรมรักการอ่าน   อุดหนุนรายหัว ใช้ 2.06.4   

1.1 15.01.3 ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมดุ   อุดหนุนรายหัว 70,200   

  รวม   170,200  

8.3 16.01.1 16. งำนแนะแนว       

8.3 16.01.1 พัฒนาห้องแนะแนว       

8.3 16.01.1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊   อุดหนุนรายหัว 35,000   
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8.3 16.01.2 ค่าปรับปรุงเครื่องเสยีงห้อง 
211 

  อุดหนุนรายหัว 15,000   

1.6 16.02.1 กิจกรรมวันไหว้ครู
(ทุนการศึกษาจากสมาคม) 

      

1.6 16.02.1 เงินทุนการศึกษา   สมาคม    

1.6 16.02.2 ค่าอาหารว่างต้อนรับเจ้าของ
ทุน 

  สมาคม    

1.6 16.02.3 ทุนการศึกษา,ทุนอาหาร
กลางวัน พัฒนานักเรียนตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  บริจาค ทุนการ 
ศึกษา 

  

1.7 16.03.1 กิจกรรมวันเด็ก       

1.7 16.03.1 ค่าของขวัญและของรางวัล   สมาคม    

1.8 16.04.1 กิจกรรมพี่พบน้อง       

1.8 16.04.1 ค่าป้ายไวนลิติดตามผล   อุดหนุนรายหัว 12,000   

1.8 16.04.2 ค่าอาหารว่างต้อนรับรุ่นพี่และ
รุ่นน้อง 

  อุดหนุนรายหัว 8,000.00   

1.9 16.05.1 สัปดาหส์ุขภาพจติ       

1.9 16.05.1 ค่าเกียรติบัตร   สมาคม    

1.9 16.05.2 ค่าอาหารว่าง   สมาคม    

1.9 16.05.3 ค่าป้ายไวนลิ   สมาคม    

1.9 16.05.4 ค่าตอบแทนวิทยากร   สมาคม    

14.2 16.06.1 แนะแนวการศึกษาต่อและ
อาชีพ (อาชีพอิสระ) 

      

14.2 16.06.1 ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ   บริจาค *2000   

14.2 16.06.2 ค่าอาหารว่าง2 มื้อ   บริจาค *2000   

14.2 16.06.3 ค่าอาหารกลางวัน   บริจาค *4000   

14.2 16.06.4 ค่าของที่ระลึก   บริจาค *2000   

1.1 16.07.1 กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)       

1.11 16.08.1 วันเกียรติยศ       

1.11 16.08.1 ค่าโลร่างวัลเรียนด ี   อุดหนุนรายหัว 12,000   

1.11 16.08.2 ค่าเกียรติบัตร   อุดหนุนรายหัว 1,000.00   

1.11 16.08.3 ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ   อุดหนุนรายหัว 2,000.00   
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1.11 16.08.4 ค่าของที่ระลึก   อุดหนุนรายหัว 2,000.00   

1.11 16.08.5 ค่าไวนิล   อุดหนุนรายหัว 3,000.00   

  รวม   90,000  

1.3 17.01.1 17. กิจกำรนักเรียน       

1.3 17.01.1 พัฒนาประชาธิปไตยใน
โรงเรียนและไกลเ่กลี่ยข้อ
พิพาท 

      

1.3 17.01.1 อบรมให้ความรู้เรื่องการไกล่
เกลี่ย 

  อุดหนุนรายหัว 4,000.00   

1.3 17.01.2 ตกแต่งห้องไกลเ่กลี่ย   อุดหนุนรายหัว 11,000   

1.3 17.01.3 ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง และด าเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรยีน 

  อุดหนุนรายหัว 19,600   

1.3 17.01.4 ศึกษาดูงาน ,เข้าค่ายสภา
นักเรียน 

  อุดหนุรายหัว 54,000   

1.3 17.02.1 การรักษาความปลอดภัยใน
โรงเรียนธญับุรี ส่งเสริมวินัย
ความประพฤต ิ

      

1.3 17.02.1 จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับ
ปฏิบัติงานของ รปภ. 

  อุดหนุนรายหัว 10,000   

1.3 17.02.2 ประกวดห้องเรียนสะอาด    สหกรณ ์   

1.3 17.02.3 ด าเนินการจ้าง รปภ.   บุคลากร    

1.3 17.03.1 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและ
ผู้ปกครองเครือข่าย 

  สมาคม    

1.3 17.03.1 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 

  สมาคม    

1.3 17.03.2 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2563 

  สมาคม    

1.3 17.03.3 ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 

  สมาคม    

1.3 17.03.4 ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 

  สมาคม    

1.3 17.04.1 ปฐมนิเทศนักเรยีน ม.1 ,ม.4 
และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ 
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1.3 17.04.1 ปฐมนิเทศนักเรยีน ม.1 และ
แสดงตนเป็นพุทธมามะกะ 

  ค่าปฐมนิเทศ 15,000   

1.3 17.04.2 ปฐมนิเทศนักเรยีน ม.4   ค่าปฐมนิเทศ 10,000   

1.3 17.05.1 ปัจฉิมนิเทศ นักเรยีน ม.3 , 
ม.6 

      

1.3 17.05.1 ปัจฉิมนิเทศ แสดงความกตญัญู
ต่อครูและสถาบันและพิธีมอบ
ประกาศนียบตัรของนักเรยีน
ช้ัน ม.3 

  อุดหนุนรายหัว 15,000   

1.3 17.05.2 ปัจฉิมนิเทศ แสดงความกตญัญู
ต่อครูและสถาบันและพิธีมอบ
ประกาศนียบตัรของนักเรยีน
ช้ัน ม.6 

  อุดหนุนรายหัว 15,000 
 

  

1.3 17.06.1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน       

1.3 17.06.1 อบรมกฎหมายน่ารู้ส าหรับ
วัยรุ่น 

  อุดหนุนรายหัว 16,000 
 

  

1.3 17.06.2 อบรมนักเรยีนกลุ่มเสีย่ง 
จ านวน 3 ครั้ง ครั้งละ 1วัน 

  อุดหนุนรายหัว 13,500 
 

  

1.3 17.06.3 บริการตดัผมนักเรยีนให้ถูก
ระเบียบ 

  อุดหนุนรายหัว 8,800.00   

1.3 17.06.4 ค่าพาหนะเดินทางของครูที่
ปรึกษา 

  อุดหนุนรายหัว 168,500 
 

  

1.3 17.06.5 รายงานการเยี่ยมบา้น   อุดหนุนรายหัว 1,200.00   

1.3 17.06.6 กรอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่น   อุดหนุนรายหัว 3,800.00   

12.2 17.07.1 อบรมคุณธรรมจริยธรรม       

12.2 17.07.1 อบรมคุณธรรมจริยธรรม (คาบ
ประชุมระดับ) 

      

12.2 17.07.2 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

      

12.2 17.07.3 กิจกรรมคา่ยคณุธรรม 
จริยธรรม ระดับช้ัน ม.ปลาย 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

209,000   

12.2 17.07.3 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
ระดับชั้น ม.4=468*150 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

*70,200   

12.2 17.07.3 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
ระดับชั้น ม.5=464*150 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

*69,600   

12.2 17.07.3 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
ระดับชั้น ม.6=458*150 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

*68,700   
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1.1 17.07.4 กิจกรรมคา่ยวิชาการ 1ต.ค.62-30ก.ย.63 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

143,000   

1.1 17.07.4 กิจกรรมคา่ยวิชาการ 
ม.1=507*50 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

*25,350   

1.1 17.07.4 กิจกรรมคา่ยวิชาการ 
ม.2=496*50 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

*24,800   

1.1 17.07.4 กิจกรรมคา่ยวิชาการ 
ม.3=455*50 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

*22,750   

1.1 17.07.4 กิจกรรมคา่ยวิชาการ 
ม.4=468*50 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

*23,400   

1.1 17.07.4 กิจกรรมคา่ยวิชาการ 
ม.5=464*50 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

*23,200   

1.1 17.07.4 กิจกรรมคา่ยวิชาการ 
ม.6=458*50 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

*22,900   

12.2 17.07.5 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ+ทัศนศึกษา ระดับ ม.
ต้น 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

1065000   

12.2 17.07.5 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ+
ทัศนศึกษา 
ม.1=507*730(630+100) 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

*370,110   

12.2 17.07.5 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ+
ทัศนศึกษา 
ม.2=496*730(630+100) 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

*362,080   

12.2 17.07.5 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ+
ทัศนศึกษา 
ม.3=455*730(630+100) 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

*332,150   

1.1 17.07.6 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับ ม.
ปลาย 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

765,000   

1.1 17.07.6 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น 
ม.4=468*550 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

*257,400   

1.1 17.07.6 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น 
ม.5=464*550 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

*255,200   

1.1 17.07.6 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น 
ม.6=458*550 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

*251,900   

1.1 17.08.1 จัดท าคู่มือนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

      

1.1 17.08.1 รวบรวมข้อมลูจากฝ่ายต่างๆ       

1.1 17.08.2 ด าเนินการจัดท าคู่มือนักเรียน   ค่าคู่มือฯ 44,500   
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1.2 17.09.1 เสรมิสร้างเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์โรงเรยีนธัญบุร ี

      

1.2 17.09.1 อบรมคุณธรรมจริยธรรม/
มารยาทและวัฒนธรรมไทย 
(ประชุมระดับ) 

      

1.2 17.09.2 จัดท าแบบบันทึกเอกลักษณ์
และอัตลักษณ ์

  อุดหนุนรายหัว 80,000   

1.3 17.10.1 จัดซื้อและซ่อมบ ารุงกล้องวงจร
ปิด 

      

1.3 17.10.1 ส ารวจจดุตดิตั้ง       

1.3 17.10.2 ติดตั้งกล้องใหม ่   อุดหนุนรายหัว 100,000   

1.3 17.10.3 ซ่อมแซมในส่วนท่ีช ารดุ
เสียหาย 

  อุดหนุนรายหัว 20,000   

1.3 17.11.1 พัฒนางานกิจการนักเรียน       

1.3 17.11.1 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน   อุดหนุนรายหัว 24,800   

1.3 17.11.2 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน   อุดหนุนรายหัว 5,200.00   

1.4 17.12.1 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

  อุดหนุนรายหัว    

1.4 17.12.1 อบรมให้ความรู้นักเรยีนแกน
น า 

   8,000.00   

1.4 17.12.2 จัดท ารูปเล่มบันทึกการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนสีขาว 

   2,000.00   

15.2 17.13.1 เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “โรงเรียนสจุริต” 

      

15.2 17.13.1 กิจกรรมอบรมค่ายเยาวชนคน
ดีของแผ่นดิน 

  อุดหนุนรายหัว 10,000   

15.2 17.13.2 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตคอรร์ัปชั่นภายใน
สถานศึกษา 

  อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

  รวม   2,846,900  

15.3 18.01.1 18. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล       

15.3 18.01.1 อบรม สัมมนา พัฒนาคร,ู
บุคลากรและลูกจ้างทางการ
ศึกษา 

  อุดหนุนรายหัว    

15.3 18.01.1 ค่าสถานท่ี 100,000 บาท   อุดหนุนรายหัว 100,000   

15.3 18.01.2 ค่าอาหาร 100,000 บาท   อุดหนุนรายหัว 100,000   
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15.3 18.01.3 ค่าวิทยากร 50,000 บาท   อุดหนุนรายหัว 50,000   

15.3 18.01.4 ค่าอุปกรณ์ 50,000 บาท   อุดหนุนรายหัว 50,000   

15.1 18.02.1 พัฒนาส่งเสรมิศักยภาพ   อุดหนุนรายหัว    

15.1 18.02.1 ค่าลงทะเบียน 50,000 บาท   อุดหนุนรายหัว 50,000 
 

  

15.1 18.02.2 ค่าที่พัก 50,000 บาท   อุดหนุนรายหัว 50,000 
 

  

15.1 18.02.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง 100,000 บาท   อุดหนุนรายหัว 100,000 
 

  

15.1 18.03.1 ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดี ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 

      

15.1 18.03.1 ค่าสถานท่ี 10,000 บาท   อุดหนุนรายหัว    

15.1 18.03.2 ค่าอาหาร 10,000 บาท   อุดหนุนรายหัว 10,000 
 

  

15.1 18.03.3 ค่าวิทยากร 5,000 บาท   อุดหนุนรายหัว 14,400 
 

  

15.1 18.03.4 ค่าอุปกรณ์ 5,000 บาท   อุดหนุนรายหัว 1,440.00   

15.1 18.04.1 พัฒนางานบุคคล       

15.1 18.04.1 จัดซื้อวัสดสุ านักงานบุคคล   อุดหนุนรายหัว 17,700 
 

  

15.1 18.05.1 พัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  อุดหนุนรายหัว    

15.1 18.05.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์   อุดหนุนรายหัว 25,000 
 

  

15.1 18.05.2 ซ่อมแซมอุปกรณ์เทคโนโลย ี   อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

15.1 18.06.1 พัฒนาห้องพักเวรโรงเรยีน
ธัญบุร ี

  อุดหนุนรายหัว    

15.1 18.06.1 จัดซื้อวัสดหุ้องเวร   อุดหนุนรายหัว 2,000.00   

15.1 18.06.2 จัดซื้อวัสดุท าความสะอาดห้อง
เวร 

  อุดหนุนรายหัว 3,000.00   

1.5 18.07.1 เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน 
และสนบัสนุนการบริหาร
จัดการ 

      

1.5 18.07.1 ค่าจ้างบุคลากร+ค่าครองชีพ 1ต.ค.62-30ก.ย.63 บุคลากร 7460000   

1.5 18.07.2 ค่าล่วงเวลาลูกจ้าง 1ต.ค.62-30ก.ย.63 บุคลากร 200,000   
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1.5 18.07.3 ค่าปกส.ลูกจ้าง 1ต.ค.62-30ก.ย.63 ปกส.ลูกจ้าง 800,000   

15.1 18.08.1 งบสมาคมงานบุคคล       

15.1 18.08.1 สร้างขวัญก าลังใจครูอัตราจ้าง,
ส านักงานและลูกจ้าง รวม 54 
คนๆละ 1,000 บาท 

      

15.1 18.08.2 โล่เกียรติยศผู้ปฏิบัติหน้าท่ี ณ 
โรงเรียนธญับุรี ครบ 25 ปี 
2,000 

      

15.1 18.08.3 พัฒนาครูและบคุลากร       

15.1 18.08.4 พัฒนาลูกจ้าง       

15.1 18.08.5 จัดรับรองคณะผ้ํติดตามครูย้าย
,บรรจุใหม่และค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินครผูู้ช่วย 10,000 

      

15.1 18.09.1 งบสวัสดิการงานบุคคล       

15.1 18.09.1 ขวัญและก าลังใจส าหรับครู
เกษียณ 6 ท่าน (ค่าทัศนศึกษา
ท่านละ 5,000 +ค่าทอง 
10,000) 

      

15.1 18.09.2 จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม ่

      

15.1 18.09.3 จัดงานแสดงมฑุิตาจติ       

15.1 18.09.4 เยี่ยมครูและบุคลากรที่รักษา
ตัวอยู่ในโรงพยาบาล 

      

15.1 18.09.5 ช่วยเหลือค่าท าศพ       

15.1 18.09.6 ตัดเสื้อสูท-เสื้อทีมเพื่อสร้าง
ขวัญและก าลังใจครูและ
บุคลากร 

      

  รวม   9,038,540  

18.2 19.01.1 19. กลุม่บริหำรทั่วไป       

18.2 19.01.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน 

      

18.2 19.01.1 จัดซื้อต้นไม้และไม้ประดับ   EP 25,000   

18.2 19.01.2 จัดซื้อเครื่องมือทางการเกษตร   EP 94,500   

18.2 19.01.3 จัดซื้อปุ๋ยและยา   EP 6,000.00   

18.2 19.02.1 ออกแบบตกแต่งและปรับปรุง
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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18.2 19.02.1 ดอกไม้แห้งและวัสดุอุปกรณ ์   EP 30,000   

18.2 19.02.2 ออกแบบตกแต่งและปรับปรุง
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

  EP 50,000   

18.2 19.03.1 ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร
สถานท่ี 

      

18.2 19.03.1 ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร
สถานท่ี 

  EP 600,000   

18.2 19.04.1 การดูแลรักษาความสะอาด
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

      

18.2 19.04.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์   EP 500,000   

18.2 19.05.1 ซ่อมบ ารุงเครื่องกรองน้ า       

18.2 19.05.1 เปลี่ยนไสเ้ครื่องกรองน้ า   GP 40,000   

18.2 19.06.1 การซ่อมบ ารุงลิฟท์โดยสาร
อาคาร1 

      

18.2 19.06.1 การซ่อมบ ารุงลิฟท์   โรงอาหาร 40,000   

18.2 19.06.2 ตกแต่งภายในลิฟท์   โรงอาหาร 30,000   

18.2 19.07.1 บ ารุงรักษา ซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ 

  GP ใช้พิเศษ   

18.2 19.07.1 จัดหาเครื่องปรับอากาศ   GP 230,000   

18.2 19.07.2 ล้างเครื่องปรับอากาศ   GP 120,000   

18.2 19.07.3 บ ารุงรักษา ซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ 

  GP 250,000   

18.2 19.08.1 ฝึกอบรมการเฝ้าระวังและ
ป้องกันอุบัคิภัย อัคคีภัยใน
สถานศึกษา 

      

18.2 19.08.1 ฝึกอบรมการเฝ้าระวังและ
ป้องกันอุบัคิภัย อัคคีภัยใน
สถานศึกษา 

  GP 20,000   

18.2 19.09.1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน-
ภายนอกอาคาร 

  GP    

18.2 19.09.1 เปลี่ยนสายเมนไฟฟ้า   GP 100,000   

18.2 19.09.2 ปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในและภายนอก 

  GP 100,000   

18.2 19.10.1 ส่งเสริมและพัฒนา ความ
ปลอดภัยด้านจราจรของ
โรงเรียนธญับุร ี
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18.2 19.10.1 จัดซื้ออุปกรณ์งานจราจร   GP 20,000   

18.2 19.10.2 ท าป้ายจราจร   GP 15,000   

18.2 19.10.3 ปรับปรุงพื้นผิวสัญญาณจราจร   GP 20,000   

18.2 19.10.4 จัดอบรมจราจรส าหรับครูและ
นักเรียน 

  GP 2,000.00   

18.2 19.11.1 การซ่อมบ ารุงไฟฟ้าประปา   เหลือ 61 
บุคลากร 

   

18.2 19.11.1 การซ่อมบ ารุงไฟฟ้าประปา   IP 300,000   

18.2 19.12.1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ห้องเรียนโครงการพิเศษ 

   ใช้พิเศษ   

18.2 19.12.1 ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
ห้องเรียน 

  IP 300,000   

18.2 19.12.2 ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างห้อง
อื่นๆ 

  IP 100,000   

18.2 19.13.1 จัดหาวัสดุครภุัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้
คร ู

      

18.2 19.13.1 จัดซื้อโตะ๊คร ู   IP 18,725   

18.2 19.13.2 จัดซื้อเก้าอ้ีคร ู   IP 4,815.00   

18.2 19.14.1 พัฒนาการให้บริการโรงอาหาร       

18.2 19.14.1 ค่าจ้างบุคลากรท าความสะอาด
โรงอาหาร 6 คน 

  โรงอาหาร 648,000   

18.2 19.14.2 เช่าเครื่องท าความสะอาด
ภาชนะ 1 เครื่อง 

  โรงอาหาร 78,000   

18.2 19.14.3 จัดซื้อและซ่อมแซมวสัดุ
อุปกรณ์ในโรงอาหาร 

  โรงอาหาร 211,000   

18.2 19.14.4 ซ่อมแซมและปรับปรุงโรง
อาหารและปรับปรุงโรงลา้ง 

  โรงอาหาร 500,000   

1.4 19.15.1 สหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน 
โรงเรียนธญับุร ี

      

1.4 19.15.1 ค่าจัดท าเอกสาร   ค่าสมาชิก
สหกรณ ์

สหกรณ ์   

1.4 19.16.1 พัฒนาครูและนักเรียนกิจกรรม
สหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน 
โรงเรียนธญับุร ี

   สหกรณ ์   

1.4 19.16.1 ค่าเดินทางศึกษาดู โรงเรียน   สหกรณ ์    

1.4 19.16.2 พัฒนาและปรับปรุงสหกรณ์
โรงเรียน 

  สหกรณ ์    
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10.1 19.17.1 จัดซื้อสื่อ และวัสดุทางการ
ศึกษา 

   ใช้วิชาการ   

10.1 19.17.1 จัดซื้อชุดโปรเจคเตอร์พร้อม
จอภาพ จ านวน 18 ชุด ชุดละ
ประมาณ 30,000 

  รายหัว *540,000   

10.1 19.17.2 จัดซื้อชุดเครื่องเสียง จ านวน 
15 ชุด ชุดละประมาณ 
20,000 

  รายหัว *300,000   

10.1 19.17.3 จัดซื้อกระดานไวด์บอร์ด 
จ านวน 5 กระดาน กระดาน
ละประมาณ 6,000 บาท 

  รายหัว *30,000   

10.1 19.17.4 จัดซื้อ visualizer จ านวน 3 
เครื่อง เครื่องละประมาณ 
10,000 บาท 

  รายหัว *30,000   

10.2 19.18.1 ซ่อมบ ารุงสื่อ และวัสดุทางการ
ศึกษา 

  รายหัว *100,000   

10.2 18.18.1 ซ่อมบ ารุงโปรเจคเตอร์และ
จอรับภาพ 

      

10.2 18.18.2 ซ่อมบ ารุงชุดเครื่องเสียง       

10.2 18.18.3 ซ่อมบ ารุงกระดานไวท์บอร์ด       

10.2 18.18.4 ซ่อมบ ารุง Visualizer   IP    

11.2 19.19.1 ธนาคารโรงเรียนธญับุรี (ออม
สิน) 

      

11.2 19.19.1 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน หมึก   IP 10,000   

11.2 19.19.2 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 
6 ตัวแบบทนทาน 

  IP 9,600.00   

11.2 19.19.3 ค่าซ่อมบ ารุง ซักผา้ม่าน   IP    

2.2 19.20.1 การควบคุมภายใน       

2.2 19.20.1 การประเมินและจัดท ารายงาน
ผลการประเมิน 

  อุดหนุนรายหัว ใช้วิชาการ   

1.3 19.21.1 การบริหารจัดการขยะใน
โรงเรียนด้วยหลัก 3R 

      

1.3 19.21.1 จัดหาวัสด ุ   IP 11,000   

1.3 19.21.2 จัดซื้อครภุัณฑ ์   IP 5,000.00   

18.1 19.22.1 ประดับธงและสญัลักษณ์เนื่อง
ในโอกาสวันส าคญั 
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18.1 19.22.1 จัดหาวัสดุครภุัณฑ์ -ธงและตรา
สัญลักษณ ์

  IP 20,000   

18.2 19.23.1 ปรับปรุงและพัฒนาหอประชุม
โรงเรียน 

  IP 300,000   

18.2 19.23.1 ซ่อมแซมหลังคาหอประชุม       

18.2 19.23.2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
หอประชุม 

      

18.2 19.23.3 ติดตั้งหลังคากันสาดบริเวณ
ทางขึ้นหอประชุม 

      

18.2 19.24.1 งานติดตั้งและบ ารุงรักษา
ผ้าม่านภายในห้องเรียนและ
ส านักงาน 

  MOU 60,000   

18.2 19.24.1 จัดหาผา้ม่าน       

18.2 19.24.2 บ ารุงรักษาผ้าม่าน       

18.2 19.25.1 การพัฒนางานกลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

      

18.2 19.25.1 จัดหาวัสดุส านักงาน   MOU 30,000   

18.2 19.25.2 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน   MOU 35,000   

  รวม   4,933,640  

17.1 20.01.1 20. โสตทัศนศึกษำ       

17.1 20.01.1 การพัฒนาและให้บริการครู
และนักเรียนในการใช้
เทคโนโลยีในการผลติสื่อการ
สอน 

      

17.1 20.01.1 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ Nikon 
D750 

  อุดหนุนรายหัว 65,000   

17.1 20.01.2 จัดซื้อชุดไมโครโฟนลอย 
Sennheiser 

  อุดหนุนรายหัว 35,000   

17.1 20.01.3 จัดซื้ออุปกรณ์ไลท์วีดีโอ DJI 
OSMO MOBILE 3 

  อุดหนุนรายหัว 4,500.00   

17.1 20.01.4 จัดซื้อถ่านส าหรับถ่ายภาพและ
ใส่ไมโครโฟน 

  อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

17.1 20.01.5 จัดซื้อกระดาษส าหรับพิมพ์
ภาพและหมึก 

  อุดหนุนรายหัว 3,500.00   

17.1 20.01.6 จัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพสตลูดิ
โอ ชุดไฟถ่ายรูป 

  อุดหนุนรายหัว 20,000   

17.1 20.01.7 จัดซื้อแบตเตอรี่โดรน 
Phantom-4-Battery 

  อุดหนุนรายหัว 25,000   
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17.1 20.01.8 เครื่องส ารองไฟ Cleanline 
500 w 

  อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

17.1 20.01.9 วิทยุสื่อสาร SPENDER D2452 
PLUS 

  อุดหนุนรายหัว 10,000 
 

  

17.1 20.01.10 คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค MSI 
GF75 

  อุดหนุนรายหัว 39,900 
 

  

17.1 20.01.11 หูฟัง SONY   อุดหนุนรายหัว 6,000.00   

17.1 20.01.12 ฮารด์ดิสกภ์ายนอก WD HDD 
EXT 3.5 - 4TB 

  อุดหนุนรายหัว 4,000.00   

17.1 20.01.13 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
VISUALIZER VERTEX 

  อุดหนุนรายหัว 45,000 
 

  

18.2 20.02.1 การซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ ์       

18.2 20.02.1 ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ที่
ช ารุด 

  อุดหนุนรายหัว 30,000 
 

  

18.2 20.02.2 จัดซื้ออะไหล่ในการซ่อมแซม   อุดหนุนรายหัว 10,000 
 

  

18.2 20.03.1 ปรับปรุงพัฒนาห้องโสตทัศน
ศึกษาเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล 

      

18.2 20.03.1 ระบบเสียงและระบบภาพหน้า
เวท ี

  อุดหนุนรายหัว 20,000 
 

  

18.2 20.03.2 ซุ้มมุมต้อนรับและตดิตั้ง
มอนิเตอร์น าเสนอหน้าห้อง 

  อุดหนุนรายหัว 20,000 
 

  

18.2 20.04.1 ปรับปรุงพัฒนาห้องหอประชุม
เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล 

      

18.2 20.04.1 เดินสายระบบเสยีง    30,000 
 

  

18.2 20.05.1 ปรับปรุงพัฒนาจอภาพ (LED 
Display) รวมกับ อบจ. 

      

18.2 20.05.1 ปรับปรุงพัฒนาจอภาพ (LED 
Display) 

   20,000 
 

  

  รวม   397,900  

1.3 21.01.1 21. งำนอนำมัย       

1.3 21.01.1 บริการสุขภาพนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรยีนธัญบุร ี

  อุดหนุนรายหัว    

1.3 21.01.1 จัดซื้อเวชภณัฑ์ภาคเรียนที1่   อุดหนุนรายหัว 20,000   

1.3 21.01.2 จัดซื้อเวชภณัฑ์ภาคเรียนที2่   อุดหนุนรายหัว 20,000   

1.3 21.02.1 อบรมวันงดสูบบหุรีโลก   ทน.รังสิต *20150   
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1.3 21.02.1 ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

  ทน.รังสิต    

1.3 21.02.2 ค่าตอบแทนวิทยากร   ทน.รังสิต    

1.3 21.02.3 ค่าวัสดุอุปกรณ ์   ทน.รังสิต    

1.3 21.03.1 การรณรงค์เพื่อป้องกันโรค
เอดส ์

  อุดหนุนรายหัว    

1.3 21.03.1 จัดนิทรรศการให้ความรู้และ
เข้าร่วมกับหน่วยงานป้องกัน 

  อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

1.3 21.03.2 ค่าเสื้อผ้าชุดการแสดง   อุดหนุนรายหัว    

1.3 21.03.3 ค่าอุปกรณ์ ฉาก   อุดหนุนรายหัว    

1.3 21.04.1 สนับสนุนการบริการห้อง
พยาบาล 

  เหลือ 62 ตรวจ
สขุภาพ 

20,000 
 

  

1.3 21.04.1 จัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน       

1.3 21.04.2 ซักผ้าม่าน       

1.3 21.04.3 ล้างเครื่องกรองน้ า       

1.3 21.04.4 เครื่องช่ังน้ าหนักใหญ่       

1.3 21.05.1 ตรวจสุขภาพนักเรยีนโรงเรียน
ธัญบุร ี

      

1.3 21.05.1 การตรวจสุขภาพนักเรียน
โรงเรียนธญับุรี (70X2,800) 

  ค่าตรวจ
สุขภาพ 

196,000 
 

  

1.3 21.06.1 ดูแลนักเรียนด้านการป้องกัน
อุบัติเหต ุ

      

1.3 21.06.1 การดูแลนักเรียนด้านการ
ป้องกันอุบัติเหตุ (250X2,800) 

  ค่าประกัน
อุบัติเหต ุ

700,000 
 

  

1.3 21.07.1 ค่ายรูปรา่งดีชีวีมีสุข   ทน.รังสิต *43750   

1.3 21.07.1 ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

  ทน.รังสิต    

1.3 21.07.2 ค่าตอบแทนวิทยากร   ทน.รังสิต    

1.3 21.07.3 ค่าวัสดุอุปกรณ ์   ทน.รังสิต    

1.3 21.07.4 ค่าป้ายไวนลิ   ทน.รังสิต    

  รวม   961,000  

1.3 22.01.1 22. งำนประชำสัมพันธ ์       

1.3 22.01.1 ของหายได้คืน       

1.3 22.01.1 เกียรติบตัรแกผู่้เก็บสิ่งของ , 
ทรัพย์สินได ้

  อุดหนุนรายหัว 1,500.00   
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10.2 22.02.1 จัดซ่อมเครื่องเสียงและ
โทรศัพท์ภายในทุกจุด 

      

10.2 22.02.1 จัดซ่อมและโทรศัพท์ภายในทุก
จุด 

  อุดหนุนรายหัว 30,000 
 

  

10.1 22.03.1 พัฒนางานประชาสัมพันธ์       

10.1 22.03.1 จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
ประชาสมัพันธ์ 

  อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

7.1 22.04.1 วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน       

7.1 22.04.1 จัดพิมพ์วารสารโรงเรยีน   ค่าวารสาร 15,000   

7.1 22.05.1 การประกวดผู้ประกาศข่าวสาร   อุดหนุนรายหัว    

7.1 22.05.1 ค่าแผ่นพับ   อุดหนุนรายหัว 2,000.00   

7.1 22.05.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   อุดหนุนรายหัว 2,000.00   

10.2 22.06.1 งานปรับปรุงท าเนียบบุคลากร       

10.2 22.06.1 ปรับปรุงท าเนียบบคุลากร
โรงเรียนธญับุร ี

  อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

7.1 22.07.1 ปรับปรุงป้ายไฟว่ิง   อุดหนุนรายหัว 50,000 
 

  

7.1 22.07.1 ป้าย Outdoor Full Color 
Screenชนิดหลอด 

      

7.1 22.07.2 ระบบควบคมุ แบบ OFF-LINE 
ไม่รวมคอมพิวเตอร ์

      

7.1 22.07.3 ค่าปรับปรุงส าหรับยึดจอ LED 
กับ โครงสรา้งเดิม 

      

7.1 22.07.4 ค่าติดตั้ง และรื้อถอน       

18.1 22.08.1 จัดท าป้ายสื่อประชาสัมพันธ์       

18.1 22.08.1 จัดท าป้ายไวนลิ ป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

  อุดหนุนรายหัว 25,000. 
 

  

10.2 22.09.1 ระบบเสียงตามสาย       

10.2 22.09.1 ปรับปรุงเครื่องเสียงและระบบ
เสียงตามสายของโรงเรียน
ธัญบุร ี

  อุดหนุนรายหัว    

7.1 22.10.1 จัดท าหนังสือมุฑติาจิต       

7.1 22.10.1 ค่าจัดพิมพ์หนังสือมุทิตาจิต
งานเกษียณอายรุาชการ 

  สมาคม    

  รวม   135,500  
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5.2 23.01.1 23. กลุม่บริหำรงบประมำณ       

5.2 23.01.1 พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ       

5.2 23.01.1 จัดหาวัสดุครภุัณฑ ์   อุดหนุนรายหัว 30,000   

5.2 23.01.2 ซ่อมบ ารุงครภุัณฑ ์   อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

5.2 23.01.3 วัสดุส านักงาน   อุดหนุนรายหัว 30,000   

9.1 23.02.1 พัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

      

9.1 23.02.1 อบรมความรู้เกี่ยวกับงานบัญชี 
การเงิน พัสดุ สารบรรณ(ใช้งบ
พัฒนา) 

  อุดหนุนรายหัว ใช้ 18.01 
*50,000 

  

9.1 23.02.2 อบรมสมัมนา ศึกษาดูงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

  อุดหนุนรายหัว 30,000   

6.1 6.01.1 ระดมทรัพยากรสนับสนุน
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

      

6.1 6.01.1 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   สมาคม    

  รวม   95,000  

18.2 24.01.1 24. กลุ่มงำนอ ำนวยกำร       

18.2 24.01.1 การพัฒนาระบบบริหารกลุ่ม
งานอ านวย 

      

18.2 24.01.1 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน   อุดหนุนรายหัว 30,000 
 

  

18.2 24.01.2 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร ์   อุดหนุนรายหัว    

18.2 24.01.3 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน   อุดหนุนรายหัว 30,000 
 

  

18.2 24.01.4 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ส านักงาน   อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

18.2 24.01.5 ค่าแสตมป์และค่าจัดส่งไปรษ
รีย ์

  อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

18.2 24.01.6 ค่าล่วงเวลาพนักงานขับรถ   บุคลากร ใช้ 18.02   

18.2 24.02.1 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
และค่าเช่ารถยนต ์

1ต.ค.62-30ก.ย.63     

18.2 24.02.1 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
และค่าเช่ารถยนต ์

1ต.ค.62-30ก.ย.63 รายหัว 278,750   

18.2 24.02.2 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
และค่าเช่ารถยนต ์

1ต.ค.62-30ก.ย.63 ห้องเรียนพิเศษ
MOU 

100,000 
 

  

18.2 24.02.3 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
และค่าเช่ารถยนต ์

1ต.ค.62-30ก.ย.63 ห้องเรียนพิเศษ
EP 

100,000 
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18.2 24.02.4 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
และค่าเช่ารถยนต ์

1ต.ค.62-30ก.ย.63 ห้องเรียนพิเศษ
GP 

200,000 
 

  

18.2 24.02.5 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
และค่าเช่ารถยนต ์

1ต.ค.62-30ก.ย.63 ห้องเรียนพิเศษ
IP 

100,000 
 

  

18.2 24.02.6 จัดซ่อมบ ารุงรถยนตโ์รงเรยีน 
300,000 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 ห้องเรียนพิเศษ
EP 

200,000 
 

  

18.2 24.02.7 จัดซ่อมบ ารุงรถยนตโ์รงเรยีน 1ต.ค.62-30ก.ย.63 ห้องเรียนพิเศษ
GP 

   

18.2 24.02.8 ประกันภัย+พรบ.และต่อ
ทะเบียนรถยนต์โรเรยีน 
100,000 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 ประกัน+ตรวจ
สุขภาพ+MOU 

100,000 
 

  

18.2 24.02.9 ถังดับเพลิงในรถบัสและรถตู้
โรงเรียน 

1ต.ค.62-30ก.ย.63 รายหัว 3,000.00   

18.02 24.03.1 งานเลขาและเหรัญญิกสมาคม       

18.02 24.03.1 ตรวจสอบบญัชีงบดุล ประจ าปี 
2561 

1ม.ค.63-31ธ.ค.63 สมาคม    

18.02 24.03.2 ประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 
ประชุมกรรมการสมาคมฯ
ประชุมคณะกรรมการ
ผู้ปกครองเครือข่ายและ
ประชุมภาคี 4 ฝ่าย 

1ม.ค.63-31ธ.ค.63 สมาคม    

18.02 24.03.3 จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑส์ านักงาน
เลขา 8,400 

1ม.ค.63-31ธ.ค.63 สมาคม    

18.02 24.03.4 เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
พนักงานขับรถ 4 คน คนละ 
200 บาท 

1ม.ค.63-31ธ.ค.63 สมาคม    

18.02 24.03.5 จัดเลีย้งและรับรองผูม้าเยีย่ม
โรงเรียน 30,000 

1ม.ค.63-31ธ.ค.63 สมาคม    

18.02 24.03.6 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ส านักงานช่วยงานสมาคมฯ 5 
คน คนละ 4,500 บาท/เทอม 

1ม.ค.63-31ธ.ค.63 สมาคม    

18.02 24.04.1 งานสวัสดิการสมาคม
ผู้ปกครองและครโูรงเรยีน
ธัญบุร ี

      

18.02 24.04.1 ผู้บริหารไปราชการ ม.ค.63-ธ.ค.63 สวัสดิการ    

18.02 24.04.2 จัดซื้อของที่ระลึกผู้บริหารย้าย ม.ค.63-ธ.ค.63 สวัสดิการ    

18.02 24.04.3 จัดซื้อกระเช้าปีปีใหม ่ 1ม.ค.63 สวัสดิการ    

  รวม   1,151,750  
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5.2 25.01.1 25. กลุม่งำนนโยบำยและ
แผน 

      

5.2 25.01.1 การพัฒนางานกลุ่มงาน
นโยบายและแผน 

      

5.2 25.01.1 จัดซื้อวัสดคุรุภณัฑ์และสื่อ
เทคโนโลย ี

  อุดหนุนรายหัว 25,000 
 

  

5.2 25.01.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ านักงาน   อุดหนุนรายหัว 30,000 
 

  

5.2 25.01.2 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน   อุดหนุนรายหัว 9,000.00   

9.1 25.02.1 การพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

      

9.1 25.02.1 จัดอบรมเชิงวิชาการเขียน
แผนปฏิบัติการ 

  อุดหนุนรายหัว 151,560 
 

  

9.1 25.02.2 ประชุมจัดท าแผนปฏิบตัิการ
และหลอมแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 63 

  อุดหนุรายหัว 17,100   

9.1 25.02.3 ประชุมจัดท าแผนปฏิบตัิการ
และหลอมแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 63 

  สมาคม    

9.1 25.03.1 การพัฒนาระบบบริหาร,กลุ่ม
บริหารงบประมาณและกลุม่
งานนโยบายและแผน 

      

9.1 25.03.1 อบรมพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

  อุดหนุนรายหัว 60,000 
 

  

9.1 25.03.2 สนับสนุนการการประชุมทุก
หน่วยงาน 

  สมาคม    

9.1 25.03.3 สนับสนุนการศึกษาดูงาน
ระบบบรหิารของกลุ่มบริหาร
งบประมาณและกลุ่มงาน
นโยบายและแผน 

  อุดหนุนรายหัว    

5.3 25.04.1 ลดค่าใช้จ่ายกลุ่มงานนโยบาย
และแผน 

      

5.3 25.04.1 พัฒนาการส่งแผนปฏิบัติการ,
โครงการ,กิจกรรมด้วยไฟล์
อิเล็กทรอนิกส ์

   -   

5.3 25.04.2 รณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยดั 

  อุดหนุนรายหัว 5,000.00   

5.3 25.04.3 รณรงค์เรื่องการประหยดั
กระดาษ 

   -   
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5.3 25.04.4 การดูแลรักษาวัดุอุปกรณ์
ส านักงาน 

  อุดหนุรายหัว 50,000   

  รวม   347,660  
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ส่วนที่ 4 

รำยละเอียดแผนงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
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โครงกำรที่ 1.1 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

 
ชื่อโครงกำร  พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พันธกิจ   พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
  (World  Citizen) ในศตวรรษท่ี 21 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ  มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
กลยุทธที่     4. หลักสูตรสถานศึกษาได้มาตรฐาน 
      12. กระบวนการส่งเสริมศักยภาพวิชาการและคุณลักษณะผู้เรียนที่เป็นรูปธรรม 
มำตรฐำนกำรศึกษำที่  1  คุณภาพผู้เรียน 
สนองมำตรฐำนที่   1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ 
             ของแต่ระดับชั้น 
    2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
             ความความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบระดับชาติ 
   6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
            1.2 คุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางกาย และลักษณะจิตสังคม 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ      นายนรินทร์     เทพศิริ  
ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ตุลาคม 2562  - 30 กันยายน  2563  
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ต้องเป็นการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนเกิด
ทักษะ และความคิดกว้างไกล มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การแข่งขัน การจัดทัศนศึกษาหรือศึกษานอกสถานที่
ตามแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน การจัดกิจกรรมเข้าค่ายทางวิขาการแบบบูรณาการทุกรายวิชา เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและทักษะทางวิชาการ การเปิด Math-Science คลินิก โดยใช้นักเรียนเก่ง
สอนนักเรียนอ่อน ตลอดจนการจัดโครงงานทางวิชาการ เพ่ือให้นักเรียนรับความรู้ด้านวิชาการอย่างครบวงจร 
และจัดวิทยาการภายนอกมาติวนักเรียนระดับชั้น ม. และ ม.6 ทุกปี  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้นซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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2. วัตถุประสงค์ 
         ผลผลิต (outputs) 
            1.เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ 
            2.เพ่ือให้นักเรียนฝึกฝนและมีเวทีประลองทักษะความสามารถทางวิชาการทุกๆด้านและทุกระดับชั้น 
            3.เพ่ือให้เข้าในในการการท าโครงงานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาอ่ืนๆ 
            4.เพ่ิมทักษะทางวิชาการทุกรายวิชา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
          ผลลัพธ์ (outcomes) 
            1.นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาการด้านอ่ืนๆ 
            2.นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะของตนทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาอ่ืนๆ   
            3.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. เป้ำหมำย 
   เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 5  
2. ผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีคะแนนในการ
สอบ GAT PAT อย่างน้อยเฉลี่ยร้อยละ 5  
3. ผู้เรียนสามารถพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอนย่างต่อเนื่อง มีคะแนนในการ
สอบ 0-NET อย่างน้อยเฉลี่ยร้อยละ 5 
    เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพในการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  
2. ผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีความรู้ 
เพียงพอในการสอบ GAT - PAT  
3. สามารถพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอนย่างต่อเนื่อง มีความรู้เพียงพอ 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร      
           โรงเรียนธัญบุร ี
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ทางวิชาการด้านอ่ืนๆ อย่างเต็มความสามารถ 

2.นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน รักการเรียนและพัฒนาตนเอง 
ฝึกฝนด้านวิชาการอยู่เสมอ อย่างต่อเนื่อง 

3. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และมีวิจารณญาณ 
4. นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาการด้านอื่นๆ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงอย่างน้อยร้อยละ 5 
5.  สามารถพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอนย่างต่อเนื่อง มีความรู้

เพียงพอใน การสอบ O-NET GAT – PAT 
6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพในการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ 

6.ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
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ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ/
กิจกรรม 

กันยายน 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 

2. เสนอโครงการ กันยายน 2563 กลุ่มบริหารวิชาการ 

3. ด าเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562   – 
30 กันยายน 2563 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ตุลาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

กันยายน 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 

6. สรุปการด าเนินโครงการ/กิจกรรม กันยายน 2563 นายสันติ  จั่นผ่อง 

 
7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ 

รวมเงิน ประเภทเงิน 
งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน 

1.กิจกรรมการสอนเสริม
ความรู้เรื่องทั้ง 8 กลุ่ม สาระ 
ทั้งบุคคลภายในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน ในระดับชั้น ม. 
6 เพ่ือเตรีนมสอบ GAT PAT  

14,400 22,850  37,250 อุดหนุน 

2. กิจกรรมการสอนเสริม
ความรู้เรื่องทั้ง 8 กลุ่ม สาระ 
ทั้งบุคคลภายในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน ในระดับชั้น 
ม.3, ม. 6 เพ่ือเตรีนมสอบ O-
NET 

64,800 105,725  170,525 อุดหนุน 

3.งานศิลปหัตถกรรมทาง
วิชาการ   

 697,600  697,600 อุดหนุน 

4.งานศิลปหัตถกรรมทาง
วิชาการ   

 300,000  300,000 สมาคมฯ 

 
*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
8.ใช้งบประมำณ                เงินอุดหนุน (รายหัว)                                 905,375.00   บาท  
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                                     เงินอุดหนุน (อ่ืนๆ)                                  700,000.00    บาท   
                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ                        300,000.00     บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ                              6,000,000.00     บาท 
                                     รายได้สถานศึกษา(อ่ืนๆ)                        4,428,000.00     บาท 
      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / งบคงเหลือปี...../ โรงอาหาร / ทั่วไป 
                             ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1.การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  
จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
2.  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ
เพ่ือตอบสนองตามนโยบาย  
จุดเน้น   ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
3  ผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 

พิจารณาจากหลักฐานและ
ผลงานที่ปรากฏ 
สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียน
เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครองและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบสัมภาษณ์ 

 
 
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้เสนอโครงการ   
 
ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ................................................... 
           (นายนรินทร์     เทพศิริ)                                   (นางสาวเกศินี   พันธุมจินดา) 
            หัวหน้างานวิชาการ                                     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ     
 
             ผู้เห็นชอบโครงการ                                               ผู้อนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ..............................................................             ลงชื่อ.............................................................. 
              (นายชาลี  วัฒนเขจร)                                          (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกสุุม) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 1.2 ประจ ำปีงบประมำณ 2563  
 

ชื่อโครงกำร      โครงกำรจิตอำสำพัฒนำคุณธรรม 

พันธกิจ    3. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

   4. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร  
   การปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
มิติด้ำนประสิทธิผลตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 

8. นักเรียนมีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 และ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 

1. โรงเรียนผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรมีความพึงพอใจ 

มิติด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร 
9. การจัดการภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

11. กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรนาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพ 

12. กระบวนการส่งเสริมศักยภาพวิชาการและคุณลักษณะผู้เรียนที่เป็นรูปธรรม 

มิติด้ำนพัฒนำองค์กร 
 16. การจัดการความรู้ภายในองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่  1. นักเรียนมีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นคนดีมีคุณธรรม  

มีศักยภาพเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

12. กระบวนการส่งเสริมศักยภาพวิชาการและคุณลักษณะผู้เรียนที่เป็นรูปธรรม 

16.ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในองค์กร เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน 

สนองตัวบ่งชี้ 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับ 

             กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
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 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

  4) สุขภาวะทางกาย และลักษณะจิตสังคม 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    โรงเรียนธัญบุรี 

ผู้รับผิดชอบ      กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนธัญบุรี 

ผู้ประเมิน         นางกชนิกา พลจันทึก 

ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 

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

1.หลักกำรและเหตุผล 

          ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนธัญบุรีมีจิตอาสา ซึ่งหมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามท้ังปวง
แก่เพ่ือนมนุษย์ โดยเต็มใจสมัครใจอ่ิมใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงสติปัญญา เพ่ือ
สาธารณประโยชน์ในการท ากิจกรรม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้
ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหา หรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุข
เมื่อได้ท าความดีและเห็นน้ าตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย “บุญ” คือความสงบเยือกเย็น และ
พลังแห่งความดี อีกท้ังยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้ มีความเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ 

2. วัตถุประสงค์ 

         ผลผลิต (outputs) 

จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทั้งภายในและนอกโรงเรียน  

          ผลลัพธ์ (outcomes) 

นักเรียนทุกระดับชั้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และ
ท างานที่เป็นสาธารณะประโยชน์ 

 3. เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 

นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้งภายในและนอก
โรงเรียน 

เชิงคุณภำพ  

สร้างความตระหนักรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของจิตอาสา น าไปสู่การปฏิบัติ
กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
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4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

            โรงเรียนธัญบุร ี

5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

นักเรียนทุกระดับชั้น ตระหนักรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของจิตอาสา น าไปสู่
การปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ จนสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน           

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ตุลาคม 2562 นางภนัทชา ศุภนคร 

2. เสนอโครงการ ตุลาคม 2562  
3. ปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรียน 

ตุลาคม 2562 – 

กันยายน 2563 

 

 

4 สรุปการด าเนินโครงการ/กิจกรรม กันยายน 2563  
 

7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภทเงิน 

บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน  
ค่าจ้าง ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าสา
ธาร 

ณูป
โภค 

ค่าครุ 
ภัณฑ์ 

  

1. สีทารั้ว 

2. แปรงทาสี 
3. ทินเนอร์ 
4. ลูกกลิ้งทาสี 
5. ถุงมือ 

6. น้ ามันสน 

7. ต้นไม้ 

   5,000 

3,000 

1,000 

2,000 

1,000 

1,000 

7,000 

  20,000 

 
 

อุดหนุน 

 
 
 

*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 

 
8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                   ............20,000.................   บาท   
                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................   บาท 

                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 

                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 
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      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  
                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 
     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุศล ) 
 
9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

นักเรียนทุกระดับชั้น
เข้าร่วมกิจกรรม
บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 

 

สังเกต / แบบประเมินผล แบบประเมินกิจกรรมฯ 

 
                       

                        

               ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้เสนอโครงการ   

 
ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ................................................... 
           (นางกชนิกา  พลจันทึก)                                   (นางสาวเกศินี   พันธุมจินดา) 
  หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                        

             ผู้เห็นชอบโครงการ                                               ผู้อนุมัติโครงการ 

 

ลงชื่อ..............................................................              ลงชื่อ...........................................................  

              (นายชาลี  วัฒนเขจร)                                        (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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     โครงกำรที่ 1.3 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 
ชื่อโครงกำร      โครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองและพลโลกในศตวรรษท่ี 21 
พันธกิจ           พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก     
                     (World Citizen) ในศตวรรษท่ี 21 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ     มิติด้านประสิทธิผลตามประเด็นยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ที่ 1      พัฒนานักเรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพเป็นพลโลกใน
  ศตวรรษท่ี 21 และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มำตรฐำนกำรศึกษำ   การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองมำตรฐำนที่  1.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ      นายสันติ  จัน่ผ่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
          ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้มีการจัดการเรียนการสอนและการบริหารระบบ
คุณภาพ (Quality System Management) มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
(World Class Standard) มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)  คุณภาพของการจัดการศึกษาเป็นตัวบ่งชี้
ส าคัญส าหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 คนรุ่นใหม่ต้องมีทักษะและความสามารถในการ
ปรับตัวให้มีคุณลักษณะส าคัญในการด ารงชีวิตในโลกยุคใหม่ การเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาให้มีความเป็น
สากล จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 
 โรงเรียนแต่ละแห่งต้องมีการแข่งขันกันด้านคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้เป็นหน่วยบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ต้องมีความเป็นสากลมากขึ้น ผู้เรียนต้องมีความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร คุณลักษณะการเป็นพลโลก ครูควรปรับรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดมากขึ้น พร้อมทั้งมีความรู้และคุณธรรมคู่กัน การจัดการเรียน
การสอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศด้วย เช่น ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน 
 จากแนวคดิข้างต้นโรงเรียนธัญบุรีจึงได้มีแนวคิดในการจัดการศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากลโดยส่งเสริมให้ครู
มีการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้น ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
เพ่ือให้ผู้เรียน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารสองภาษา ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ในสังคมโลก และมีคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่ความเป็นสากล 
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2. วัตถุประสงค์ 
         ผลผลิต (outputs) 
            1.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูบริหารการจัดการศึกษา และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพในการน าไปจัดกระบวนการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยี การใช้ภาษาอังกฤษ และการวัด
ประเมินผล เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
             2.  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เทียบเคียง
มาตรฐานสากล พร้อมรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน        
         ผลลัพธ์ (outcomes) 
              1. ครูได้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนการสอนเบื้องต้น ได้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
    2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สูงข้ึน สื่อสารสองภาษา มีทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ ได้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
             1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เทียบเคียงมาตรฐานสากล   มี
ศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
    2. ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ได้มีการปรับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัย และพัฒนาการจัดกระ
บวนการเรียนรู้ ตามรูปแบบที่เป็นสากล เน้นการปฏิบัติจริง และประเมินผลงานตนเองได้ 
    3. ครูทุกคนมีความตระหนัก เห็นความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับเบื้องต้นได้  
          เชิงคุณภำพ  
                 ครูผู้สอน ปรับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และใช้เทคนิควิธีการ
จัดกิจกรรมที่เหมาะสม หลากหลาย ทั่วถึงและต่อเนื่อง ใช้สื่อการเรียนรู้ทันสมัย ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในการ
จัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายและภายนอกในโรงเรียน มีการกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะในการเรียนรู้ และเพ่ิมประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ส่งเสริมต่อการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา มีคุณลักษณะเป็นพลโลก  พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
            โรงเรียนธัญบุร ี
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
           1. ครูได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานสากล มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิด และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2. นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สื่อสารได้สองภาษา มีคุณธรรมบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่ความเป็นสากล 
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6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      
ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ กันยายน  2562 คณะกรรมการด าเนินการ 
2. เสนอโครงการ พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารวิชาการ 
3. ด าเนินโครงการ 

1.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. เตรียมประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4.สรุปผลการด าเนินการพ-/รเรียนรู้ทันสมัย 

พฤศจิกายน 2559 
ตุตุลาคม 2562และ 

มีนาคม 2560 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ กันยายน 2562 กลุ่มบริหารวิชาการ 
5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 

30กันยายน 2563 
คณะกรรมการด าเนินการ 

6. สรุปการด าเนินโครงการ กันยายน 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 
 
7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 

รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ รวมเงิน ประเภทเงิน 

งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน   

1. จัดน าเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิชา IS 

 12,000  12,000 อุดหนุน 

2. จัดท าป้ายไวนิล
ประเมินโครงการ 

 6,000  6,000 อุดหนุน 

3. ซื้อกระดาษท าเอกสาร  2,000  2,000 อุดหนุน 

 
*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
 
8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                            20,000                บาท   
                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................   บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 
                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 
      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  
                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
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     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 
     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุลศล ) 
8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต 
1. สถานศึกษา ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโรงเรียน
มาตรฐานสากล รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ เทียบเคียงมาตรฐานสากล มี
ศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร พร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ครูและบุคลากร ทบทวน ปรับเนื้อหา
การเรียนรู้ ให้ทันสมัย และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่
เป็นสากล เน้นการปฏิบัติจริง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
4. ครูทุกคนมีความตระหนัก เห็น
ความส าคัญ ในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารใน
ระดับเบื้องต้นได้ 

 
-ตรวจสอบคุณภาพ
หลักสูตร 
-ประเมินคุณลักษณะ
ผู้เรียน 
-ตรวจสอบผลการ
ประเมินฯ ของโรงเรียน  
-ติดตาม ตรวจสอบ 
-ประเมินความพึงพอใจ 
-ติดตาม ตรวจสอบ 
-ประเมินความรู้ ทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

 
-แบบตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร
สถานศึกษา (ประยุกต์จาก
แนวทางของส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาการศึกษา 
สพฐ.) 
-แบบประเมินคุณลักษณะผู้เรียนที่
จัดท าขึ้น 
-ข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะ
ผู้เรียนของโรงเรียน 
-แบบติดตาม ตรวจสอบการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
-แบบประเมินระดับความพึงพอใจ 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบประเมินความรู้ ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
  

 

               ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้เสนอโครงการ   

 
ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ................................................... 
              (นายสันติ  จั่นผ่อง)                                            (นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา) 
            หัวหน้างานบริหารวิชาการ                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   

                                                      
             ผู้เห็นชอบโครงการ                                               ผู้อนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ..............................................................              ลงชื่อ...........................................................  
              (นายชาลี  วัฒนเขจร)                                           (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 1.4 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
ชื่อโครงกำร      เศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักวิถีพุทธ 
พันธกิจ           มุ่งพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา โดยน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา เป็น
  หลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
เป้ำประสงค์     สถานศึกษามีระบบการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  มาใช้ในสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่         1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
  พอเพียงเน้นความต้องการและความสามารถของผู้เรียน 
มำตรฐำนกำรศึกษำ   ด้ำนการบริหารจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อหลักสูตร 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติต่ออาชีพ
สุจริต 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างรอบ
  ด้าน 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนด 
สนองตัวบ่งชี้ที่   3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ
  รอบตัว 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค่าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
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6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจ ในผลงานของตนเอง 
6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปัญญา 
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน่าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรนาการในการ
จัดการเรียนรู้ 
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
7.6 ครูให้ค่าแนะน า ค่าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค 
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ 
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค่าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่ 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก าหนด 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน การด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและคลอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 
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13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา ละจุดเน้นของสถานศึกษา 
14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
 ผู้รับผิดชอบ      นายสันติ  จั่นผ่อง 
            ผู้ประเมิน      นายสันติ  จั่นผ่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ตุลาคม 2562 - 30  กันยายน 2563 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบ
ใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบครอบและความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนชาติ โดยเฉาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มี
ส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มี
สติ ปัญญา และความรอบครอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งๆในการผลิต
สินค้าและบริการทุกชนิดเพ่ือเลี้ยงสังคมนั้นๆได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยต่างๆที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ 

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความ
เป็นอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่ส าคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ 
เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด หากกล่าวโดยสรุป คือ หันกลับมายึดเส้นทางสายกลางในการด ารงชีวิต 

กล่าวโดยสรุป ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตเพ่ือน าไปสู่
ความพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของคนไทย สังคมไทย เพ่ือให้ก้าวทันต่อยุค
โลกาภิวัฒน์ เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม ถ้าใช้หลักความพอเพียงเป็นหลักคิดและ
หลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ก็จะสามารถอยู่ได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆปรับตัวและพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ 

โรงเรียนเป็นสถานที่ในการผลิตพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ เป็นแหล่งการเรียนรู้ พัฒนาทางด้าน
สติปัญญา ทางด้านร่างกาย ทางด้านอารมณ์ และทางด้านสังคม ในสังคมปัจจุบันมีความเจริญและพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีมากมาย การพัฒนาทางด้านจิตใจ คุณธรรมและจริยธรรมยังมีน้อย ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะท าให้ผลการเรียน
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ดีขึ้น และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติที่ว่านักเรียนเป็นผู้ที่ดี เก่ง มีสุข และด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
         ผลผลิต (outputs) 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
3. เพ่ือให้โรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติด 
4. เพ่ือให้บุคลากรและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 

          ผลลัพธ์ (outcomes) 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม มีสติปัญญาตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2. การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
3. นักเรียนเรียนได้อย่างมีความสุข 
4. ชุมชนได้รับการยอมรับจากโรงเรียนมากขึ้น 
5. นักเรียนและบุคลากรได้ปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในโรงเรียน ในครอบครัวและชุมชน 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
 นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนธัญบุรีทุกคน 
 เชิงคุณภำพ  
 นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชนได้ปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยต่างๆที่
เราไม่ได้เป็นเจ้าของ 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
          โรงเรียนธัญบุรี 
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
            การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน
และการใช้ทรัพยากร การปลูกฝังให้นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่างๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์และความเป็นไทย 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      

ล าดับที ่ รายละเอียดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ/กิจกรรม สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 
2. เสนอโครงการ สิงหาคม 2562 นายสันติ  จั่นผ่อง 
3. ด าเนินโครงการ 

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ+ทัศนศึกษา 
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.ปลาย 
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับช้ัน ม.ปลาย 
อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 
ต.ค.62-ม.ค.63 
ต.ค.62-ม.ค.63 
มิ.ย.-ส.ค.63 

ม.ค.-63 

คณะกรรมการด าเนินการ 
กิจการฯ  
 กิจการฯ  
 กิจการฯ  
 กิจการฯ 
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ปฐมนิเทศ ม.1 ,ม.4 
แสดงตนเป็นพุทธมามกะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
อิ่มบุญ 
สอบธรรมศึกษา 
ส่งเสริมรักการอ่าน 
จิตอาสา 
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ตลาดนดัสร้างอาชีพและการออม 
โรงเรียนวิถีพุทธ 
การรณรงค์เพื่อการลดภาวะโลกรอ้นด้วยทัศนศิลป์ 
"เปเปอร์มาเช่รักษ์โลก" 
การเพาะเห็ด 
การปลูกพืชไร้ดิน 
การเลีย้งปลา 
การเลีย้งไก่ไข ่
การเลีย้งกบ 
กิจกรรมวันส าคัญ 
พัฒนากองลูกเสือ 
จัดจ้างวิทยากรสอนการประดิษฐ์วสัดุและของช าร่วย
เพื่อฝึกอาชีพ 
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
โรงเรียนคุณธรรม My Clean TBS 
สถานศึกษาสีขาว 
โรงเรียนสุจริต 

พ.ค.63 
มิ.ย.-ส.ค.63  

 พ.ย.62-กพ.63 
 ต.ค. - พ.ย.62 

ส.ค.63 
ก.พ.-ม.ีค.63 

ม.ค.-63 
ธ.ค.-62- ม.ีค.63 
ต.ค.62-ส.ค.63 
ต.ค.62-ส.ค.63 

 
 พ.ย.62-ก.ย.63  
 ต.ค.62-ก.ย.63  
 ต.ค.62-ก.ย.63  
 ต.ค.62-ก.ย.63  
 ต.ค.62-ก.ย.63  
 ต.ค.62-ก.ย.63  
 ต.ค.62-ก.ย.63  
 ต.ค.62-ก.ย.63 

  
 ต.ค.62-ก.ย.63  
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63  

อ.กฤตภาส อ.ภาณมุาศ 
อ.กฤตภาส  
 อ.กัญญพัสร  
 อ.กนกวรรณ  
 อ.เขมจิรา  
 อ.อนรินทร์  
 อ.นพพร  
 อ.นพพร 
 อ.กฤตภาส  
 อ.จันทร์ทิพย์  
 
 อ.ณัฐดนัย  
 อ.เครือจันทร,์อ.ณัฐดนัย  
 อ.เครือจันทร,์อ.ณัฐดนัย  
 อ.เครือจันทร,์อ.ณัฐดนัย  
 อ.เครือจันทร,์อ.ณัฐดนัย  
 อ.กชนิกา  
 อ.อนุรุทร  
 อ.กชนิกา  
 
 อ.ภูดิศ  
 กิจการฯ  
 กิจการฯ 
 อ.ณัฏฐพัชร์  

4. ประชาสมัพันธ์โครงการ/กิจกรรม 1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 คณะกรรมการด าเนินการ 
5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม กันยายน 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 
6. สรุปการด าเนินโครงการ/กิจกรรม กันยายน 2563 นายสันติ  จั่นผ่อง 

 
7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภทเงิน 
บุคลากร ด าเนนิการ ลงทุน รวมเงิน  
ค่าจ้าง ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธาร 

ณูปโภค 
ค่าครุ 
ภัณฑ์ 

  

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ+ทัศน
ศึกษา ม.1   

 376,960 
   

  376,960 
กิจกรรมฯ 

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ+ทัศน
ศึกษา ม.2   

 376,960 
   

 376,960 
กิจกรรมฯ 

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ+ทัศน
ศึกษา ม.3   

 345,800 
   

 345,800 
กิจกรรมฯ 

กิจกรรมทัศนศกึษา ระดับชั้น ม.4    257,400     257,400 กิจกรรมฯ 
กิจกรรมทัศนศกึษา ระดับชั้น ม.5    255,200     255,200 กิจกรรมฯ 
กิจกรรมทัศนศกึษา ระดับชั้น ม.6   251,900    251,900 กิจกรรมฯ 
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ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น 
ม.4   

 70,200 
   

 70,200 
กิจกรรมฯ 

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น 
ม.5   

 69,600 
   

 69,600 
กิจกรรมฯ 

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น 
ม.6   

 68,700 
   

 68,700 
กิจกรรมฯ 

อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพือ่
ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม   

 
   

 
 

ทัศนศกึษาแหล่งเศรษฐกิจพอเพียง         12,000              12,000 รายหัว 
ตลาดนัดสร้างอาชีพและการออม    2,400     2,400 2,400 
ส่งเสริมรักการอ่าน       5,000.00           5,000.00  รายหัว 
จิตอาสา       4,000.00           4,000.00  รายหัว 
อิ่มบุญ   3,000.00    3,000.00 รายหัว 
โรงเรียนวิถีพทุธ         37,000          37,000 รายหัว 
สอบธรรมศกึษา       9,000.00            9,000.00  รายหัว 
การรณรงคเ์พื่อการลดภาวะโลก
ร้อนด้วยทัศนศิลป์ "เปเปอร์มาเช่
รักษ์โลก" 

          
20,000 

           
20,000.00  

รายหัว 

ท าโรงเรอืนการเพาะเห็ด          80,000          80,000.00  เหลือ 61 
การปลกูพืชไร้ดนิ       5,000.00            5,000.00  รายหัว 
การเลี้ยงปลา       7,000.00            7,000.00  รายหัว 
การเลี้ยงไก่ไข่         13,600          13,600.00  รายหัว 
การเลี้ยงกบ          500.00               500.00  รายหัว 
กิจกรรมวนัส าคัญ      80,000    80,000.00  รายหัว 
พิธีการกราบแม ่         
พัฒนากองลกูเสอื      10,000     10,000.00  รายหัว 
ปรับปรุงห้องกจิกรรมฯ   300,000    300,000 เหลือ 61 
กิจกรรมนกัศกึษาวิชาทหาร   5,000.00     5,000.00  รายหัว 
จัดจ้างวทิยากรสอนการประดิษฐ์
วัสดุและของช าร่วยเพือ่ฝึกอาชีพ   

       30,000 
   

      30,000.00  
รายหัว 

คุ้มครองผู้บริโภค   10,000    10,000 รายหัว 
ปฐมนเิทศ ม.1,ม.4         
แสดงตนเป็น 
พุทธมามกะม. 1   

5,000.00    
5,000.00 รายหัว 

โรงเรียนคุณธรรม My Clean TBS    44,100     44,100.00  รายหัว 
สถานศกึษาสีขาว    10,000     10,000.00  รายหัว 
โรงเรียนสุจริต         

 
*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร***   
8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                                  320,900.00    บาท 
                                     เงินอุดหนุน (กิจกรรมฯ)                            2,043,350.00    บาท 
                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)                        380,000.00    บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 
                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 
      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  
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                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 
     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณะกุศล ) 
 
9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัต ิ
งานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ผู้บริการใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
ผลการประเมินหรือวิจัยเป็นฐาน
คิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ผู้บริหารส่งเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อม
รับการกระจายอ านาจ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 นักเรียน ครู 
ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ผู้บริหารให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

- พิจารณาจากหลักฐานและผลงาน
ที่ปรากฏ 

- - สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม 

- - สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครอง และ 
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 
 

สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบสัมภาษณ์ 
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            ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เสนอโครงการ   

ลงชื่อ ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

               (นายสันติ จั่นผ่อง)                                          (นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา) 

                หวัหน้างานวิชาการ                                  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                                                           

               ผู้เห็นชอบโครงการ                                              ผู้อนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ..............................................................              ลงชื่อ........................................................... 
 
              (นายชาลี  วัฒนเขจร)                                       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 1.5 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 
ชื่อโครงกำร     โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ชื่อกิจกรรม      ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 

พันธกิจ          ข้อ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล และมีศักยภาพ
เป็นพลโลก (World Citizen) ในศตวรรษท่ี 21                           
เป้ำประสงค์     ข้อ 1  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางวิชาการ สู่เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพเป็นพล
โลกในศตวรรษท่ี 21 และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 1      พัฒนานักเรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นคนดี มีคุณธรรม มีศักยภาพเป็นพลโลกใน 

                    ศตวรรษที่ 21  และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

มำตรฐำนกำรศึกษำ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

สนองมำตรฐำนที่ 1.1.2  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  และแก้ปัญหา  

สนองตัวบงชี้ที่ 4  ร้อยละ 86 ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ศักยภาพการเป็นพลโลกในศตวรรษท่ี 21 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบ       นางสาวอรุณี  มากบริบูรณ์ 

ผู้ประเมิน        นางสาวพาฝัน  แซ่ตั้ง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร     พ.ย. 2562 – ม.ค. 2563  

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

1. หลักกำรและเหตุผล 

  การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย  มุ่งให้ผู้เรียนได้รับ       
การพัฒนาทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้        
อย่างปกติสุข  การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนนอกจากได้เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนแล้ว 

การได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น  ท าเป็น  ให้เกิดการเรียนรู้ทุกเวลาและสถานที่          
  โรงเรียนธัญบุรีส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางวิชาการส าหรับผู้เรียน  โดยผ่านกระบวนการแข่งขัน
ทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ  เป็นสื่อกลางสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้  และมีความสนใจ
ในการเป็นนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต  จึงได้จัดโครงการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์
นานาชาติ 
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2. วัตถุประสงค์ 

         ผลผลิต (outputs) 

  1)  เพ่ือค้นหานักเรียนระดับชั้น ม.ต้น ที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ แล้วน ามาส่งเสริม
และพัฒนาให้นักเรียนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมการแข่งขันมีโอกาสใน
การแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 

          ผลลัพธ์ (outcomes) 

1)  เพ่ือให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนในด้านคณิตศาสตร์อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

3. เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 

1) ด าเนินการสรรหา คัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.ต้นที่มีความสามารถทางคณิตสาสตร์ เพ่ือ
น ามาส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ จ านวน 80 คน 

2) นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 

 เชิงคุณภำพ  

นักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ภายใน 
ได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ  

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

            โรงเรียนธัญบุร ี

5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

นักเรียนที่มีแววความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      

ล ำดับที่ รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

2. เสนอโครงการ สิงหาคม 2562 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

3. ด าเนินโครงการ 

1) ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ มอบหมายงาน 

2) ประชาสัมพันธ์ 

 

พ.ย. 2562 

พ.ย. 2562 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ 
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3) รับสมัคร 

4) เชิญวิทยากรให้ความรู้นักเรียน 

5) น านักเรียนไปสอบแข่งขัน 

พ.ย.-ธ.ค. 2562 

ธ.ค. 2562 

ธ.ค. 2562- ม.ค. 2563 

ครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

ครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ พ.ย. 2562 ฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ 

5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ มี.ค. – พ.ค. 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 

6. สรุปการด าเนินโครงการ มิ.ย. 2563 นางสาวพาฝัน  แซ่ตั้ง 

7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภทเงิน 

บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน  

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภณัฑ ์   

1. ค่าวิทยากร - 10,800 -  - - - 10,800 อุดหนุน 

2. ค่าอาหารกลางวัน
นักเรียน 

- - 9,000  - - 9,000 อุดหนุน 

3. ค่าวัสดุ - - - 1,665  - - 1,665 อุดหนุน 

*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 

หมำยเหตุ ใช้งบกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  12,465  บาท 

ใช้งบวิชาการ ค่าอาหารนักเรียน       9,000  บาท 

8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                      21,465           บาท   

                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................   บาท 

                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 

                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 

      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ ) 

      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  

                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  

      เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 

      สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุลศล ) 
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9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1.  ค้นหานักเรียนที่มีแวว
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ แล้ว
น ามาส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน
เหล่านี้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ   

คัดเลือก แบบทดสอบ 

2.  นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพ
ของตนในด้านคณิตศาสตร์อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

              

 
               ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้เสนอโครงการ   

 
ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ................................................... 
     (นางทัศนียา   เขตจัตุรัส)        (นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  

         ผู้เห็นชอบโครงการ                   ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ.............................................................  ลงชื่อ...........................................................  
  (นายชาลี  วัฒนเขจร)     (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 2.1 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 
ชื่อโครงกำร โครงการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
พันธกิจ     1.จัดการศึกษาที่หลากหลายส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen) 
 จัดระบบสนับสนุนจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
              2.มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม มีโอกาสได้รับ
 การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามความสามารถ 
              3.มุ่งพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
 ด าเนินชีวิตยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีความสามารถและทักษะที่
 เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์    มิติด้านประสิทธิผลตามประเด็นยุทธศาสตร์ มี 1 เป้าประสงค์ ได้แก่ 
              นักเรียนมีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพเป็นพลโลกในศตวรรษท่ี 21และ
    ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มี 2 เป้าประสงค์ ได้แก่ 
             1. โรงเรียนผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
             2. นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรมีความพึงพอใจ 
มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มี 11 เป้าประสงค์ ได้แก่ 

3. หลักสูตรสถานศึกษาได้มาตรฐาน 
4. การวัดและประเมินผล การนิเทศติดตาม มีประสิทธิภาพ  
5. การบริหารงบประมาณและการเงิน การระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เป็นระบบ และต่อเนื่อง 
7. ห้องปฏิบัติการได้มาตรฐานสากล และสื่อการเรียนการสอนครบครัน 
8. การจัดการภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
9. การจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ 
10. กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพ 
11. กระบวนการส่งเสริมศักยภาพวิชาการและคุณลักษณะผู้เรียนที่เป็นรูปธรรม 
12. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา 
13. เครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ 

           มิติด้านพัฒนาองค์กร มี 2 เป้าประสงค์ ได้แก่ 
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ เป็น

แบบอย่างที่ดี และมีความสุขการจัดการความรู้ภายในองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายครอบคลุมสนับสนุนการบริหาร การจัดการเรียนรู้ 
และการปฏิบัติงานตามภารกิจสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพการศึกษาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ระดับชั้น 
 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
 3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบระดับชาติ 
 6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ 
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4) สุขภาวะทางกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา 

1) การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ 
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2) ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง

บวก 

3) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนุชนาถ  บัวพุทธา 
ผู้ประเมิน นางสาวนุชนาถ  บัวพุทธา 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562  ถึง  30 กันยายน 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. หลักกำรและเหตุผล 
ในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ด้านคุณภาพผู้เรียนให้ได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน โรงเรียนจะต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานทั้ง 18 มาตรฐาน เนื่องจาก
โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากภายนอกครั้งที่ 2 แล้ว จะต้องรักษามาตรฐานที่อยู่ ไปและพัฒนาให้
สูงขึ้น โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้จัดท าโครงการดังกล่าว 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 ผลผลิต (outputs) 

เพ่ือให้บริหารจัดการด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านบริหารและการจัดการ  
ด้านพัฒนาชุมชนแหล่งเรียนรู้ได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผลลัพธ์ (outcomes) 

1. เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
2. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนได้รับการรองรับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
            โรงเรียนธัญบุร ี
 
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
           นักเรียน โรงเรียนธัญบุรี ครู บุคลากรและ ผู้บริหารมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร้อยละ 90 

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      
ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ สิงหาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 
2. เสนอโครงการ สิงหาคม 2563 กลุ่มบริหารวิชาการ 
3. ด าเนินโครงการน 

พัฒนางานประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
การควบคุมภายใน 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

 
อ.นุชนาถ  
 อ.สันติ  
อ.ทัศนียา 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ ต.ค.62-ก.ย.63 ครูนุชนาถ  บัวพุทธา 
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5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ กันยายน 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 
6. สรุปการด าเนินโครงการ กันยายน 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 

 
7.กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ รวมเงิน ประเภทเงิน 

งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน   

พัฒนางานประกันคุณภาพ
ภายใน 
-ค่าหมึกปริ้นเตอร์ Epson 
664 
-กระดาษโฟโต้ A4 ขนาด 
240   แกรม 
-กระดาษโฟโต้ A4 ขนาด 
80   แกรม 
-ค่าเข้าเล่มเอกสาร 

  
 
2,750 
 
2,400 
 
 
2,600 
 
2,250 

 

10,000.00 
 

อุดหนุน 

โรงเรียนรางวัล
พระราชทาน 

 200,000 
 

 200,000.00 
 

อุดหนุน 

การควบคุมภายใน 
-ซื้อปริ้นเตอร์ Epson 
L360 

  
3,500 

  
3,500.00 

 

อุดหนุน 

 
*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)            213,440.00 บาท 
        รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)      ........................................ บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)      ........................................ บาท 
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ)....................................... บาท 
เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ ) 
รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ /ทั่วไป /ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  
ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
เงินห้องเรียนพิเศษ( EP / GP / IP / MOU ) 
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณะกุศล ) 
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9. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

การก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

พิจารณาจากหลักฐานและผลงาน
ที่ปรากฏ 

แบบรายงาน 
 

จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

พิจารณาจากหลักฐานและผลงาน
ที่ปรากฏ 

แบบรายงาน 
 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

พิจารณาจากหลักฐานและผลงาน
ที่ปรากฏ 

แบบรายงาน 
 

จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

พิจารณาจากหลักฐานและผลงาน
ที่ปรากฏ 

แบบรายงาน 
 

 
 
               ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้เสนอโครงการ   

 
ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ................................................... 
      (นางสาวนุชนาถ  บัวพุทธา)        (นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา) 
     หัวหน้างานประกันคุณภาพ    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
         ผู้เห็นชอบโครงการ                   ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ.............................................................  ลงชื่อ........................................................... 
  (นายชาลี  วัฒนเขจร)     (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 2.2 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 
ชื่อโครงกำร    โครงการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

ชื่อกิจกรรม ควบคุมภายใน 

พันธกิจ           จัดการศึกษาที่หลากหลายส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก(World  Citizen) 
จัดระบบสนับสนุนจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์     สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง    

กลยุทธ์ที่ 1. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

มาตรฐานชาติ   มาตรฐานที่ 3  แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 
มาตรฐานตามกฎกระทรวง ข้อที่ 2  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 

มำตรฐำนกำรศึกษำที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มำตรฐำนตัวบ่งช้ีที่2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ  นางทัศนียา   เขตจัตุรัส 

ผู้ประเมิน  นางทัศนียา   เขตจัตุรัส 

ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 การควบคุมภายในเป็นการสร้างความม่ันใจให้กับหน่วยงานอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร    ซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต     
ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นต้องมีการประเมินผลการควบคุมภายในเพ่ือก ากับติดตาม  การปฏิบัติงาน
ของกลุ่ม/งานต่างๆ  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้วางไว้ 
 

2. วัตถุประสงค์                                                                                                                    
 ผลผลิต (outputs)                                                                                                                             
 เพ่ือประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆในโรงเรียน                                                                   
 ผลลัพธ์ (outcomes)                                                                                               

       การด าเนินงานของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน        
การใช้ทรัพยากร  และการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ                                                      
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3.เป้ำหมำย                                                                                                                                
 เชิงปริมำณ     

   ประเมินการควบคุมการปฏิบัติงานของ กลุ่มบริหาร  4  กลุ่มและ  1  กลุ่มงาน                                             
 เชิงคุณภำพ                                                                                                                     
 การประเมินสร้างความมั่นใจว่าโรงเรียนมีกระบวนการในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล       

4. สถำนที่ด ำเนินกำร                                                                                                  
 โรงเรียนธัญบุรี 

5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 การด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
                                                                                                                                                 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      
ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ/กิจกรรม สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

2. เสนอโครงการ สิงหาคม 2562 นางทัศนียา   เขตจัตุรสั 

3. ด าเนินโครงการ 

1. ควบคุมภายใน 

ต.ค.62 – ก.ย.63 นางทัศนียา   เขตจัตุรสั 

 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม   

5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  คณะกรรมการด าเนินการ 

6. สรุปการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  นางทัศนียา   เขตจัตุรสั 

 

7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภทเงิน 

บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน  

ค่าจ้าง ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าสาธาร 

ณูปโภค 

ค่าครุ 

ภัณฑ์ 

  

1.   ติดตามการปฏิบัตติาม
แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในงวดสิ้นสดุ
วันท่ี 30 ก.ย.63 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

 

อุดหนุนรายหัว 
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2.  ประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน 

3.  ประเมินผลการควบคุมที่มี
อยู่ 

4.  ระบุความเสี่ยงท่ียังมีอยู ่
5.  ก าหนดแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายใน 

6.  รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

     งวดสิ้นสุด 30ก.ย.63 

- หมึกเติม EPSON 4 ส ี

- กระดาษ A4 

- เข้ารูปเลม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
1,000 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 

1,000 

 

 
 
 
 
 
 

1,000 

1,000 

1,000 

 

*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 

8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                   ...............3,000...............   บาท   

                                     รายได้สถานศึกษา(ทั่วไป)               ......................................   บาท 

                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 

                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 

เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  
                         ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
 เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 
 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดกิารฯ / สาธารณกุศล ) 
 

9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

หน่วยงานต่างๆในโรงเรียนมีการ
ประเมินผลควบคุมการปฏิบัติงาน 

นับจ านวนหน่วยงานที่มีการ
ประเมินผล ควบคุมการปฏิบัติงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เสนอโครงการ   

 

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

          (นางทัศนียา   เขตจัตุรัส)                                          (นายเกรียงไกร  ด าประภา) 

         หัวหน้างานควบคุมภายใน                                    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  

                                                           

             ผู้เห็นชอบโครงการ                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ..............................................................              ลงชื่อ...........................................................  
               (นายชาลี  วัฒนเขจร)                                             (นายธีรวุฒิ   กลิ่นกุสุม) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 3.1 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 
ชื่อโครงกำร    โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา  
พันธกิจ   พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
  (World  Citizen) ในศตวรรษท่ี 21 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธิ์ 4 หลักสูตรสถานศึกษาได้มาตรฐาน 
กลยุทธที่ 3   ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
มำตรฐำนกำรศึกษำที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมำตรฐำนที่ 3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
 กลุม่เป้าหมาย 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวสุขุมาภรณ์  เกษรจรุง 
ผู้ประเมิน        นางสาวสุขุมาภรณ์  เกษรจรุง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
             -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 มาตรา 27 ให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาในส่วนที่เก่ียวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณลักษณะ
อ่ืนๆอันพึงประสงค์ ซึ่งปีการศึกษา 2563 นี้ โรงเรียนต้องพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนธัญบุรี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพ่ือวางแผนพัฒนาเยาวชนเข้าสู่โลกศตวรรษท่ี 21 และการจัดการเรียนการสอนที่เทียบเคียง
มาตรฐานสากล จึงได้รวบรวมข้อมูลปัญหาต่างๆ ในการพัฒนาหลักสูตรที่เทียบเคียงมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนต่อยอดจากหลักสูตรแกนกลางและพัฒนาศักยภาพเป็นพลโลก   
 
2. วัตถุประสงค์ 
         ผลผลิต(outputs) 
            เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         ผลลัพธ์ (outcomes) 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
 1) โรงเรียนมีการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ียึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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         2)  โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
        3)   ครูผู้สอนสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ทุกคน 
 เชิงคุณภำพ  
 1)   โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) และหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 2)  โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูผู้สอนสามารถจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลิตสื่อ นวัตกรรม และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ได้ 
มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีระบบ  
 3)  โรงเรียนมีการนิเทศการสอนของครูน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
            โรงเรียนธัญบุร ี
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
              โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ และของโรงเรียน 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน   

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ/กิจกรรม พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 
2. เสนอโครงการ พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 
3. ด าเนินโครงการ พ.ย.2562 – ก.ย.2563 ครูสุขุมาภรณ์  เกษรจรุง 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม พ.ย.2562 – ก.ย.2563 คณะกรรมการด าเนินการ 
5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม กันยายน 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 
6. สรุปการด าเนินโครงการ/กิจกรรม กันยายน 2563 ครูสุขุมาภรณ์  เกษรจรุง 

 
7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภทเงิน 
บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน  
ค่าจ้าง ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสา
ธาร 

ณูปโภค 

ค่าครุ 
ภัณฑ์ 

  

 พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 

  50,000.00    50,000.00 รายหัว 

*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
 



 

 

138 
 

8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                                          50,000.00    บาท   
                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ              …………………………………………  บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ                       ...............................................  บาท 
                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          ...............................................  บาท 
      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / งบคงเหลือปี...../ โรงอาหาร / ทั่วไป 
                             ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
9. กำรประเมินผล  

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

พิจารณาจากหลักฐานและผลงาน
ที่ปรากฏ 
สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม 
สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครองและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบสัมภาษณ์ 

              
 
 
               ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้เสนอโครงการ   
 
ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ................................................... 
          (ครูสุขุมาภรณ์  เกษรจรุง)                                   (นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา) 
             หัวหน้างานหลักสูตร                                  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ    
 
              ผู้เห็นชอบโครงการ                                                ผู้อนุมัติโครงการ                            
 
ลงชื่อ..............................................................               ลงชื่อ.............................................................. 
             (นายชาลี  วัฒนเขจร)                                            (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกสุุม)  
         ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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                                      โครงกำรที่ 4.1 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 
ชื่อโครงกำร      โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
พันธกิจ           พัฒนาโรงเรยีนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี 
                     คุณภาพและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ     มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
กลยุทธ์ที่  4      ด าเนินการและพัฒนาการวัดและประเมินผลการนิเทศติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 
มำตรฐำนกำรศึกษำที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมำตรฐำนที่   3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                             และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ      นายสันติ     จั่นผ่อง 
ผู้ประเมิน         นายสันติ    จั่นผ่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      1  ตุลาคม   2562  -   30  กันยายน  2563 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับ2) พ.ศ.2545 มุง่ให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุดด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้
สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา  ชุมชน  
ท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัด
ปัจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นงานวิชาการจะมีคุณภาพได้จึงจ าเป็นต้องมีความพร้อมในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้ง
ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ช ารุดเพ่ือให้สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก เพ่ือที่จะน ามาพัฒนางานวิชาการได้แก่ งาน
ทะเบียนวัดผลประเมินผล งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
         ผลผลิต(outputs) 
            1.เพ่ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอใช้ในงานบริหารวิชาการ 
            2.เพ่ือให้มีการซ่อมแซมบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย 
          ผลลัพธ์ (outcomes) 
            1. มีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอใช้ในงานบริหารวิชาการ 
            2. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วสามารถน ากลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
  มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีมาใช้ในงานบริหารวิชาการ 90 % 
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 เชิงคุณภำพ 
  สามารถน าวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆมาพัฒนางานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. กลุ่มบริหารวิชาการมีวัสดุ อุปรกณ์ และครุภัณฑ์เพียงพอและน ามาใช้ในการพัฒนางานวิขาการได้ 
2. วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วสามารถน ามาใช้ในการพัฒนางานวิชาการได้    
    อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
            โรงเรียนธัญบุร ี
 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน         

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

 ประชุมจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
กันยายน 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายสันติ   จั่นผ่อง 

2. ประสานแผน/น าไปหลอมรวมเป็นแผนปฏิบัติการ กันยายน 2562 
3. จัดท าแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน ตุลาคม 2562 
4. ขั้นด าเนินการ (Do) 

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายงาน 
ตุลาคม  2562 

5. 2. ด าเนินงานตามโครงการ 
3. ประเมินผลสรุปโครงการ 
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

 
6. ขั้นประเมินผล/ติดตามผล(Check) 

1. ประเมินผลการด าเนินงานตาม 
    กิจกรรม 
2. ประเมินความพึงพอใจ 
3. จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และ
จัดท าแฟ้มโครงการรายงานผลการท าเนินงาน 
4. รายงานผลการด าเนินงาน/รายงานประจ าปี 

 
 

ส.ค. 2563 

7. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
1. น าผลการปฏิบัติมาปรับปรุงโครงการ 
2. น ากิจกรรมท่ีปรับปรุงแล้วมาเป็นต้นแบบของ
โครงการต่อไป 

 
ก.ย.. 2563 
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7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภทเงิน 
บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน 

 
 

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

ค่าสาธาร 
ณูปโภค 

ค่าครุ 
ภัณฑ์ 

  

จัดหาวัสดุครุภัณฑ์
ส านักงานวิชาการ 
-  จัดซื้อครุภัณฑ์   
พริ้นเตอร์คุณภาพ สูง   
(พริ้น งานได้ดี  และ
ปริมาณมาก)  
จัดซื้อลวดเย็บ
กระดาษ 10 กล่องๆ
ละ 3000     

              
 

45,000.00 
 
 
 

30,000 

อุดหนุน 
รายหัว 

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน
วิชาการ      
 - คอมพิวเตอร์ ตั้ง
โต๊ะ  เครื่องละ  
20,000 บาทจ านวน   
5    เครื่อง        
-โทรศัพท์ไร้สาย   
(สีเขียว)   
-ค่าจัดซื้อ ลวดเย็บ
กระดาษ                            

              
 

100,000.00 
 
 

3,000 
 

17,000 

อุดหนุน 
รายหัว 

ซ่อมแซม วัสดุ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน
วิชาการ 
- ซ่อมแซมเครื่อง
จัดเรียงกระดาษ  
เครื่องละ  5,000 
บาท  3 เครื่อง 
- ซ่อมแซมเครื่องพริ้น
เตอร์ เครื่องละ  

              
 
 

15,000 
 
 
 

25,000 

อุดหนุน 
รายหัว 
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5,000 บาท  5 
เครื่อง 
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
งานทะเบียนวัดผล
ประเมินผล 
-หมึกพริ้นเตอร์ 3   
เครื่อง    10  ตลับ                                           

      150,000.00 
 
 

50,000 

อุดหนุน 
รายหัว 

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
งานทะเบียนวัดผล
ประเมินผล 
- อุปกรณ์ส านักงาน   
แม็ก ,กรรไกร,คัต
เตอร์ กาว กระดาษ
ปก กาวสองหน้า  
ซองอุปกรณ์ ฯลฯ 
-เครื่องท าลาย
กระดาษ 
-พริ๊นเตอร์ 

              
 
 

65,000 
 
 
 
 
 

20,000 
15,000 

อุดหนุน 
รายหัว 

จัดซื้อ ป.พ. งาน
ทะเบียน 
 - ปพ.6  นักเรียน  
ม.1  600  เล่ม   เล่ม
ละ  75  บาท 
-ปพ.6  นักเรียน  ม.6  
600 เล่ม    เล่มละ  
75  บาท                            

              
 

48,000 
 
 

48,000 

อุดหนุนราย
หัว 

*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
8. ใช้งบประมำณ                เงินอุดหนุน (รายหัว)                          480,000.00   บาท  
                                     เงินอุดหนุน (อ่ืนๆ)                           700,000.00   บาท   
                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ                           บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ                                             บาท 
                                     รายได้สถานศึกษา(อ่ืนๆ)                  4,428,000.00   บาท 
      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / งบคงเหลือปี...../ โรงอาหาร / ทั่วไป 
                             ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
 



 

 

143 
 

9. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

-กลุ่มงานทะเบียนและวัดผลมีวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอในการใช้งาน 

พิจารณาจากหลักฐานและผลงาน
ที่ปรากฏ 
 

สังเกต 
แบบรายงาน 
 

-ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
 

พิจารณาจากหลักฐานและผลงาน
ที่ปรากฏ 
 

สังเกต 
แบบรายงาน 
 

 
 
               ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้เสนอโครงการ   

 
ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ................................................... 
            ( นายสันติ     จั่นผอ่ง)                                       ( นางสาวเกศินี   พันธุมจินดา) 
             หัวหน้างานวิชาการ                                         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ        

   
             ผู้เห็นชอบโครงการ                                               ผู้อนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ..............................................................              ลงชื่อ........................................................... 
              (นายชาลี  วัฒนเขจร)                                        (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 4.2 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 
ชื่อโครงกำร      นิเทศติดตามการเรียนการสอน 
พันธกิจ           ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะตลอดจนมี
  คุณลักษณะความเป็นครูที่สามารถน าความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ     มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
กลยุทธ์ที่  4     ด าเนินการและพัฒนาการวัดและประเมินผลการนิเทศติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 
มำตรฐำนกำรศึกษำที่  3  การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองมำตรฐำนที่   5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
  เรียนรู้ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ      นายสันติ     จั่นผ่อง 
ผู้ประเมิน         นายสันติ    จั่นผ่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ      1  ตุลาคม   2562  -   30  กันยายน  2563 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 นับตั้งแต่มีการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 โดยค านึงถึงหลักที่ว่าผู้เรียน
จะต้องมีความส าคัญท่ีสุด สามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ ตามมาตราที่ 22 โดยสถานศึกษาจะต้อง
ด าเนินงานจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ฝึกทักษะกระบวนการคิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง บูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริม ให้ผู้สอนจัดการเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ตามมาตรา 24 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546:11-12) ซึ่งในการ
ปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความส าเร็จตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
พัฒนาครูให้ปรับพฤติกรรมการสอนจากเดิมๆ เป็นแบบใหม่เป็นอันดับแรก แต่การพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษาให้ประสบความส าเร็จนั้น ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่ส าคัญต้องมีความ
เข้าใจพื้นฐานที่ตรงกันในการพัฒนาและสิ่งที่ต้องเร่งด าเนินการโดยด่วนเพื่อน าไปสู่การพัฒนา การเรียนการสอนก็
คือ การพัฒนาคุณภาพของครู (อรรณพ พงษ์วาท, 2539:16-17) กระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพครู ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้บรรลุตามท่ีต้องการคือ กระบวนการนิเทศ
การศึกษา เพราะการนิเทศการศึกษาจะช่วยกระตุ้นส่งเสริมและปรับปรุงกระบวนการการสอนของครูให้บรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก าหนด และ การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วย
ให้ครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนของตนได้ตรงตามสภาพของปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน
โดยอาศัยความรวมมือของผู้บริหารโรงเรียนและครูเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและน าไปสู่ การ
พัฒนาผู้เรียนในที่สุด (ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ,2540:4)  
 การนิเทศภายในของโรงเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน 
อันส่งผลในการที่จะพัฒนาบุคลากรทุกคน ให้สามารถท างานเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ การ
นิเทศภายในมิใช่การตรวจสอบ จับผิด แต่เป็นการช่วยเหลือส่งเสริมเติมส่วนที่ขาดให้กันและกัน การนิเทศภายใน
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โรงเรียนจึงควรจัดให้มีขึ้นอย่างมีระบบ มีการวางแผนรายละเอียดร่วมกัน แต่ละขั้นตอนบอกระยะเวลาในการ
นิเทศ ทางปฏิบัติ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  และขณะด าเนินการ ควรมีการบันทึกผล เพ่ือปรับปรุงเป็นระยะ (นิพนธ์ 
กินาวงศ์, 2526:6) การนิเทศภายในที่ประสบผลส าเร็จจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายจะร่วมมือกันในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ชื่นชมกับความส าเร็จของตนเองส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน หัวใจของการนิเทศภายในนั้น คือ การเรียนรู้ของครูเพ่ือการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ที่
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ จนเข้าใจวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและมองภาพอนาคตได้อย่างตลอดแนว วิธีการที่
ท าให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้มีหลายวิธี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนครู และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้ของนักเรียน มีโอกาสได้รับความรู้ ถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนรู้ทั้งปัญหาของตนเอง เพ่ือน ครูและพ่อแม่หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน (ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541:87)  
 โรงเรียนธัญบุรีมีการวางแผนพัฒนางาน สู่มาตรฐานสากล พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
สามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มีการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริหารงานวิชาการมีหน้าที่โดยตรงในการจัดการเรียนการ
สอน และนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ได้ตระหนักและมองเห็นจุดด้อยที่ต้องพัฒนา จึงได้
ประชุม ปรึกษาหารือ ร่วมกับคณะกรรมการนิเทศ ได้วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
และความต้องการจ าเป็นที่แท้จริง จึงได้ข้อสรุปว่า ควรมีการนิเทศภายใน อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การจัดการ
กระบวนการเรียนรู้ของครูมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาหรือแก้ปัญหา
ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ซึ่งจะสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด
ไว้ ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร และส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของโรงเรียน  
 
2. วัตถุประสงค์ 
         ผลผลิต (outputs) 
-  เพ่ือให้มีการนิเทศภายในโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้   
-  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาผลการนิเทศภายในโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
-  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ผลลัพธ์ (outcomes) 
 -  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการนิเทศการเรียนการสอนร้อยละ 100 
 - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 90 
 
3. เป้ำหมำย 
     เชิงปริมำณ 
 1. ครูทุกคนร่วมกิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
          2. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
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     เชิงคุณภำพ 
          ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและสอดคล้องกับแผนการ 
          จัดการเรียนการสอนอีกท้ังนักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
 
4.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 (   ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ( เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ) ปีงบประมาณ 2563 
 (   ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563( เดือนเมษายน 2563– กันยายน 2563) ปีงบประมาณ 2563 
 
5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
            โรงเรียนธัญบุร ี
 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ผลของการนิเทศในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ส าหรับโรงเรียนที่จัดท าโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ดังนี้  

6.1 เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศและแนวทางส าหรับผู้รายงาน เพื่อใช้ในการวางแผน พัฒนาและปรับปรุง
การนิเทศภายในโรงเรียนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
6.2 เป็นข้อมูลและสารสนเทศส าหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียนธัญบุรี โดยเฉพาะผู้บริหาร
และคณะกรรมการนิเทศภายใน เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
6.3 เป็นข้อมูลและสารสนเทศส าหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 
และโรงเรียนในสังกัดอ่ืน เป็นแนวทางในการวางแผนนิเทศภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 
7. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

 ประชุมจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
กันยายน 2562  

นายสันติ   จั่นผ่อง 
2. ประสานแผน/น าไปหลอมรวมเป็นแผนปฏิบัติการ กันยายน 2562 
3. จัดท าแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน ตุลาคม 2562 
4. ขั้นด าเนินการ (Do) 

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายงาน 
ตุลาคม  2562 

5. 2. ด าเนินงานตามโครงการ 
3. ให้ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระฯลงชั่วโมงการนิเทศ 
4. ด าเนินการนิเทศการเรียนการสอน ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่ก าหนดชั่วโมง 
5. ประเมินผลสรุปโครงการ 
3. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2562 –  
กันยายน 2563 
 
 
 
มี.ค. 2563 
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6. ขั้นประเมินผล/ติดตามผล(Check) 
1. ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
2. ประเมินความพึงพอใจ 
3. จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และ
จัดท าแฟ้มโครงการรายงานผลการท าเนินงาน 
4. รายงานผลการด าเนินงาน/รายงานประจ าปี 

 
 
ส.ค. 2563 

7. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
1. น าผลการปฏิบัติมาปรับปรุงโครงการ 
2. น ากิจกรรมท่ีปรับปรุงแล้วมาเป็น 
ต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
ก.ย.. 2563 

 
8. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ รวมเงิน ประเภทเงิน 
งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน   

1.ค่าจัดท าเอกสารการนิเทศ  5,000   อุดหนุน 
      

***  ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
9. ใช้งบประมำณ            
                                      เงินอุดหนุน (รายหัว)                                  5,000          บาท   
                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................   บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 
                                    สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 
      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  
                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 
     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุลศล ) 
10. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการ
เรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 100 

- สังเกต  - สอบถาม  
-สัมภาษณ์ 

- แบบบันทึก- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 

2. ครูผู้สอนได้รับการนิเทศภายใน 
ภาคเรียนละ 2 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 
100 

- สังเกต 
- สอบถาม  
-สัมภาษณ์ 

- แบบบันทึก 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
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3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

- สังเกต 
- สอบถาม  
-ทดสอบ 

- แบบบันทึก 
- แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบ 

4. รายงานผลการประเมินนิเทศ
ภายใน 

- ประเมิน - แบบประเมินการนิเทศภายใน 

 
 
 
               ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้เสนอโครงการ   
 
ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ................................................... 
            ( นายสันติ     จั่นผอ่ง)                                       ( นางสาวเกศินี   พันธุมจินดา) 
             หัวหน้างานวิชาการ                                         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ     
 
                         
             ผู้เห็นชอบโครงการ                                               ผู้อนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ..............................................................              ลงชื่อ........................................................... 
 
              (นายชาลี  วัฒนเขจร)                                        (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 5.2 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 
ชื่อโครงกำร     เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม     พัฒนางานกลุ่มงานนโยบายและแผน  

พันธกิจ         1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี 
  คุณภาพ และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

    2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 (World Citizen) ในศตวรรษที่ 21 

    4. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร   
 การปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์   

            ข้อที่ 6.  การบริหารงบประมาณและการเงิน การระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

            ข้อที่ 9.  การจัดการภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

            ข้อที่ 10. การจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ 

            ข้อที่ 17. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายครอบคลุมสนับสนุนการบริหาร การจัดการ 

                        เรียนรู้ และการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 สนองตัวบ่งชี้ที่ 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานนโยบายและแผน 

    ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอาทิตยา  สุขศรี 

       ผู้ประเมิน  นางสาวอุไรวรรณ  ศรีสุวรรณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

............................................................................................................................. ................................... 
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1. หลักกำรและเหตุผล 

           ในการบริหารจัดการทุกๆ ด้าน จ าเป็นต้องมีวัสดุครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการให้เพียงพอ ซึ่ง
จะช่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น   

 กลุ่มงานนโยบายและแผนของโรงเรียนได้ตระหนักในเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดท ากิจกรรมการพัฒนางาน
กลุ่มงานนโยบายและแผนในการด าเนินการต่างๆ จ าเป็นจะต้องใช้วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ในการพัฒนางานให้เกิด
ความคล่องตัว งานนโยบายและแผนจึงจ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการด าเนินงานต่างๆ เช่น กระดาษ 
หมึก เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางาน 

2. วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนางานกลุ่มงานนโยบายและแผนให้มีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับใช้ในการพัฒนา
  กลุ่มงาน 

       ผลผลิต (outputs) 

  บุคลากรกลุ่มงานนโยบายและแผน จ านวน 5 คน 

 ผลลัพธ์ (outcomes) 
 

 ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มงานนโยบายและแผนมีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับใช้ในการพัฒนากลุ่ม
งาน 

3. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

บุคลาการในกลุ่มงานนโยบายและ
แผนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

7. - หลักฐานและผลงานที่ปรากฏ 

8.  

- การสังเกต 

- แบบรายงาน 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มงาน
นโยบายและแผนมีวัสดุครุภัณฑ์
เพียงพอส าหรับใช้ในการพัฒนา
กลุ่มงาน 

9. - ประเมินกิจกรรม 

10.  

- แบบประเมินกิจกรรม 

- แบบรายงาน 
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4. เป้ำหมำย  

 เชิงปริมำณ 

   บุคลากรกลุ่มงานนโยบายและแผน จ านวน 5 คน 

 เชิงคุณภำพ 

 กลุ่มงานนโยบายและแผนมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ท าให้ครูและบุคลากรของโรงเรียน
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

5. สถำนที่ด ำเนินกำร 

          กลุ่มงานนโยบายและแผน โรงเรียนธัญบุรี 

6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 การปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานนโยบายและแผนมีความคลองตัว สะดวกรวดเร็ว ผลงานมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

 

7. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ/กิจกรรม สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

2. เสนอโครงการ สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

3. ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตุลาคม 2562 -สิงหาคม 
2563 

คณะกรรมการด าเนินการ
(กลุ่มงานนโยบายและแผน) 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ตุลาคม 2562 -สิงหาคม 
2563 

คณะกรรมการด าเนินการ 

5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม สิงหาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 

6. สรุปการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 15 สิงหาคม 2563 ครูอุไรวรรณ  ศรีสุวรรณ 
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8. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภท
เงิน 

บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน  

ค่าจ้าง 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่าสา
ธาร 

ณูปโภค 

ค่าครุ 
ภัณฑ์ 

 
 

พัฒนางานกลุ่มงาน
นโยบายและแผน 
จัดซื้อครุภัณฑ์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ  Asus V241FFK-
WA010T  Intel Core 
i5-8265U / RAM 
4GB DDR4 / HDD 
1TB + 128GB SSD / 
23.8 inch / GeForce 
MX130 2GB / Win 
10 จ านวน 1 เครื่อง 

  

 
 
 

  

25,000 

25,000 
 
 
 
 
 

อุดหนุน 
รายหัว 

 
 
 
 

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 
   - กระดาษ  100 รีม 
   - กระดาษปก  3 รีม 
  - กระดาษโฟโต้ 3 รีม 
  - หมึก HP 35 A 4 
ตลับ 
  - หมึก HP 703 5 ชุด 
  - หมึกแอปสัน  2 ชุด 
   - หมึกริกโค่    6 ชุด 
   - หมึกKyocera 5 
ตลับ 
   - หมึก L800  3 ชุด 

    
 

11,000 
750 

1,500 
12,400 
8,000 
21,000 
72,000 
18,000 
21,600 

  

 
 
 
 

30,000 
 
 

 
 
 
 

อุดหนุน
รายหัว 

3. จัดซื้อเก้าอ้ี
ส านักงานจ านวน 3 ตัว 

   
 

9,000  
 

9,000 
 

อุดหนุน 
รายหัว 

จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

  
 
 
 

 
 
 

5,000 

 
 
 
 

 

 
 

151,560 
เงิน

อุดหนุน 
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1. อบรมเชิงวิชาการ
เขียนแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
- ค่าอาหารกลางวัน 
 ( 50 X 50 X 2 ) 
- ค่าอาหารว่าง  
 ( 50 X 25 X 4 ) 
- ค่าเล่มเอกสารประชุม 
- ค่ากระดาษชาร์ต 
- ค่าปากกาเมจิก 10 
ด้าม 
- ค่ากระดาษ เอ 4  2 
รีม 
- ค่าดินสอด า 50 แท่ง 
- ค่าปากกา  50 ด้าม 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 

 
5,000 

 
 
 

1,250 
500 
250 
220 
500 
500 

 

2.ประชุมจัดท า
แผนปฏิบัติการและ
หลอมแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2 
วัน 
- กระดาษ 10 รีม 
- ค่าเข้าเล่ม  40 เล่ม 
- ค่าอาหารกลางวัน 
 ( 50 X 50 X 2 ) 
- ค่าอาหารว่าง  
 ( 50 X 25 X 4 ) 

  

 
 
 
6,000 
5,000 
 
5,000 

 
 
 
 
 
 
1,100 

 

 
 
17,100 
 

 
 
 
เงิน
อุดหนุน 
 
 
 

3.ประชุมตัดงบหลอม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
และแผนสมาคม 

  

214,450 

  

 214,450 สมาคม 

การอบรมพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ กลุ่ม
บริหารงบประมาณและ
กลุ่มงานนโยบายและ
แผน 
1.ค่าลงทะเบียนอบรม
พัฒนาระบบบริหาร

  

60,000 

  

 60,000 
อุดหนุน 
รายหัว 
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จัดการงานพัสดุ งาน
การเงิน งานบัญชี งาน
แผนงาน 
2.สนับสนุนการการ
ประชุมทุกหน่วยงาน 

  
110,000 

  
 110,000 สมาคมฯ 

*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
 
9. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)   292,660   บาท 
                                     เงินสมาคมฯ            324,450   บาท 
 เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ ) 
 รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / งบคงเหลือปี...../ โรงอาหาร / ทั่วไป 
 ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เสนอโครงการ   

 

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

         (นางสาวอาทิตยา  สุขศรี)                                        (นายเกรียงไกร  ด าประภา) 

             หัวหน้างานแผนงาน                                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

                                                           

             ผู้เห็นชอบโครงการ                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ..............................................................              ลงชื่อ...........................................................  
               (นายชาลี  วัฒนเขจร)                                             (นายธีรวุฒิ   กลิ่นกุสุม) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 5.3 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 
ชื่อโครงกำร     โครงการลดค่าใช้จ่ายของสถานศึกษา 

ชื่อกิจกรรม     ลดค่าไฟฟ้าและการใช้กระดาษ 

พันธกิจ         1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี 
  คุณภาพและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมบนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

  4. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร 
 การปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์   

            ข้อที่ 6.  การบริหารงบประมาณและการเงิน การระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

            ข้อที่ 9.  การจัดการภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

            ข้อที่ 10. การจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ 

            ข้อที่ 17. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายครอบคลุมสนับสนุนการบริหาร การจัดการ 

                         เรียนรู้ และการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

            ข้อที่ 18. สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 สนองตัวบ่งชี้ที่ 

 1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานนโยบายและแผน 

   ผู้รับผิดชอบ    นางสาวอาทิตยา  สุขศรี 

      ผู้ประเมิน    นางสาวอุไรวรรณ  ศรีสุวรรณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร     1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

............................................................................................................................. ................................... 
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1. หลักกำรและเหตุผล 

            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการจัดท าโครงการลดการใช้จ่ายในการด าเนินงานในภาพรวมระดับสถานศึกษาลดลง
ได้อย่างน้อย ร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีก่อนหน้า 

           โรงเรียนธัญบุรี เป็นหน่วยงานด้านการศึกษา มีการก าหนดการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นหน่วยงาน
พร้อมให้บริการและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยตระหนักถึงความจ าเป็นและ
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการด าเนินการตามกรอบนโยบายในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี
ความประหยัด เพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน จึงจัดให้มีการใช้งาน
ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My-office) เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โรงเรียนธัญบุรีจึงน า
ระบบจดหมาอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาใช้งาน ในการรับ-ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน ให้สามารถลดการใช้จ่าย
ของสถานศึกษา  และโรงเรียนธัญบุรียังมีนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่ง
สู่ “เมืองคาร์บอนต่ า”และได้เข้าร่วมโครงการขยายผลกิจกรรมก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมือง
ลดคาร์บอนและสนับสนุนจากภาครัฐในการด าเนินการประหยัดพลังงานไปแล้วในปี พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การ
ด าเนินการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดโลกร้อนแก่บุคลากรภายในองค์กรจนได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมกัน
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  

2. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ครูและบุคลากร รวมถึงนักเรียนโรงเรียธัญบุรีมีความตระหนักร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมกันใช้
พลังงานไฟฟ้า กระดาษอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  

 ผลผลิต (outputs) 

 - ครูและบุคลากร โรงเรียนธัญบุรี จ านวน 200 คน 

 - นักเรียนโรงเรียนธัญบุรี จ านวน 2,800 คน 

ผลลัพธ์ (outcomes) 

           ร้อยละ 70 ของครูและบุคลากร นักเรียนโรงเรียนธัญบุรี มีความตระหนักร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมกันใช้
พลังงานไฟฟ้า กระดาษอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ท าให้ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนธัญบุรีลดลง  

3. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ร้อยละ 70 ของครูและบุคลากร 
นักเรียนโรงเรียนธัญบุรี มีความ
ตระหนักร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมกันใช้
พลังงานไฟฟ้า กระดาษอย่าง
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ท าให้
ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนธัญบุรีลดลง 

11. - สังเกต 

12. - ประเมินการใช้ไฟฟ้าและ
กระดาษ 

- การสังเกต 

- แบบรายงานกิจกรรม 
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4.  เป้ำหมำย  

 เชิงปริมำณ 

 - ครูและบุคลากร โรงเรียนธัญบุรี จ านวน 200 คน 

 - นักเรียนโรงเรียนธัญบุรี จ านวน 2,800 คน 

 เชิงคุณภำพ 

            ร้อยละ 70 ของครูและบุคลากร นักเรียนโรงเรียนธัญบุรี มีความตระหนักร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมกันใช้
พลังงานไฟฟ้า กระดาษอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ท าให้ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนธัญบุรีลดลง  

5. สถำนที่ด ำเนินกำร 

            โรงเรียนธัญบุรี   

6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ครูและบุคลากร นักเรียนโรงเรียนธัญบุรี มีความตระหนักร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมกันใช้พลังงานไฟฟ้า 
กระดาษอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ท าให้ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนธัญบุรีลดลง  

 

7. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ/กิจกรรม สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

2. เสนอโครงการ สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

3. ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตุลาคม 2562 – 

กันยายน 2563 

คณะกรรมการด าเนินการ
(กลุ่มงานแผนงาน) 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ตุลาคม 2562 – 

กันยายน 2563 

คณะกรรมการด าเนินการ 

5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม สิงหาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 

6. สรุปการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 15 สิงหาคม 2563 ครูอุไรวรรณ  ศรีสุวรรณ 
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8. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภทเงิน 

บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน  

ค่าจ้าง 
ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าสา
ธาร 

ณูป
โภค 

ค่าครุ 

ภัณฑ์ 
 

 

พัฒนาการส่งแผนปฏิบัติ
การ,โครงการ,กิจกรรม
ด้วยไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

      
 

 

รณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด 

  5,000    
5,000 

อุดหนุน 

รายหัว 

รณรงค์เรื่องการ
ประหยัดกระดาษ 

      
 

 

การดูแลรักษาวัดุ
อุปกรณ์ส านักงาน 

  50,000    
50,000 

อุดหนุน 

รายหัว 

*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 

9. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)   55,000   บาท                                  

เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ ) 

รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / งบคงเหลือปี...../ โรงอาหาร / ทั่วไป 

ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
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ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เสนอโครงการ   

 

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

         (นางสาวอาทิตยา  สุขศรี)                                        (นายเกรียงไกร  ด าประภา) 

             หัวหน้างานแผนงาน                                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

                                                           

             ผู้เห็นชอบโครงการ                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ..............................................................              ลงชื่อ...........................................................  
               (นายชาลี  วัฒนเขจร)                                             (นายธีรวุฒิ   กลิ่นกุสุม) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 6.1 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 
ชื่อโครงกำร โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
พันธกิจ     1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                  และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
(World  Citizen) ในศตวรรษท่ี 21 

3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร การ   

ปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต 
5. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ตลอดจนมี

คุณลักษณะความเป็นครูที่สามารถน าความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals) 
 มิติด้านประสิทธิผลตามประเด็นยุทธศาสตร์ มี 1 เป้าประสงค์ ได้แก่ 
1.  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 และด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มี 2 เป้าประสงค์ ได้แก่ 
2.  โรงเรียนผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3.  นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรมีความพึงพอใจ 
 มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มี 11 เป้าประสงค์ ได้แก่ 
4.  หลักสูตรสถานศึกษาได้มาตรฐาน 
5.  การวัดและประเมินผล การนิเทศติดตาม มีประสิทธิภาพ  
6.  การบริหารงบประมาณและการเงิน การระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
7.  การสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เป็นระบบ และต่อเนื่อง 
8.  ห้องปฏิบัติการได้มาตรฐานสากล และสื่อการเรียนการสอนครบครัน 
9.  การจัดการภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
10.  การจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ 
11.  กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพ 
12.  กระบวนการส่งเสริมศักยภาพวิชาการและคุณลักษณะผู้เรียนที่เป็นรูปธรรม 
13.  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา 
14.  เครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มิตดิ้านพัฒนาองค์กร มี 4 เป้าประสงค์ ได้แก่ 
15.  ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ เป็นแบบอย่างที่ดี 
และมีความสุข 
16.  การจัดการความรู้ภายในองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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17.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายครอบคลุมสนับสนุนการบริหาร การจัดการเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 
18.  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพ 
2. ระดมทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาการจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางปภัชญา  นันดิลก 
ผู้ประเมิน  นางปภัชญา  นันดิลก 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1  ตุลาคม 2562 ถึง  30  กันยายน  2563 
............................................................................................................................. ........................................ 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 โรงเรียนธัญบุรีเป็นหน่วยงานการศึกษาที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามความใน “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542”   มาตรา 58  ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินทั้งจากรัฐ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ สถาบันงังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาดังนี้  1)  ให้รัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  โดยอาจจัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาได้ตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษาโดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สิน และทรัพยากรอ่ืนให้แก่
สถานศึกษา  และมีส่วนรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น ทั้งนี้ให้รัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุน การ
อุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด เพ่ือให้สถานศึกษามีความคล่องตัว เป็นอิสระ สามารถบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  Based  
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Management : SBM) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงได้ก าหนดให้
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา เฉพาะที่เป็นโรงเรียนเป็น “นิติบุคคล” เพ่ือรองรับและสนับสนุน
หลักการดังกล่าวให้มีความเป็นรูปธรรมขึ้น 
 ทั้งนี้โรงเรียนธัญบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 กระทรวงศึกษาธิการ เป็น
โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ  มีจ านวนนักเรียน 2817  คน  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่สาธารณประโยชน์  ซึ่งขาด
แคลนงบประมาณในการบริหารจัดการเกี่ยวการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  โรงเรียนจึงจัดโครงการ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือระดมทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือบริหารและจัดการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับสวัสดิการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและพอเพียง 

 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ   

นักเรียนได้รับสวัสดิการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและพอเพียง ร้อยละ 100 
 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนได้รับสวัสดิการในระดับดี 
 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

ณ  โรงเรียนธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
 5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. การบริหารและจัดการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใสตาม 
ระเบียบของทางราชการ 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับสวัสดิการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและพอเพียง 
3. ระบบการบริการว่องไวและบริการด้วยความเต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใส 

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ล าดับที ่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินงาน 
2 เสนอโครงการ สิงหาคม 2562 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3 ด าเนินโครงการ ตุลาคม 2562-กันยายน 2563 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
4 ประชาสัมพันธ์โครงการ ตุลาคม 2562-กันยายน 2563 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
5 รวบรวมผลการด าเนินโครงการ กันยายน 2563 คณะกรรมการด าเนินงาน 
6 สรุปการด าเนินโครงการ กันยายน 2563 คณะกรรมการด าเนินงาน 
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7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ รวมเงิน ประเภทเงิน 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
  

ป้ายโครงการ  1,000  1,000  
ค่าด าเนินการจัดท าใบฎีกา
ผ้าป่า  

 10,000  10,000  

ค่าจัดท าเอกสารสรุปโครงการ    500  500  
*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
 
8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                   ........................................   บาท   
                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)         .......................................   บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)        ........................................   บาท 
                                     เงินสมาคมผู้ปกครองและครู(โปรดระบุ) .............11,500............   บาท 
เงินอุดหนุน   (รายหัว/ค่าหนังสือ/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบ/ค่ากิจกรรมฯ) 
รายได้สถานศึกษา (ปรับพื้นฐาน/คอมฯ/ทั่วไป/ต่างประเทศ/บริจาค/ประกันภัย/ตรวจสขุภาพ/บุคลากร) 
เงินห้องเรียนพิเศษ   (EP/GP/IP/MOU) 
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  (เงินบ ารุง/งบกลาง/สวัสดิการฯ/สาธารณะกุศล) 
 
9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
การบริหารและจัดการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส
ตามระเบียบของทางราชการ 

แบบส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจความพึงพอใจ 

นักเรียนได้รับสวัสดิการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและพอเพียง 

แบบส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจความพึงพอใจ 

ระบบการบริการว่องไวและ
บริการด้วยความเต็มใจยิ้มแย้ม
แจ่มใส 

แบบส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 



 

 

164 
 

         ผู้รับผิดชอบโครงการ        ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ............ ....................................   ลงชื่อ....................................................         
         (นางปภัชญา  นันดิลก)       (นายเกรียงไกร  ด าประภา 
            หัวหน้างานการเงิน              รองผู้อ านวยการกลุ่มงานงบประมาณ 
 
          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         
         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 7.1 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 
ชื่อโครงกำร      โครงกำรพัฒนำกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ 

ชื่อกิจกรรม      จัดท าป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ 

พันธกิจ          พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (การสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเป็นระบบ
  และต่อเนื่อง) 

กลยุทธ์ที่         พัฒนาสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เป็นระบบและต่อเนื่อง 

มำตรฐำนกำรศึกษำด้ำน กระบวนการบริหารและการจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สนองมำตรฐำนที่ 5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    งานประชาสัมพันธ์ 

ผู้รับผิดชอบ      นางสาวฉันทนา  บุญโสม 

ผู้ประเมิน         นายวศิน  ศุภนคร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 

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

1. หลักกำรและเหตุผล 

          การประชาสัมพันธ์โรงเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งในการน าข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายใน
โรงเรียน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อมูลข่าวสารและ
เกร็ดความรู้ต่างๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบ ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการจัด
การศึกษาและภารกิจต่างๆ ของโรงเรียนให้ด าเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ต่อไป 

 ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนธัญบุรี จึงได้จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนขึ้น เพ่ือประโยชน์
ทางด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
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2. วัตถุประสงค์ 

         ผลผลิต (outputs) 

1.  เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนใน
โอกาสต่าง ๆ 

2.  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
ผลลัพธ์ (outcomes) 

 1. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนใน
โอกาสต่าง ๆ 

2.  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

3. เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 

1.  โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ ใน
ระดับดี 

2.  โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ ในระดับดี         

เชิงคุณภำพ  

 โรงเรียนธัญบุรีมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และ
เป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

            โรงเรียนธัญบุร ี

5. ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และเป็น
ปัจจุบัน ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
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6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                     

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท ากิจกรรม สิงหาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 

2. เสนอกิจกรรม สิงหาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 

3. ด าเนินกิจกรรม ตุลาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ ตุลาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 

5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ  คณะกรรมการด าเนินการ 

6. สรุปการด าเนินโครงการ   

 

7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ 

รวมเงิน ประเภทเงิน 
งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน 

1. จัดท าป้ายไวนิล ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

-   25, 000 - 25, 000 เงินอุดหนุน 

 

8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                   ........................................   บาท   

                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)                              25, 000 บาท 

                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................  บาท 

      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                   

      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  

                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  

     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 

     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณะกุศล ) 
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9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

เชิงปริมำณ 

1.  โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารผ่านป้าย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาส
ต่าง ๆ ในระดับดี 

2.  โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ ในระดับดี 

 เชิงคุณภำพ  

 โรงเรียนธัญบุรีมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมโรงเรียนที่ทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน 
ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ 

 

- สอบถาม 

- สังเกต 

แบบสอบถาม 
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  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 

ลงชื่อ........ ........................................... 

(นางสาวฉันทนา  บุญโสม) 

                                                    หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

            ผู้รับผิดชอบโครงการ        ผู้เสนอโครงการ 

 
ลงชื่อ.......... ......................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นางสาวฉันทนา  บุญโสม)                     (นายเกรียงไกร  ด าประภา) 
            หัวหน้าประชาสัมพันธ์                รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 8.1 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

ชื่อโครงกำร พัฒนาห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล 

ชื่อกิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์   

พันธกิจ 1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ
 สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ     มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

กลยุทธ์ที่         8. ห้องปฏิบัติการได้มาตรฐานสากล และสื่อการเรียนการสอนครบครัน 

มำตรฐำนกำรศึกษำที่  มาตรฐานที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธัญบุรี 

ผู้รับผิดชอบ      นางสาวพรสวรรค์  มูลสาร 

ผู้ประเมิน      นางสาวนุชนาถ  บัวพุทธา, นางสาวสุรีย์รัตน์ ชื่นอารมณ์  , นางสาวจิราวรรณ ผินนอก 

ระยะเวลำด ำเนินกำร      วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2562 ถึงวันที่  30 กันยายน   พ.ศ.2563 

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

1. หลักกำรและเหตุผล 

การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นับว่าเป็นแหล่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ได้ปฏิบัติด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ ตาม
ศักยภาพ และส่งเสริมการจัดบรรยากาศ - สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึง
ตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จึงมีความต้องการที่จะมุ่งเน้นพัฒนา
ห้องเรียนของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มี
ความก้าวหน้า เพ่ือให้สอดรับกับการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุด 

2.วัตถุประสงค์  

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้งานได้ 
2.เพ่ือส่งเสริมการจัดบรรยากาศ-สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการ

สอน 
3. เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 

 จ านวนนักเรียนของโรงเรียนธัญบุรี 
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 เชิงคุณภำพ  

 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัยและสามารถใช้งานได้ 

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 โรงเรียนธัญบุรี 

5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ - สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท ากิจกรรม 1-31 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการฯ 

2. เสนอกิจกรรม 1-31 ตุลาคม 2562 นางสาวพรสวรรค์ 

3. การด าเนินกิจกรรม 

จัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์  

1 มิ.ย.62 -31 ส.ค. 63 

 

นางสาวพรสวรรค์   

4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 16-30พฤษภาคม 2563 นางสาวพรสวรรค์   

5. รวบรวมผลการด าเนินงานกิจกรรม 1-30กันยายน   2563 นางสาวพรสวรรค์   

6. สรุปการด าเนินงานกิจกรรม 1-30กันยายน   2563 นางสาวพรสวรรค์   

 

7.กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ   

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ 

ประเภท
เงิน 

บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน 

รวมเงิน ค่าจ้าง ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าสาธาร 

ณูปโภค 

ค่าครุ 

ภัณฑ์ 

1. โต๊ะปฏิบัติการห้อง
วิทยาศาสตร์ ขนาด
200x75x80 ซม. ขา

   

 
  

54,000 

 

 

 
อุดหนุน 
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เหล็กขนาด 2x2 นิ้ว 
หนา 2 มม.สีด า หน้า
โต๊ะไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด
ผิวเมลามีน หนา 28 
มม. ตัวละ 6,000 บาท 
จ านวน 9 ตัว  

2.เก้าอ้ีสแตนเลสกลม 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 
ซม. สูง 48.5 ซม. 
ขาสแตนเลส เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1 นิ้ว หนา 
1 มม. เส้นรอบวงที่ยึด
ขาเก้าอ้ี หนา 1 มม. 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 
มม. ตัวละ 600 บาท 
จ านวน 80 ตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,000 

 

 

รวม       102,000  

 

*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 

8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                   .............102,000..............   บาท   

                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)         .......................................   บาท 

                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)        ........................................   บาท 

                                     เงินสมาคมผู้ปกครองและครู(โปรดระบุ) ...................................   บาท 

 

เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  

รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  

                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  

เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณะกุศล ) 
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9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ที่สามารถใช้งานได้ 

ส ารวจการใช้สื่อการสอนแต่ละ
ห้อง 

  แบบส ารวจ แบบประเมิน 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

ลงชื่อ............... ................................................ 

                 (นางสาวพรสวรรค์  มูลสาร) 

 

                 ผู้เสนอกิจกรรม     ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

 

   ลงชื่อ...................................................                         ลงชื่อ................................................... 

          (นางสาวอมรรัตน์   บัวอ่ิน)          (นางสาวเกศินี   พันธุมจินดา) 
   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 

ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 

ลงชื่อ................................................... 

(นายชาลี วัฒนเขจร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 8.2 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

ชื่อโครงกำร    โครงกำรพัฒนำห้องแนะแนว  

พันธกิจ         1.พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เป้ำประสงค์    ห้องปฏิบัติการได้มาตรฐานสากล และสื่อการเรียนการสอนครบครัน 

กลยุทธ์ที่         8.    พัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตราฐานสากล และมีสื่อการเรียนการสอนครบครัน 

                  18.    พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ   2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สนองมำตรฐำนที่      5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 

ผู้รับผิดชอบ      นางสมฤดี สุรเสรีวงษ์ 

ผู้ประเมิน      ............................................................................................................................. ....... 

ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563  

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

1. หลักกำรและเหตุผล 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ.2551กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) เป็นกลุ่มกิจกรรมที่
ช่วยพัฒนาผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถวางแผนการเรียน 

อาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม ทั้งยังสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 การเรียนการสอนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) เป็นกิจกรรมที่จัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 

ธรรมชาติของผู้เรียนและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว  และสังคม  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม จนเกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะชีวิต  โดยมีครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม
และประสานความร่วมมือกับครูหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นห้องแนะแนวจ าเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้เอ้ือ
ต่อการสืบค้นข้อมูล การแสดงผลข้อมูล มีความสัมพันธ์และเท่าทันเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือช่วยกระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนและอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมเน้นสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

         ผลผลิต (outputs) 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีห้องเรียนที่ทันสมัย สามารถสืบค้นข้อมูลการศึกษาต่อและอาชีพมากยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการบริการด้านข้อมูลเตรียมตัวเข้าสู่การประกอบอาชีพและศึกษาต่อมากยิ่งข้ึน 
          ผลลัพธ์ (outcomes) 

1. นักเรียนมีสถานที่สืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สะดวกสบายและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

2. นักเรียนมีข้อมูลการเตรียมตัวเข้าสู่การประกอบอาชีพและศึกษาต่อมากยิ่งข้ึนจากการรับบริการ 
    ของห้องแนะแนว 
3. เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับบริการจากห้องแนะแนวที่มีอุปกรณ์ทันสมัย 

2. นักเรียนร้อยละ 80 มีสถานที่ในการสืบค้นข้อมูลการศึกษาต่อที่ทันสมัย 

 เชิงคุณภำพ  
  1. นักเรียนได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการจากห้องแนะแนว 
  2. นักเรียนน าข้อมูลที่สืบค้นได้ไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) โรงเรียนธัญบุร ี

5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

           1. นักเรียนมีห้องเรียนแนะแนวที่มีอุปกรณ์ทันสมัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนได้รับบริการการสืบค้นข้อมูลเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อและอาชีพ 

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน               

ล ำดับที่ รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการฯ สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ
คณะครูกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน (แนะแนว)   

2. เสนอโครงการฯ สิงหาคม 2562 คณะครูกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (แนะแนว) 
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3. ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาห้องแนะแนว 

    

ช่วงที่ 1 ตุลาคม 2562 

ช่วงที่ 2 พฤษภาคม 2563 

คณะครูกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (แนะแนว)  

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ สิงหาคม 2563 คณะครูกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (แนะแนว) 

5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการฯ สิงหาคม-กันยายน 2563 คณะครูกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (แนะแนว) 

ครูสมฤดี สุรเสรีวงษ์ 

ครูจารุวรรณ โพธิจุไร 

ครูสุขสันต์ เพชรอาภรณ์ 

6. สรุปการด าเนินโครงการฯ กันยายน 2563 คณะครูกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (แนะแนว) 

ครูสมฤดี สุรเสรีวงษ์ 

ครูจารุวรรณ โพธิจุไร 

ครูสุขสันต์ เพชรอาภรณ์ 

7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รำยละเอียดกิจกรรม 

งบประมำณ 

ประเภทเงิน 

บุคลำกร ด ำเนินกำร ลงทุน 

รวมเงิน 
ค่ำจ้ำง ค่ำตอบ 

แทน 

ค่ำ 

ใช้ 

สอย 

ค่ำวัสดุ ค่ำ 

สำธำร 

ณูปโภค 

ค่ำ 

ครุ 

ภัณฑ์ 

- ค่าจัดซื้อเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ 

- ค่าปรับปรุงเครื่องเสียง 
ห้อง 211 

   35000 

 

15000 

  

 

 

 

 

 

 

 

เงินอุดหนุน 

รวม       50,000 เงินอุดหนุน 

*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
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8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                   ........50,000..................   บาท   

                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................   บาท 

                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 

                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 

เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  

       รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  

                                   ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  

     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 

      สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุศล ) 

9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1.พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่าง มีคุณภาพและสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือ ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- พิจารณาจากหลักฐานและ
ผลงานที่ปรากฏ 

- สังเกตและสัมภาษณ์
นักเรียนเป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม 

- สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครอง
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

-  สังเกต 

-  แบบรายงาน 

-  แบบสัมภาษณ์ 
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              ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                ผู้เสนอโครงการ                  

                  

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

          (นางสมฤดี สุรเสรีวงษ์)                                           (นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา)                                                 

          หัวหน้างานแนะแนว                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

               ผู้เห็นชอบโครงการ                           ผู้อนุมัติโครงการ 

 

ลงชื่อ................ ..............................................              ลงชื่อ........................................................... 

              (นายชาลี  วัฒนเขจร)                                        (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 10.1 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 

ชื่อโครงกำร      พัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 

พันธกิจ     1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

                  และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ     ห้องปฏิบัติการได้มาตรฐานสากล และสื่อการเรียนการสอนครบครัน 

กลยุทธ์ที่         พัฒนาการจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ 

มำตรฐำนกำรศึกษำที่    3  การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สนองมำตรฐำนที่    2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ผู้รับผิดชอบ     นางเสาวนี   วงษ์ป้อม,  นายภาณุมาศ   คงสุวรรณ์ 

ผู้ประเมิน      ............................................................................................................................. ................ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร     1  ตุลาคม  2562   ถึง  15  กรกฎาคม  2563 

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

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนนั้นมีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้สื่อประกอบเรียนการเรียนสอน
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนและได้ฝึกทักษะที่ถูกต้องตามหลักการ  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม และ
พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อ เช่น สื่อมัลติมีเดีย สื่อส าเร็จรูป สื่อสามมิติและสื่อประเภทอ่ืน 
ๆ ที่หลากหลาย และสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ  วิชางานธุรกิจ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการผลิตสื่อนวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ 
และเพ่ือที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงยังส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาสื่อและน าสื่อที่ได้
พัฒนาแล้วนั้นสามารถน ามาใช้ในการวิจัย เพ่ือพัฒนาให้เป็นสื่อที่ได้คุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

         -  เพ่ือให้มีสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอ พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         ผลผลิต (outputs) 

-  นักเรียนจ านวน 2,500 คน ได้ใช้ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน และมีสื่อการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

 



 

 

180 
 

ผลลัพธ์ (outcomes) 

 -  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชากลุ่มสาระการงานอาชีพสูงขึ้นกว่าเดิม 

-  นักเรียนมีนิสัยรักการท างาน และรักในอาชีพสุจริต 

-  นักเรียนเตรียมตัวเข้าสู่การประกอบอาชีพและศึกษาต่อมากข้ึน 

3. เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 

 -  ร้อยละ 55 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลย ีนวัตกรรมที่สร้างขึ้น  

 เชิงคุณภำพ  

 -  สามารถผลิตสื่อชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรูปแบบการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

  -  นักเรียนได้รับความรู้และมีทักษะทางด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น 
  -  นักเรียนน าความรู้ด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต  
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

            โรงเรียนธัญบุร ี

5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. มีสื่อ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้เพียงพอ 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

3. นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ กันยายน 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

2. เสนอโครงการ กันยายน 2562 ครูเสาวนี  วงษ์ป้อม 

3. ด าเนินโครงการ 

ด าเนินกิจกรรมตามการพิจารณาอนุมัติตาม
ความเหมาะสม 

 

1  พฤศจิกายน  2562   
ถึง  15  กรกฎาคม  2563 

 

  ครูเสาวนี  วงษ์ป้อม 

ครูภาณุมาศ  คงสุวรรณ์       

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ - - 
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5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ สิงหาคม  2563 คณะกรรมการด าเนินการ 

6. สรุปการด าเนินโครงการ สิงหาคม  2563 ครูเสาวนี  วงษ์ป้อม 

ครูภาณุมาศ  คงสุวรรณ์       

 

7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ รวมเงิน ประเภทเงิน 

งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน 

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค             30,000 บาท อุดหนุน 

      

*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 

8. ใช้งบประมำณ            

                                      เงินอุดหนุน (รายหัว)                   .............30,000.............  บาท  

                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................   บาท 

                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 

                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 

      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  

      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  

                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  

     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 

     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุลศล ) 
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9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 

- วัสดุอุปกรณ์มีความพร้อมส าหรับ
การเรียนการสอน 

- แบบประเมิน และ
แบบทดสอบ 

- สอบถามและประเมินจาก
นักเรียน 

- แบบประเมิน 

- ส ารวจ สังเกต 

 

 

            ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เสนอโครงการ   

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

           (นางเสาวนี  วงษ์ป้อม)                                        (นางสาวเกศนี  พันธุมจินดา) 

            ครูช านาญการพิเศษ                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ    

 

             ผู้เห็นชอบโครงการ                                               ผู้อนุมัติโครงการ 

 

ลงชื่อ.......... ....................................................              ลงชื่อ........................................................... 

              (นายชาลี  วัฒนเขจร)                                        (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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เอกสำรเพิ่มเติม    แนบงำนโครงกำร/กิจกรรม  ในกรณีที่เติมรำยละเอียด  

งำนโครงกำร/กิจกรรม ..พัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา.. ฝ่ำย/กลุ่มสำระ/งำน การงานอาชีพ (งานธุรกิจ) 

กิจกรรมการด าเนินงาน หรือ งบประมาณ รวม(บาท) ระยะเวลา ผู้รับ 

รายละเอียดวิธีด าเนินการ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน ผิดชอบ 

จัดซื้อสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน 

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  1  เครื่อง 

     30,000.- 1 พ.ย. 62  ถึง 

15 ก.ค. 63 

งานธุรกิจ 
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โครงกำรที่ 10.2 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 

ชื่อโครงกำร  โครงการพัฒนาระบบบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
   ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชื่อกิจกรรม  บ ารุงรักษาและจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ    

กลยุทธ์ที่ 10  พัฒนาการจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 2   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

มำตรฐำนตัวบ่งช้ีที่ 6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ  นายพรรษา  จรเขตต์ 

ผู้ประเมิน  นางสาวปาลิตา  อาจเดช 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2563 

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

1.หลักกำรและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านสื่อและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มี
ความรู้ที่ทันสมัยและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น จ าเป็นจะต้องจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และครบครัน จะสามารถส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้อย่างดี ครูสามารถเข้าถึงสาระและสารสนเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอนสิ่ง
สนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ เช่น โปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสอนแนวคิดและความรู้บางประการให้แก่นักเรียนในลักษณะที่มีชีวิตชีวาและมี
ปฏิสัมพันธ์มากขึ้น เป็นพัฒนาการจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพท าให้นักเรียนมีความสนใจ
มากขึ้น นอกจากนั้นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษาร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาระบบบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
อุปกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือที่จะให้เกิดประสิทธิผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้อย่าง
สูงสุด 
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2. วัตถุประสงค์ 

ผลผลิต (outputs) 

 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียน และห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ และมีสื่อการเรียนการสอนครบครันเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

 2. เพ่ือพัฒนาระบบการบ ารุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 

ห้องเรียนโรงเรียนธัญบุรี จ านวน 60 ห้อง 

 เชิงคุณภำพ  

ห้องเรียนทุกห้องได้มาตรฐานสากล และมีสื่อการเรียนการสอนครบครัน     

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 โรงเรียนธัญบุรี 

5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ห้องเรียนทุกห้องได้มาตรฐานสากล และมีสื่อการเรียนการสอนครบครัน     

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท ากิจกรรม สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

2. เสนอกิจกรรม สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินงาน 

3. ด าเนินกิจกรรม 

1. ส ารวจสื่อและเทคโนโลยีทุกห้องเรียน 

2. บ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อและ
เทคโนโลยีในห้องเรียน 

1 ตุลาคม 2562- 

30 กันยายน2563 

คณะกรรมการงานสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

4. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ ตุลาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 

5. สรุปการดด าเนินโครงการ ตุลาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 
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7.กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ 

รวมเงิน ประเภทเงิน 
งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน 

ซ่อมบ ารุงสื่อ และวัสดุ
ทางการศึกษาและจัดซื้อสื่อ 
และวัสดุทางการศึกษา 

 1,000,000    

    1,000,000  

*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 

8.ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)   1,000,000 บาท   

    รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................   บาท 

    เงินห้องเรียนพิเศษ (โปรดระบุ)         ........................................   บาท 

เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ ) 

รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ /ทั่วไป /ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย / ตรวจสุขภาพ / 
บุคลากร )  

เงินห้องเรียนพิเศษ( EP / GP / IP / MOU ) 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณะกุศล ) 

9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

       เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอน ที่ได้รับการ
บ ารุงรักษา ตามแผนการจัดการ
ทรัพยากรและจ านวนห้องเรียน
เรียนและห้องปฏิบัติการมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 

 

ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

ลงชื่อ................................................... 

(นายพรรษา จรเขตต์) 

               ผู้เสนอกิจกรรม                                                                    ผู้เห็นชอบกิจกรรม                                               

ลงชื่อ...................................................                                          ลงชื่อ................................................... 
             (นายพรรษา จรเขตต์)                                                           (นายเกรียงไกร ด าประภา)  
หัวหน้างานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
                                                          ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 

                                             ลงชื่อ........ ................................................. 

                                                       (นายชาลี วัฒนเขจร) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี 
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เอกสำรเพิ่มเติม  แนบงำนโครงกำร/กิจกรรมในกรณีที่เติมรำยละเอียด 

งำนโครงกำร/กิจกรรม โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ำย/กลุ่มสำระ/งำน..บริหารทั่วไป 

กิจกรรมการด าเนินงานหรือ งบประมาณ รวม (บาท) ระยะเวลา ผู้รับ 

รายละเอียดวิธดี าเนินการ ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน ผิดชอบ 

จัดซื้อชุดโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ 

จ านวน 18 ชุด 

ชุดละประมาณ 30,000 

  550,000  550,000 1 ตุลาคม 2562- 

30 กันยายน

2563 

 นายพรรษา   

จรเขตต ์

จัดซื้อชุดเครื่องเสียง  

จ านวน 15 ชุด 

ชุดละประมาณ 20,000 

 300,000  300,000 1 ตุลาคม 2562- 

30 กันยายน
2563 

นายพรรษา   

จรเขตต ์

จัดซื้อกระดานไว้บอร์ด 

จ านวน 5 กระดาน 

กระดานละประมาณ 6,000 บาท 

  30,000  30,000 1 ตุลาคม 2562- 

30 กันยายน

2563 

 นายพรรษา   

จรเขตต ์

จัดซื้อ visualizer  

จ านวน 3 เครื่อง 

เครื่องละประมาณ 10,000 บาท 

  30,000  30,000 1 ตุลาคม 2562- 

30 กันยายน

2563 

 นายพรรษา   

จรเขตต ์

- ซ่อมบ ารุงโปรเจคเตอร์และจอรบัภาพ 

- ซ่อมบ ารุงชุดเครื่องเสียง 

- ซ่อมบ ารุงกระดานไวท์บอรด์ 

- ซ่อมบ ารุง Visualizer  

  

  

  

  

 

 

90,000 

  

  

  

  

  

 

 

90,000 

  

  

 

 

1 ตุลาคม 2562- 

30 กันยายน

2563  

  

นายพรรษา   

จรเขตต ์
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แบบสอบถำมโครงกำร “จัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ” 

ค ำชี้แจง แบบสอบถำม  

1. โปรดเติมเครื่องหมาย  และกรอกข้อความให้สมบูรณ์ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

1. เพศ  ชาย     หญิง 
2. สถานะ  นักเรียน    คร ู   บุคลากร 
3. สังกัดคณะ/ส านัก /สถาบัน /หน่วยงาน ………………………………………………………………………………….… 
ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อโครงกำร 

ระดับ  5 = ดีมาก    4 = ดี    3 = พอใช้   2 = ต่ ากว่ามาตรฐาน   1 = ต้องปรับปรุงแก้ไข 

รำยละเอียด 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.ควำมสะดวกสะสบำย 

1.1 สื่อ และอุปกรณ์ทางการเรียนพร้อมใช้งาน 

 

 

     

1.2 สื่อ และอุปกรณ์ทางการเอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

     

2. ด้ำนควำมประสิทธิภำพ 

2.1 สื่อ และอุปกรณ์มีความทันสมัย      

2.2 สื่อ และอุปกรณ์มีประสิทธิภาพ      

3. คุณภำพกำรให้บริกำร 

3.1  ท่านได้รับความสะดวกสบายจากโครงการ      

3.2  สิ่งที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของ
ท่านหรือไม่ 

     

3.3  ท่านได้รับประโยชน์จากโครงการนี้      

4. ควำมพึงพอใจของท่ำนต่อภำพรวมของโครงกำร      

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ  

งานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 



 

 

190 
 

แบบสอบถำมโครงกำร “บ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ” 

ค ำชี้แจง แบบสอบถำม  

2. โปรดเติมเครื่องหมาย  และกรอกข้อความให้สมบูรณ์ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

4. เพศ  ชาย     หญิง 
5. สถานะ  นักเรียน    คร ู   บุคลากร 
6. สังกัดคณะ/ส านัก /สถาบัน /หน่วยงาน ………………………………………………………………………………….… 
ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อโครงกำร 

ระดับ  5 = ดีมาก    4 = ดี    3 = พอใช้   2 = ต่ ากว่ามาตรฐาน   1 = ต้องปรับปรุงแก้ไข 

รำยละเอียด 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.ควำมสะดวกสะสบำย 

1.1 สื่อ และอุปกรณ์ทางการเรียนพร้อมใช้งาน 

 

 

     

1.2 สื่อ และอุปกรณ์ทางการเอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

     

2. ด้ำนควำมปลอดภัย 

2.1 สื่อ และอุปกรณ์ไม่มีการช ารุด      

2.2 สื่อ และอุปกรณ์มีการตรวจเช็คการใช้งานสม่ าเสมอ      

3. คุณภำพกำรให้บริกำร 

3.1  ท่านได้รับความสะดวกสบายจากโครงการ      

3.2  สิ่งที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของ
ท่านหรือไม่ 

     

3.3  ท่านได้รับประโยชน์จากโครงการนี้      

4. ควำมพึงพอใจของท่ำนต่อภำพรวมของโครงกำร      
 

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ  

งานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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โครงกำรที่ 11.1 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 

ชื่อโครงกำร  สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  โรงเรียนธัญบุรี 

ชื่อกิจกรรม  2. พัฒนาครูและนักเรียนกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  โรงเรียนธัญบุรี 

พันธกิจ 4. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การบริหาร การปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต 

เป้ำประสงค์ 4. บุคลากรและผู้เรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร 
การปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต  

กลยุทธ์ที่ 4  การส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรน้อมน าหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

มำตรฐำนกำรศึกษำ    2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มำตรฐำนตัวบ่งช้ีที่ 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    งานสหกรณ์โรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบ      นางสาวพลอยไพลิน  ค าไทย 

ผู้ประเมิน      นางสาวพิมลพัชร์  กลีบมาลัย 

ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

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

1. หลักกำรและเหตุผล 

          จากพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กล่าวถึงแนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษา                  
มุ่งพัฒนา การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานต่างๆ เพิ่มข้ึน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ให้ผู้เรียน
สามารถวางแผนท างานตามขั้นตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักการท างาน สามารถปรับตัวและท างานเป็นทีม               
มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจได้ มีความเพียรพยายาม ขยันอดทน 
ละเอียดรอบคอบในการท างาน ผู้เรียนมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเองได้ 

 เนื่องจากสหกรณ์โรงเรียนธัญบุรี มีการจัดการระบบการจัดการสหกรณ์ที่ยังขาดความพร้อม ท าให้ระบบ
การท างานยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร และห้องสหกรณ์โรงเรียนคับแคบไม่สะดวกต่อระบบการจัดการ จึง
ต้องการศึกษาการด าเนินงานสหกรณ์จากโรงเรียนสหกรณ์ต้นแบบที่มีการจัดสรรระบบสหกรณ์ที่เป็นระบบ เพ่ือ
น ามาปรับใช้กับงานสหกรณ์โรงเรียนธัญบุรี  กลุ่มงานสหกรณ์โรงเรียนธัญบุรีได้ตระหนักในความส าคัญที่จะต้อง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถวางแผนท างานตามขั้นตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักการท างาน 
สามารถปรับตัวและท างานเป็นทีม  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจได้ มี
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ความเพียรพยายาม ขยันอดทน ละเอียดรอบคอบ ในการท างาน มีความสุขและภูมิใจในผลงานของตนเองได้ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

         ผลผลิต (outputs) 

   2.1 เพ่ือพัฒนาครู บุคลากรและนักเรียนให้จัดการวางแผนการท างานและด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   2.2 เพ่ือพัฒนาห้องสหกรณ์และระบบการจัดการสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

   2.3 เพ่ือให้นักเรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 

   2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ  

3. เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 

3.1 คร ูบุคลากรและนักเรียนให้จัดการวางแผนการท างานและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ    

ร้อยละ 80 

3.2   พัฒนาห้องสหกรณ์และระบบการจัดการสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ร้อยละ 80 

3.3 นักเรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ 80 

3.4 นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ ร้อยละ 80 

 เชิงคุณภำพ   

สหกรณ์โรงเรียนธัญบุรี มีห้องสหกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการบริการ และมีระบบการจัดการสหกรณ์ที่ดี                  
ครู บุคลากรน าความรู้พัฒนานักเรียนในชุมนุมสหกรณ์โรงเรียนให้ท างานอย่าง มีความสุข พัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของนักเรียน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ 

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

        โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 230 ถนนพหลโยธิน ต าบลหัวเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
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5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

คณะกรรมการสหกรณ์โรงเรียนธัญบุรี ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีทักษะในการจัดการสหกรณ์ พัฒนา
นักเรียนในชุมนุมสหกรณ์โรงเรียนในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคตทิี่ดีต่อ
อาชีพสุจริต ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                  

ล ำดับที่ รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ ตุลาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

2. เสนอโครงการ ตุลาคม 2562 นางสาวพลอยไพลิน  ค าไทย 

3. ด าเนินโครงการ 

1.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ  และมอบหมายภาระงาน 

2.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  

2.1 เดินทางศึกษาดู โรงเรียน 

2.2 พัฒนาและปรับปรุงสหกรณ์โรงเรียน 

 

 

 

 

ตุลาคม 2562-กันยายน 
2563 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินการ 

4. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ สิงหาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 

5. สรุปการด าเนินโครงการ กันยายน 2563 นางสาวพิมลพัชร์  กลีบมาลัย 

 

7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภทเงิน 

บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน  

ค่าจ้าง ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าสาธาร 

ณูปโภค 

ค่าครุ 

ภัณฑ์ 

  

1. ค่าเดินทาง       20,000  

2. ค่าใช้จ่ายโครงการ       30,000  

*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
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8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)   ........................................ บาท   

                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)  …..................................... บาท 

                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)  ........................................ บาท 

                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) ....................................... บาท 

         อ่ืนๆ      50,000  บาท 

      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  

      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  

                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  

     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 

     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุลศล ) 

9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ด้ำนปริมำณ 

1.  บุคลากรร้อยละ 80 วางครู 
บุคลากรและนักเรียนให้จัดการวาง
แผนการท างานและด าเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.   บุคลากรร้อยละ  80 พัฒนา
ห้องสหกรณ์และระบบการจัดการ
สหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.  นักเรียนร้อยละ 80 ท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

4.  นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

 

 

สังเกต 

ส ารวจ 

ประเมินผล 

 

 

แบบสังเกต 

แบบส ารวจ 

แบบประเมินผล 
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ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ด้ำนคุณภำพ 

มีห้องสหกรณ์ท่ีเพียงพอ
ต่อการบริการ และมีระบบการ
จัดการสหกรณ์ท่ีดี ครู บุคลากรน า
ความรู้พัฒนานักเรียนในชุมนุม
สหกรณ์โรงเรียนให้ท างานอย่าง มี
ความสุข พัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของนักเรียน ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ 

 

 

 

ประเมินผล 

 

 

 

 

แบบประเมินผล 

 

 

              ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เสนอโครงการ   

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

           (นางสาวพลอยไพลิน ค าไทย)                                     (นายเกรียงไกร ด าประภา) 

 หัวหน้างานสหกรณ์ร้านค้า โรงเรียนธัญบุรี                         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป       

                    

              ผู้เห็นชอบโครงการ                                                ผู้อนุมัติโครงการ 

 

ลงชื่อ............. .................................................               ลงชื่อ........................................................... 

              (นายชาลี วัฒนเขจร)                                           (นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 11.2 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 

ชื่อโครงกำร      สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ   

   เต็มศักยภาพ 

 ชื่อกิจกรรม      ธนาคารโรงเรียนธัญบุรี (ออมสิน) 

พันธกิจ            พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์   โรงเรียนธัญบุรีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี 

คุณภาพ และมีนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

มำตรฐำนกำรศึกษำที่    2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

มำตรฐำนตัวบ่งช้ีที่  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

   2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

   และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
   คุณภาพ 

มำตรฐำนกำรศึกษำที่    3  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

มำตรฐำนตัวบ่งช้ีที่  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 

ชีวิตได ้

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป  

ผู้รับผิดชอบ   นางเสาวนีย์  สัจจะผลกุล 

ผู้ประเมิน      นางเสาวนีย์  สัจจะผลกุล 

ระยะเวลำด ำเนินกำร     1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

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

1. หลักกำรและเหตุผล 

          ธนาคารโรงเรียนเป็นศูนย์รวมของสมาชิกท่ีมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการท างาน 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการจัดการเพื่อเกิดทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต ปลูกฝังลักษณะนิสัย
ที่ดีในการประกอบอาชีพสุจริต ปลูกจิตส านึกในการออมทรัพย์ เห็นคุณค่าของเงิน รู้จักใช้จ ่ายเงินในสิ่งที่จ าเป็น 
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การจัดบริการธนาคารโรงเรียน เป็นกิจกรรมจ าลองในระหว่างเรียน ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากกระบวนการ
ท างานจริง ของกิจกรรมธนาคาร โดยได้รับการส่งเสริมจากธนาคารพี่เลี้ยง นักเรียนได้รู้จักสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม
ต่อตนเอง โรงเรียน และชุมชน 

2. วัตถุประสงค์ 

         ผลผลิต (outputs) 

นักเรียนสามารถท ากิจกรรมด้านการบริการของระบบธนาคารโรงเรียน เช่นการฝาก- ถอน เงิน การ
จัดท ารายงานทางการเงิน การท างานโดยการร่วมคิดร่วมท าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          ผลลัพธ์ (outcomes) 

นักเรียนมีนิสัยรักการออกม สามารถวางแผนการใช้เงิน โดยการฝากธนาคารโรงเรียน 

3. เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 

นักเรียนทุกคนได้รับบริการ ธนาคารโรงเรียนอย่างทั่วถึงทุกคน 

 เชิงคุณภำพ  

นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน และชุมนุมธนาคารโรงเรียน มีความรู้ความสามารถในการ
ด าเนินงานตามหลักการจัดการธนาคาร เป็นประโยชน์ต่อการเลือกเรียนต่อในอนาคต 

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

            โรงเรียนธัญบุร ี

5. ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

            นักเรียน ครู บุคลากร ได้รับบริการฝาก ถอนเงินธนาคารโรงเรียน โดยทั่วถึงและมีโอกาสรับบริการจาก
ธนาคารพ่ีเลี้ยงเมื่อจบการศึกษา 

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท ากิจกรรม สิงหาคม 2562 นางเสาวนีย์  สัจจะผลกุล 

2. เสนอกิจกรรม สิงหาคม 2562  

3. ด าเนินกิจกรรม 

 

ตุลาคม 2562  

................................ 
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4. ประชาสัมพันธ์โครงการ   

5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ  นางเสาวนีย์  สัจจะผลกุล 

6. สรุปการดด าเนินโครงการ   

 

7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ 

รวมเงิน ประเภทเงิน 
งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน 

1.จัดซื้อวัสดุส านักงาน หมึก  10,000.-  10,000.-  

2.จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
จ านวน 6  ตัวแบบทนทาน 

  

9,600.- 

  

9,600.- 

 

3.ค่าซ่อมบ ารุง ซักผ้าม่าน  5,000.-  5,000.-  

    24,600.-  

*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร** 

8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                   .........26,400.-...............   บาท   

                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)         .......................................   บาท 

                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)        ........................................   บาท 

                                     เงินสมาคมผู้ปกครองและครู(โปรดระบุ) ...................................   บาท 

      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  

      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  

                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  

     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 

     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณะกุศล ) 
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9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ผู้ใช้บริการธนาคารโรงเรียน มีวัสดุ
อุปกรณ์ตอบสนองการบริการได้
ครบถ้วน 

การสังเกตการใช้บริการตาม
ช่วงเวลา 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

ลงชื่อ................................................... 

(นางเสาวนีย์ สัจจะผลกุล) 

 

                      ผู้เสนอกิจกรรม                                           ผู้เห็นชอบกิจกรรม                                               

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 
           (นางเสาวนีย์ สัจจะผลกุล)                                      (นายเกรียงไกร  ด าประภา) 
               หัวหน้าธนาคารโรงเรียน                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 
                                                    ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 

                                     ลงชื่อ............... ............................................... 

                                                 (นายชาลี วัฒนเขจร) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 12.1 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 

ชื่อโครงกำร โครงการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียน 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมอัจฉริยะนักบินน้อย 

พันธกิจ  พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก  

 (World Citizen) ในศตวรรษท่ี 21 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ มิติด้านประสิทธิผลตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่1นักเรียนมีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพเป็นพลโลกในศตวรรษท่ี 21 และ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มำตรฐำนกำรศึกษำที่ มาตรฐานที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนธัญบุรี 

ผู้รับผิดชอบ  นายธิติพงษ์    โกสุม 

ผู้ประเมิน นางสาวนุชนาถ  บัวพุทธา  นางสาวสุรีย์รัตน์  ชืน่อารมณ์   นางสาวจิราวรรณ  ผินนอก 

ระยะเวลำด ำเนินกำรวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2562 ถึงวันที่  30กันยายน   พ.ศ.2563 

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

1. หลักกำรและเหตุผล 

 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ “ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง”นอกจากนี้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ.2551 ให้ความส าคัญกับความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์โดยก าหนดไว้ใน 
โครงสร้างหลักสูตร ซึ่งแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างพ้ืนฐานการคิด และเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ส่วนกลุ่มที่ 2 (สุข
ศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ) จัดการเรียนการสอนเพ่ือ
เสริมสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษย์ และสร้างศักยภาพในการคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์ 

โรงเรียนธัญบุรีตระหนักถึงความส าคัญที่จะพัฒนาคุณลักษณะด้านการคิดให้เกิดกับผู้เรียนทุกระดับชั้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะและ
กระบวนการคิด มีคุณภาพตามเกณฑ์ของ สมศ. ด้านคุณภาพผู้เรียน เกี่ยวกับ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
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2.  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์และออกแบบเครื่องบินจนเข้าร่วมแข่งขันได้  

2. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในระดับต่างๆ 

3.  เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 

 นักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน จ านวน   50   คน(นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน) 

 เชิงคุณภำพ  

 นักเรียนมีความสนใจในเทคโนโลยีทางด้านการบิน   มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากข้ึนและมี
ความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์และออกแบบเครื่องบินจนเข้าร่วมแข่งขันได้  

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 โรงเรียนธัญบุรี 

5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

          1. นักเรียนโรงเรียนธัญบุรีที่เข้าร่วมแข่งขันอัจฉริยะเครื่องบินน้อย 

 2. นักเรียนสามารถสร้างและประดิษฐ์เครื่องบินและก้าวตามทันเทคโนโลยี 

3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนดีขึ้น 

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท ากิจกรรม 1-10 ตุลาคม 2562 นายธิติพงษ์ 

2. เสนอกิจกรรม 11-31 ตุลาคม 2562 นายธิติพงษ์ 

3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 1- 31 กรกฎาคม 2563 ครูในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

4. การด าเนินกิจกรรม 

3.1 จัดซื้ออุปกรณ์ท าเครื่องบิน 

3.2 อบรมเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าแข่งขัน 

3.3 น านักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

 

1-31 สิงหาคม 2563 

1-30 กันยายน 2563 

1-30 กันยายน 2563 

 

ครูในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
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5. รวบรวมผลการด าเนินงานกิจกรรม 1-30 กันยายน 2563 นายธิติพงษ์ 

6. สรุปการด าเนินงานกิจกรรม 1-30 กันยายน 2563 นางสาวนุชนาถ    

7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภท
เงิน บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน 

ค่าจ้าง ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าสาธาร 

ณูปโภค 

ค่าครุ 

ภัณฑ์ 

  

1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 

(เครื่องบินพลังยำง) 

  วิทยากร  2 ท่าน จ านวน 
2 วัน  (ชม.ละ 500 x 6 
ชม. x 2 คน x 2 วัน = 
12,000 บาท) 

 

 

12,000 

 

 

      

2.กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 

 (เครื่องบินพลังยำงบังคับ
วิทยุ) 

วิทยากร  2 ท่าน จ านวน 
2 วัน  (ชม.ละ 500 x 6 
ชม. x 2 คน x 2 วัน = 
12,000 บาท) 

ชม. x 2 คน x 2 วัน = 
12,000 บาท) 

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

12,000 

 

     อุดหนุน 

- น๊อตล๊อคมอเตอร์    500    

อุดหนุน 
-แขนกลไฟฟ้า    2,000    

-ฮอน(ตัวควบคุม)    400    

-มอเตอร์    2,500    
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-ปืนกาว    750    

-แท่งกาวร้อน    200    

-ฟิวเจอร์บอร์ด    300    

- ตัวล๊อคเซอร์โว    400    

-ลวดคันชัก    50    

-แบตเตอรี่ lipo 3 เซลล์    1,500    

อุดหนุน 

-ใบพัดเครื่องบินพลังยาง    250    

-ไม้สน    1,000    

- เข็มร้อยมาลัย    500    

-กาวร้อน    300    

-กาว UHU เขียว    1,000    

-  กาวอีพ๊อกซ่ี    1,100    

- ฐานล้อ    400    

- ใบพัดเครื่องบินบังคับ    750    

- ตัวควบคุมก าลังมอเตอร์    1,200    

- ถ่านชาร์ต    1,500    

-ตัวรับสัญญาณ    2,000    

- โฟม 2 ปอนด์ 2 นิ้ว    1,500    

- อลูมิเนียมดามปีก    1,500    

4.ค่าอาหาร        

อุดหนุน 
-นักเรียน 50 คน(คนละ 
100 บาทต่อวัน จ านวน 2 
วัน = 
50x100x2=10,000) 

  

  10,000   

6.ค่าเช่าสนามฝึกซ้อม   4,400     อุดหนุน 

รวม       60,000  
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***  ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 

8. ใช้งบประมำณ                เงินอุดหนุน (รายหัว)                   .......60,000..................... บาท   

      รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)         .......................................   บาท 

                                      เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)        ........................................   บาท 

                                      เงินสมาคมผู้ปกครองและครู(โปรดระบุ) ...................................   บาท 

เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ ) 

รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ /ทั่วไป /ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  

ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  

เงินห้องเรียนพิเศษ( EP / GP / IP / MOU ) 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณะกุศล ) 

9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

นักเรียนได้คิดริเริ่มในการประดิษฐ์
เครื่องบิน 

ผลการปฏิบัติ แบบประเมินผลการปฏิบัติ 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันในระดับต่างๆ 

ผลการแข่งขัน แบบประเมินผลการแข่งขัน 
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 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 

   ลงชื่อ............................................................... 

                   (นายธิติพงษ์  โกสุม) 

   ผู้เสนอกิจกรรม                    ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

 

ลงชื่อ..................................................                              ลงชื่อ................................................... 

          (นางสาวอมรรัตน์   บัวอ่ิน)             (นางสาวเกศินี   พันธุมจินดา) 

   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 

ลงชื่อ.......... ......................................... 

(นายชาลี วัฒนเขจร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 12.2 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
ชื่อโครงกำร  โครงการช่วยเหลือนักเรียน  

ชื่อกิจกรรม       อบรมคุณธรรมจริยธรรม 

พันธกิจ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

เป้ำประสงค์   ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ยุทธศำสตร์ ที่ 3 การพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม   
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 4) สุขภาวะทางกาย และลักษณะจิตสังคม 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบ     คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 

ผู้ประเมิน        นางชวาลัย  รัตนประยูร  

ระยะเวลำด ำเนินกำร      ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 

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

1.หลักกำรและเหตุผล 

    สังคมในปัจจุบันเกิดปัญหามากมายเนื่องจากพลเมืองขาดสติและขาดความยั้งคิด กระท าตามความคิด
ของตนเองเป็นที่ตั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับมากกว่าเป็นผู้ให้ การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นการน าค าสั่งสอนทาง
ศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเพ่ือให้มีสติ มีความยับยั้งชั่งใจ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เอ้ือเฟ้ือต่อ
ผู้อื่น มีความสมานสามัคคีและด าเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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2. วัตถุประสงค์ 

         ผลผลิต (outputs) 

 เพ่ือให้นักเรียนน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิต ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อความสุข
ในสังคมและประเทศชาติ 

         ผลลัพธ์ (outcomes) 

 1.นักเรียนน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิต ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือความสุขใน
สังคมและประเทศชาติได้ 

 2. นักเรียนมีมารยาทรู้จักเอกลักษณ์ไทยน าไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน เช่น การแสดงความเคารพต่อ
พ่อแม่ คุณครู รุ่นน้องและรุ่นพ่ี การไหว้ การใช้ค าพูดที่สุภาพ การแต่งกายให้เหมาะสมในโอกาสต่างๆ  

 3. นักเรียนจิตส านึกในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในสถาบันด้วย
การแต่งกายท่ีถูกระเบียบ 

 4. นักเรียนมีจิตส านึกในการเป็นผู้ให้ มีความเอ้ือเฟ้ือและเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นโดยใช้วิธีการเพ่ือนเตือนเพ่ือน 

 5. รักษ์วัฒนธรรมไทย 

 6. มีศรัทธาและอนุรักษ์ศาสนสถาน 

 7. มีจิตส านึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และด าเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ นักเรียนชั้น ม. 1- ม. 6 จ านวนประมาณ 2,807 คน  

 เชิงคุณภำพ  นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
คนดีไม่เห็นแก่ตัว รู้จักการให้ มีความซื่อสัตย์ ไม่ยุ่งเก่ียวสิ่งเสพติด งามมารยาทไทย รักภาคภูมิใจในสถาบัน  
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

            โรงเรียนธัญบุร ี

5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีไม่เห็นแก่ตัว 
รู้จักการให้ มีความซื่อสัตย์ ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติด ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ สิงหาคม 2561 คณะกรรมการด าเนินการ 

2. เสนอโครงการ สิงหาคม 2561 ครูภาณุมาศ , ครูเชวงศักดิ์ 

3. ด าเนินโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมคุณธรรมจริยธรรม  

(คาบประชุมระดับ) 

กิจกรรมที่ 2 ค่ายคุณธรรม ม.ปลาย 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 

ตุลาคม 62 ถึง กันยายน 63 

 

ตุลาคม 62 ถึง กันยายน 63 

ตุลาคม 62 ถึง กันยายน 63 

 

 

หัวหน้าระดับและ 

ครูที่ปรึกษา 

หัวหน้าระดับและ 

ครูที่ปรึกษา ม.ปลาย 

ครูจ าเลียง , หัวหน้าระดับ
และครูที่ปรึกษา 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ ตุลาคม 62 ถึง กันยายน 63 หัวหน้าระดับ 

5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ สิงหาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 

6. สรุปการด าเนินโครงการ กันยายน 2563 ครูภาณุมาศ ,ครูเชวงศักดิ์ 

 

7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ 
ประเภทเงิน 

บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน 

ค่าจ้าง ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าสาธาร 

ณูปโภค 

ค่าคร ุ

ภัณฑ ์

  

อบรมคุณธรรมจริยธรรม 

- ค่ำยคุณธรรม ม.4 

- ค่าพระวิทยากร (2รูป) 

6 ชม. ชม.ละ 1,200 บาท 

  - ค่าตกแต่งสถานที่ 

  - ค่าป้ายไวนิล(หอประชุม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,500 

   

 

7,200 

 
 

1,500 
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  - ค่าอาหารว่างและอาหาร
กลางวัน(468X100) 

- ค่ำยคุณธรรม ม.5 

   - ค่าวิทยากร 

 (ชม.ละ 1,000บาทX1ชม.X1คน) 

 (ชม.ละ850บาทX5ชม.X4คน) 

   - ค่าอาหารว่าง/อาหาร
กลางวัน(500X100) 

   - ค่าป้ายไวนิล 

   - ค่าตกแต่งสถานที่ 

- ค่ำยคุณธรรม  ม.6 

  - ค่าพระวิทยากร(2รูป) 

6 ชม. ชม.ละ 1,000 บาท 

  - ค่าตกแต่งสถานที่ 

  - ค่าป้ายไวนิล(หอประชุม) 

  - ค่าอาหารว่าง(430X20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,600 

 

 

 

 

 

18,000 

 

 

 

 

 

 

6,000 

 

46,800 

 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

4,000 

 

 

 

 

1,500 

2,000 

1,500 

46,800 

 

 
 

18,000 

 

50,000 

 

3,000 

4,000 
 

6,000 

 
 

1,500 

2,000 

8,600 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

        

รวม       150,100  

*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 

8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)                150,100      บาท  

                                     รายได้สถานศึกษา(บริจาค)                              บาท 

                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 

                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 
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      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  

      รายได้สถานศึกษา (ปรับพ้ืนฐาน/คอมฯ/ทั่วไป/ต่างประเทศ/บริจาค/ประกันภัย/ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  

     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 

     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุศล ) 

9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความประพฤติ
เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 
 

 

                   ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                               ผู้เสนอกิจกรรม   

         ลงชื่อ..............................................................              ลงชื่อ........................................................... 

                (นายภาณุมาศ คงสุวรรณ์)                                        (นางชวาลัย รตันประยูร) 
                    หัวหน้ากิจกรรม                              หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน   
                                                      

ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 

ลงชื่อ............... ............................................... 

(นายชาลี วัฒนเขจร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 12.3 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 

ชื่อโครงกำร      โครงการบูรณาการทางวิชาการ 

ชื่อกิจกรรม      สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

พันธกิจ           2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
  (World Citizen) ในศตวรรษที่ 21 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ     มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

กลยุทธ์ที่         12. กระบวนการส่งเสริมศักยภาพวิชาการและคุณลักษณะผู้เรียนที่เป็นรูปธรรม 

มำตรฐำนกำรศึกษำที่  มาตรฐานที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนธัญบุรี 

ผู้รับผิดชอบ      นางจินตนา สมโนชัย,นางระเบียบ  ละโว้ชัย, นางสาวอมรรัตน์ บัวอ่ิน 

ผู้ประเมิน      นางสาวนุชนาถ  บัวพุทธา , นางสาวสุรีย์รัตน์ ชื่นอารมณ์  , นางสาวจิราวรรณ ผินนอก 

ระยะเวลำด ำเนินกำร      วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2562 ถึงวันที่  30 กันยายน   พ.ศ.2563 

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

1.หลักกำรและเหตุผล 

วิทยาศาสตร์มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างมาก ซึ่งในอนาคตจะมีความส าคัญมาก
ยิ่งขึ้นไป ดังนั้นการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยให้ประเทศพัฒนายิ่งขึ้น
ท าให้เกิดการพัฒนาความคิดให้เป็นคนที่มีเหตุผลมีความคิดสร้างสรรค์รู้จักการคิดวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบสามารถใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีสมดุล ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งมีการกระตุ้นส่งเสริมให้สนใจที่จะเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เพื่อการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ  

และจากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาพบว่านักเรียนให้ความสนใจและอยากให้มีจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอีก
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนธัญบุรี จึงเห็นสมควรที่จะจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิชาต่างๆ   พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์  มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
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2. วัตถุประสงค์ 

         ผลผลิต (outputs) 

 1. เพ่ือให้นักเรียนระลึกถึงพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเห็นถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

 2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ผลลัพธ์ (outcomes) 

 1. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ กับผลงานของตนเอง ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 2. นักเรียนสร้างสรรค์งานและลงมือปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 

3. เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ  

 นักเรียนโรงเรียนธัญบุรีเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันต่างๆ ที่จัดขึ้นในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  

 เชิงคุณภำพ  

 นักเรียนโรงเรียนธัญบุรีเห็นถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

            โรงเรียนธัญบุร ี

5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

          1. นักเรียนมองเห็นถึงความส าคัญของวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เข้าร่วมกิจการแข่งขันที่โรงเรียนจัด 

 3. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท ากิจกรรม สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

2. เสนอกิจกรรม สิงหาคม 2562 ครูอมรรัตน์ 

3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 20  มิถุนายน - 

 31  กรกฎาคม  2563 

ครูนริศรา 
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4. ด าเนินกิจกรรม 

3.1 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

3.2 จัดบอร์ดเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

3.3  แข่งขันตอบปัญหา การวาดภาพทาง
วิทยาศาสตร์ และการจัดกิจกรรม/นิทรรศการ
ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

 24 กรกฎาคม –  

24 สิงหาคม 2563 

ครูในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ 1 สิงหาคม  - 

30กันยายน 2563 

คณะกรรมการด าเนินการ 

6. สรุปการด าเนินโครงการ 14 ตุลาคม  –  

30กันยายน 2563 

ครูนุชนาถ,ครูสุรีย์รัตน์, 

ครูจิราวรรณ 

 

7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกจิกรรม 

งบประมาณ ประเภท
เงิน ค่าจ้าง

บุคลา 
กร 

ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
   

กิจกรรมที่ 1 
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- ค่าป้ายไวนิล  
- ค่าพวงมาลัย 
-ค่าอุปกรณ์ท่ีใช้ในพิธี
เปิด (ดอกไม้ไฟและ
เลเซอร์) 

   

 
 
3,500 
500 

1,000 

  

 
 

3,500 
500 

1,000 

อุดหนุน 

กิจกรรมที่ 2 จัดบอร์ด
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- กระดาษคละสีแข็ง  
- กระดาษคละสีอ่อน 

   

 
 
 
 

500 
500 

  

 
 
 
 

500 
500 

อุดหนุน 
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- กาวสองหน้า 
- แม็กยิงบอร์ด 
- อุปกรณ์ตกแต่งบอร์ด 

500 
1,500 
2,000 

500 
1,500 
2,000 

กิจกรรมที่ 3 แข่งขัน
ตอบปัญหา การวาด
ภาพทางวิทยาศาสตร์ 
และการจัดกิจกรรม/
นิทรรศการให้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 
-กระดาษ 100 ปอนด์ 
-กระดาษเกียรติบัตร
แข็ง 180 แกรม  
-ฟิวเจอร์บอร์ด 
-ของรางวัล 
-อุปกรณ์ที่ใช้ใน
ฐานความรู้ 

   

 
 
 
 
 
 
 
1,000 
1,000 

 
1,500 
2,000 
4,500 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

1,000 
1,000 

 
1,500 
2,000 
4,500 

 

อุดหนุน 

รวม    20,000   20,000  
*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 

8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                   .............20,000..............   บาท   

                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)         .......................................   บาท 

                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)        ........................................   บาท 

                                     เงินสมาคมผู้ปกครองและครู(โปรดระบุ) ...................................   บาท 

 

      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  

      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  

                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  

     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 

     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณะกุศล ) 

 

 



 

 

215 
 

9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตรวจบอร์ด แบบตรวจคะแนน 

2. บอร์ดวิทยาศาสตร์ในแต่ละห้อง การสังเกต แบบประเมิน 

3. ผู้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันและ
ชิ้นงาน 

รางวัลที่ได้ แบบประเมิน 

 

 

        ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

   ลงชื่อ............................................................... 

                   (นางจินตนา สมโนชัย) 

 

        ผู้เสนอกิจกรรม               ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

 

ลงชื่อ...................................................                                   ลงชื่อ................................................... 

          (นางสาวอมรรัตน์   บัวอ่ิน)                    (นางสาวเกศินี   พันธุมจินดา) 

   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 

ลงชื่อ....... ............................................ 

(นายชาลี วัฒนเขจร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 13.1 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 
ชื่อโครงกำร      โครงการพัฒนาและผลิตงานวิจัยในชั้นเรียน 
พันธกิจ           พัฒนาโรงเรยีนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่าง 
                     มีคุณภาพและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ     มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
กลยุทธ์ที่  4      ด าเนินการและพัฒนาการวัดและการประเมินผลการนิเทศติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 
มำตรฐำนกำรศึกษำที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมำตรฐำนที่   3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                            และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ      นายสันติ     จั่นผ่อง 
ผู้ประเมิน         นายสันติ    จั่นผ่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      1  ตุลาคม   2562  -   30  กันยายน  2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามความในมาตรา 24 ข้อ 5 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดว่า  
“ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้” และตามความในมาตรา 30 ได้ก าหนดอีกด้วยว่า “ให้สถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับ ผู้เรียนในแต่ระดับการศึกษา” ซึ่งหมายถึงสถานศึกษาทุก ๆ แห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย
จะต้องสนับสนุนส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูผู้สอนท าการวิจัยกันทุกระดับอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องของการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ในทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ดังนั้นบทบาทของครูยุคใหม่จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ท าความเข้าใจ 
และตระหนักในความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะต้องปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนของ
ตนเองได้อีกด้วย 
 จากเหตุผลดังกล่าว ทางโรงเรียนธัญบุรีจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการวิจัยซึ่งครูทุกคนจะต้อง
สามารถท าวิจัยได้  จึงได้จัดโครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนขึ้น 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการท าวิจัยเบื้องต้น 
 2.2 เพ่ือให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ 
 2.3 เพ่ือเพ่ือให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาน าการวิจัยไปประยุกต์ใช้และแก้ปัญหา 
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
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3.  เป้ำหมำย  
 3.1 ด้านปริมาณ 
      3.1.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฝึกอบรมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
               3.1.2 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดท างานวิจัยในชั้นเรียนที่ถูก อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง 
               3.1.3 งานวิจัยในชั้นเรียนที่จัดท าขึ้นสามารถพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนได้ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80   
 3.2 ด้านคุณภาพ 
              3.2.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจการท างานวิจัยเพ่ิมข้ึน 
              3.2.2 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้การวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเรียน
การสอนได้มากข้ึน 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
            โรงเรียนธัญบุร ี
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 5.1 ช่วยปรับเปลี่ยนบทบาทของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาท าให้ครูเป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลง 
5.2 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ น ากระบวนการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียน 
5.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

6. ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน             
ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
-ประชุมจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-ประสานแผน/น าไปหลอมรวมเป็นแผนปฏิบัติการ 
-จัดท าแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน 

 
กันยายน 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 นายสันติ   จั่นผ่อง 

2. 
 

ขั้นด าเนินการ (Do) 
-ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายงาน 
-ประเมินผลสรุปโครงการ 
- สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

  
 ตุลาคม 2562 –  
กันยายน 2563 

3. ขั้นประเมินผล/ติดตามผล(Check) 
-ประเมินผลการด าเนินงานตาม กิจกรรม 
-ประเมินความพึงพอใจ 
-จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และ
จัดท าแฟ้มโครงการรายงานผลการท าเนินงาน 
-รายงานผลการด าเนินงาน/รายงานประจ าปี 

 
 
ส.ค. 2563 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
-น าผลการปฏิบัติมาปรับปรุงโครงการ 

 
ก.ย.. 2563 
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- น ากิจกรรมท่ีปรับปรุงแล้วมาเป็นต้นแบบของ
โครงการต่อไป 

 
6. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภทเงิน 
บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน 

 
 

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าสา
ธาร 

ณูปโภค 

ค่าครุ 
ภัณฑ์ 

 
 

1.ค่าวิทยากรอบรม   7,200           7,200.00 อุดหนุนราย
หัว 

2.ค่าจัดท าเอกสาร   5,000    5,000 อุดหนุนราย
หัว 

*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
7. ใช้งบประมำณ                เงินอุดหนุน (รายหัว)               12,200         บาท  
                                     เงินอุดหนุน (อ่ืนๆ)                                   บาท   
                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ       บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ                                   บาท 
                                     รายได้สถานศึกษา(อ่ืนๆ)                            บาท 
      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / งบคงเหลือปี...../ โรงอาหาร / ทั่วไป 
                             ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
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8. กำรประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
ผลผลิต 
1.  ร้อยละของคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษารูมีรายงาน
วิจัยในชั้นเรียน 
2.  ร้อยละของคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน   

1.  การสังเกตพฤติกรรม 
2.  การสอบถาม 
3.  การทดสอบ 
4.  การประเมินความพึงพอใจ 

1.  แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.  แบบสอบถาม 
3.  แบบทดสอบ 
4.  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

ผลลัพธ์ 
คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความตระหนัก  และมี
ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยแล้วน า
งานวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
ในชั้นเรียน 

1.  การสังเกตพฤติกรรม 
2.  การสอบถาม 
3.  การทดสอบ 
4.  การประเมินความพึงพอใจ 

1.  แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.  แบบสอบถาม 
3.  แบบทดสอบ 
4.  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
 
            ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้เสนอโครงการ   
 

ลงชื่อ...................................................                           ลงชื่อ................................................... 
            ( นายสันติ     จั่นผอ่ง)                                       ( นางสาวเกศินี   พันธุมจินดา) 
             หัวหน้างานวิชาการ                                         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   
      
          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 13.4 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 

ชื่อโครงกำร      โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาสื่อสารการเรียนการสอน 

ชื่อกิจกรรม      กิจกรรมอบรมการจัดการเรียนการสอนผ่านทางไกล 

พันธกิจ          2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
  (World Citizen) ในศตวรรษที่ 21 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์  1. นักเรียนมีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพเป็นพลโลกใน  

                    ศตวรรษท่ี 21 และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. 

กลยุทธ์ที่        1. พัฒนานักเรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพเป็นพลโลกใน 

                    ศตวรรษท่ี 21 และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มำตรฐำนกำรศึกษำที่   3 การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   งานคอมพิวเตอร์ 

ผู้รับผิดชอบ      นายวุฒิชัย  แม้นรัมย์ 

ผู้ประเมิน         นายอนุรักษ์  เตชะเถลิงผล 

ระยะเวลำด ำเนินกำร      8 พฤษภาคม 2563  - 30 มิถุนายน 2563  

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

1. หลักกำรและเหตุผล 

 เนื่องด้วยปัจจุบันระบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างสูง เกือบทุกองค์กรทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ต่างให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนรู้คือ
การพัฒนาบทเรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกเวลาที่ต้องการ และพัฒนาการ
ได้เต็มศักยภาพ โดยเฉพาะส่วนเนื้อหาเป็นส่วนจ าเป็นต้องใช้เทคนิคการออกแบบที่เหมาะสม ให้ตรง
กลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เทคนิคการออกแบบการเรียนการสอน ดังนั้น การสร้างเนื้อหาในระบบ
การเรียนการสอน จึงเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่ง ท าอย่างไรจะให้บทเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้งาน และประสบ
ความส าเร็จทางไกล โดยผ่าน Application Google meet แนวทางหนึ่งนั่นคือการเน้นด้านการพัฒนาบุคลากร 
ให้สามารถออกแบบและสร้างเนื้อหารบทเรียนให้ได้ตามมาตรฐานการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ผ่านออนไลน์สื่อสารกับผู้เรียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 

เพ่ือสนองหลักการดังกล่าวครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องมีทักษะในการสร้างบทเรียนทางไกล และมีทักษะใน
การใช้เครื่องต่าง ๆ ของ  Application Google meet หลังจากการอบรมแล้ว ผู้ได้รับการอบรมสามารถน า
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บทเรียนออนไลน์ที่สร้างไปประกอบการเรียนการสอนได้จริง และมีการติดตามผลในการน าบทเรียนไปใช้จริง เพ่ือ
น ากลับมาปรับปรุงบทเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 

         ผลผลิต(outputs) 
         1. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Application Google meet ออกแบบการเรียนการสอน
ทางไกล 

 2. เพ่ืออบรมทักษะการออกแบบและพัฒนาบทเรียนที่เหมาะสมกับทางไกล 

 3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการใช้ Application Google meet 

 4. เพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการสร้างกลุ่มเรียนด้วย Application Google 
meet ผ่านทางไกล 

          5. เพ่ือส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนผ่านทางไกลทั้ง 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ 

          ผลลัพธ์ (outcomes) 

 1.  ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Application Google meet ออกแบบการเรียนการสอนทางไกล 

           2. ครูสามารถพัฒนาศักยภาพของตนทางด้านการออกแบบและพัฒนาบทเรียนที่เหมาะสมกับการใช้
งานผ่านทางไกล 

           3. ครูสามารถใช้ Application Google meet ผ่านทางไกลได้   

           4. ครูสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้สร้างกลุ่มเรียนด้วย Application Google meet 
ผ่านทางไกลได้ 

           5. ครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถสอนผ่านทางไกลได้ 

3. เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 

 พัฒนาศักยภาพครูให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Application Google meet ออกแบบการเรียนการ
สอนผ่านทางไกลและน าไปใช้จริงได้ 100 % 

 เชิงคุณภำพ 

 ครูสามารถเรียนรู้และมีทักษะการใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ออกแบบการเรียนการสอนผ่านทางไกล
มากขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

            โรงเรียนธัญบุร ี
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5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

           1.  ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Application Google meet ออกแบบการเรียนการสอนทางไกล 

           2. ครูสามารถพัฒนาศักยภาพของตนทางด้านการออกแบบและพัฒนาบทเรียนที่เหมาะสมกับการใช้
งานผ่านทางไกล 

           3. ครูสามารถใช้ Application Google meet ผ่านทางไกลได้   

           4. ครูสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้สร้างกลุ่มเรียนด้วย Application Google meet  

ผ่านทางไกลได้ 

           5. ครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถสอนผ่านทางไกลได้ 

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน     

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ/กิจกรรม 13 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 

2. เสนอโครงการ 14 พฤษภาคม 2563 กลุ่มบริหารวิชาการ 

3. ด าเนินโครงการ 13 พ.ค.63 – 29 พ.ค.63 กลุ่มบริหารวิชาการ 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 14 พ.ค.63 – 17 พ.ค.63 คณะกรรมการด าเนินการ 

5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 

6. สรุปการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 30 มิถุนายน 2563 นายวุฒิชัย  แม้นรัมย ์

7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

***  ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 

รายละเอียด
กิจกรรม 

งบประมาณ 

ประเภทเงิน บุคลากร งบด าเนินการ งบ
ลงทุน 

รวมเงิน 

 

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธาร 

ณูปโภค 

ค่าครุ 

ภัณฑ์ 

  

ค่าวิทยากร         

ค่าอาหาร   3,000    3,000 คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อวัสดุอบรม         
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8. ใช้งบประมำณ                เงินอุดหนุน (รายหัว)                                     3,194,500.00  บาท  

                                     เงินอุดหนุน (อ่ืนๆ)                                        700,000.00  บาท   

                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ                                           บาท 

                                     เงินห้องเรียนพิเศษ                                        60,0 บาท 

                                     รายได้สถานศึกษา(คอมพิวเตอร์)                                 3,000    4บาท 

      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  

      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  

                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  

     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 

     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณะกุศล ) 

9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ 
Application Google meet 
ออกแบบการเรียนการสอนผ่าน
ออนไลน์ได้ อีกท้ังได้รับความสุข
และความประทับใจจากการเข้า
ร่วมอบรม 

- พิจารณาจากหลักฐานและ
ผลงานที่ปรากฏ 

- สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียน
เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

- สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครองและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

สังเกต 

แบบรายงาน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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   ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

ลงชื่อ................................................... 

(นายวุฒิชัย แม้นรัมย์) 

                     ครูผู้ช่วย 

                  ผู้เสนอกิจกรรม                                                 ผู้เห็นชอบกิจกรรม                                               

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 
           (นายอนุรักษ์ เตชะเถลิงผล)                                    (นางสาวเกศินี พันธุมจินดา) 
             หัวหน้างานคอมพิวเตอร์                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
     
                          
                                                      ผู้อนุมัติกิจกรรม 

                                       ลงชื่อ............ .................................................. 

                                                   (นายชาลี วัฒนเขจร) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 14.1 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 
ชื่อโครงกำร  เสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการศึกษา 
พันธกิจ            พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
  (World  Citizen) ในศตวรรษท่ี 21 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 14 เครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่  14  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มำตรฐำนกำรศึกษำที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมำตรฐำนที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ระดับชั้น 
 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
 3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบระดับชาติ 
 6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
มำตรฐำนกำรศึกษำที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองมำตรฐำนที่ 1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
    2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
           5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวสุขุมาภรณ์  เกษรจรุง 
ผู้ประเมิน นางสาวสุขุมาภรณ์  เกษรจรุง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้
ร่วมมือทางวิชาการท่ีจะพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีความรู้ความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดย
คัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  มาเรียนหลักสูตรพิเศษใน
ห้องเรียนสาธิตวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (MOU) และร่วมกันพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้ได้หลักสูตรและรูปแบบการบริหารจัดการ



 

 

226 
 

โรงเรียนเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาของประเทศชาติที่มีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อยู่ในระดับต่ า  
 โรงเรียนธัญบุรี เห็นความส าคัญดังกล่าวข้างต้นจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2552 เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพอย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ และทักษะด้านวิชาการ ด้าน
วิชาชีพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้ความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย  
2. วัตถุประสงค์ 
         ผลผลิต(outputs) 

1.  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และประยุกต์ความรู้
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ 

2.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมจะ
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาตามความถนัดและความสนใจของตนเอง   
          ผลลัพธ์ (outcomes) 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดี ต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
ประเทศไทยในอนาคต 

2. นักเรียนมีความสามารถค้นพบตนเองและศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความสนใจและ
ความสามารถของตนเอง 

3. เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ และการเป็นครูมืออาชีพ 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 36 คน  จ านวน  1  ห้องเรียน  
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จ านวน 36 คน  จ านวน  1  ห้องเรียน 
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 35 คน  จ านวน  1  ห้องเรียน   
 เชิงคุณภำพ  

1.  นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์  
ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และประยุกต์ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี 

2.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถเข้าเรียนใน
สถาบันอดุมศึกษาได้ 
  3.  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นครูมืออาชีพที่ดี 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
            โรงเรียนธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
5.  ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการท า
โครงงาน ประยุกต์ความรู้ในชีวิตประจ าวัน 
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2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
สามารถเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาได้ 

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมารถน าความรู้ไปพัฒนา
ประเทศไทยได้ในอนาคต 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน          

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ/กิจกรรม พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 
2. เสนอโครงการ พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 
3. ด าเนินโครงการ พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหาร 
 ปฐมนิเทศ ม.4 นักเรียนแผนการเรียน

วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
มิถุนายน 2563 ครูสุขุมาภรณ์  เกษรจรุง 

จัดซื้อเสื้อปฏิบัติการและเสื้อปฏิบัติกิจกรรม มิถุนายน 2563 ครูสุขุมาภรณ์  เกษรจรุง 
   -   เรียนเสริมทักษะวิชาการกับคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี  

ต.ค.62 – ก.ย.63 ครูสันติ,ครูสุขุมาภรณ์ 

   -   ค่าปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์กับคณะ
วิทยาศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  

ต.ค.62 – ก.ย.63 ครูสันติ,ครูสุขุมาภรณ์ 

- ค่ายภาษาอังกฤษ   กันยายน 2563 ครูสุขุมาภรณ์  เกษรจรุง 
- ค่ายหุ่นยนต์  กันยายน 2563 ครูสุขุมาภรณ์  เกษรจรุง 
- ค่ายสิ่งแวดล้อม  เมษายน 2562 ครูสันติ  จั่นผ่อง 

   -   ทัศนศึกษาดูงาน  ต.ค.62 – ก.ย.63 ครูสันติ,ครูสุขุมาภรณ์ 
   -   ค่าวิทยากรสอนแคลคูลัส  ต.ค.62 – ก.ย.63 ครูสันติ  จั่นผ่อง 
   -   จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  ต.ค.62 – ก.ย.63 ครูสันติ,ครูสุขุมาภรณ์ 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ต.ค.62 – ก.ย.63 คณะกรรมการด าเนินการ 
5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม กันยายน 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 
6. สรุปการด าเนินโครงการ/กิจกรรม กันยายน 2563 ครูสุขุมาภรณ์  เกษรจรุง 
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7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ 

ประเภท
เงิน 

บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน 

รวมเงิน 
ค่าจ้าง 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

ค่าสา
ธาร 
ณูป
โภค 

ค่าครุ 
ภัณฑ์ 

ปฐมนิเทศ ม.4 นักเรียน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 
 5,000    5,000 MOU 

จัดซื้อเสื้อปฏิบัติการและ
เสื้อปฏิบัติกิจกรรม    

 30,000    30,000 MOU 

เรียนเสริมทักษะวิชาการ
กับคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุร ี   

252,000     252,000 MOU 

ค่าปฎิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์กับคณะ
วิทยาศาสตร์ ม.ธ.ร.ธัญบุรี   

40,000     40,000 MOU 

ค่ายภาษาอังกฤษ     100,000       100,000 MOU 
ค่ายหุ่นยนต์     120,000       120,000 MOU 
ค่ายสิ่งแวดล้อม     100,000       100,000 MOU 
ทัศนศึกษาดูงาน     10,000       10,000 MOU 
ค่าวิทยากรสอนแคลคูลัส    60,000        60,000 MOU 
ค่าอาหารว่างส าหรับ
ประชุมผู้ปกครอง   

15,000    15,000 MOU 

จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน     50,000       50,000 

MOU 

สอนเสริมความรู้นักเรียน
ม.6    

30,000     30,000 MOU 

ซ่อมบ ารุงสื่อ     30,000      30,000 MOU  
ค่าไฟฟ้า   100,000    100,000 MOU 
ค่าเชื้อเพลิงและค่าเช่า
รถยนต์ 

120,000      120,000 MOU 

 
*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
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     8. ใช้งบประมำณ                 เงินอุดหนุน (รายหัว)                     ..................................   บาท   
                                           สมาคมผู้ปกครองและครูฯ              ..................................   บาท 
                                           เงินห้องเรียนพิเศษ                       ..................................   บาท             
                                           รายได้สถานศึกษา(MOU)                      1,062,000 .00   บาท 
      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / งบคงเหลือปี...../ โรงอาหาร / ทั่วไป 
                             ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

มาตรฐานการศึกษาที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
   1) ความสามารถในการอ่าน  เขียน  
การสื่อสาร  และการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ระดับชั้น 
   2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
   5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบระดับชาติ 
   6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ  การ
ฝึกงาน  หรือการท างาน 

พิจารณาจากหลักฐานและผลงาน
ที่ปรากฏ 
สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม 
สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครองและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบสัมภาษณ์ 

มาตรฐานการศึกษาที่ 3 การจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1) จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    

พิจารณาจากหลักฐานและผลงาน
ที่ปรากฏ 
สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม 
สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครองและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบสัมภาษณ์ 
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   2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
   3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
               ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้เสนอโครงการ   
 
 

ลงชื่อ...................................................                           ลงชื่อ................................................... 
      (นางสาวสุขุมาภรณ ์เกษรจรุง)                                        (นางสาวเกศินี พันธุมจินดา) 
หัวหน้าโครงการวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี             รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                                                                                               

 
          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 15.1 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 
โครงกำร                 โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรม                 อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจ          ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ 
   ตลอดจนมีคุณลักษณะความเป็นครูที่สามารถน าความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์  G15 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญวิชาชีพในการปฏิบัติงานตาม
   หน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี และมีความสุข 
กลยุทธ์ที่ 15           ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญวิชาชีพในการปฏิบัติงานตามหน้าที่เป็น
         แบบอย่างที่ดี และมีความสุข 
มำตรฐำนกำรศึกษำที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ นางนาที  เดชะราช 
ผู้ประเมิน นายวุฒิชัย  พันธ์ทรัพย์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ตุลาคม 2562 – พฤศจิกายน 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การส่งเสริม
สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และเทคนิค
วิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
เพ่ือให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษาต้องมีการเตรียม
ความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนธัญบุรี ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรในสถานศึกษา จ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือเป็น
การเปดิมุมมอง และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ เพ่ือจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ตลอดจนมีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพ่ือจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือให้ครูเป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
 ร้อยละ 98 ของครูที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ 
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 เชิงคุณภาพ 
           ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
            แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 1) โรงเรียนธัญบุรี 
 2) แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน 
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากการศึกษาดูงาน 
 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                  

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงการจัดท ากิจกรรม กันยายน 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. เสนอกิจกรรม กันยายน 2562 นางนาที  เดชะราช 
3. ด าเนินกิจกรรม ตุลาคม 2563    กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ ตุลาคม 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ พฤศจิกายน 2563 นายวุฒิชัย พันธ์ทรัพย์ 
6. สรุปการด าเนินโครงการ พฤศจิกายน 2563 นายวุฒิชัย พันธ์ทรัพย์ 

 
7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ รวมเงิน ประเภทเงิน 
งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน   

ค่าจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน 
1. ค่าสถานที่ 100,000 บาท 
2. ค่าอาหาร  100,000 บาท 
3. ค่าวิทยากร  50,000 บาท 
4. ค่าอุปกรณ์   50,000 บาท 

 400,000  400,000  

 
8.ใช้งบประมำณ       งบเงินอุดหนุน (รายหัว)   400,000 บาท   
                             งบรายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)             บาท 
                             งบเงินห้องเรียนพิเศษ (โปรดระบุ)             บาท 
                             สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ)  บาท 
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9. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนธัญบุรีมีความพึงพอใจจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน 
 

-ประเมินจากการจัดโครงการ - แบบประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดโครงการ 
 

 
               ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้เสนอโครงการ   
 

ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ................................................... 
             (นางนาที เดชะราช)                                         (นางสาวเกศินี พันธุมจินดา) 
 

หัวหน้างานระเบียบวินัยกลุ่มบริหารงานบุคคล                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    
 
              
          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 15.2 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 
ชื่อโครงกำร       เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
ชื่อกิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พันธกิจ   ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ 
  ตลอดจนมีคุณลักษณะความเป็นครูที่สามารถน าความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์  G 15 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญวิชาชีพในการปฏิบัติงานตาม
   หน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี และมีความสุข 
กลยุทธ์ที่ 15    ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญวิชาชีพในการปฏิบัติงานตามหน้าที่  
           เป็นแบบอย่างที่ดี และมีความสุข 
มำตรฐำนกำรศึกษำที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ               นางนาที  เดชะราช 
ผู้ประเมิน                  นายวุฒิชัย  พันธ์ทรัพย์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    ตุลาคม 2562  – กันยายน 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
   การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นการจัดกิจกรรมให้ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โดยใช้หลักธรรมเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต ท าให้เห็นคุณค่าของการท าความดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม ก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดี  มี
ความหวัง และก าลังใจในการด ารงตนในฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนธัญบุรี เห็นความส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จึงได้
จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี ครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
             1.เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ซื่อสัตย์และสุจริต ของครูและบุคลากรโรงเรียนธัญบุรี 
3. เป้ำหมำย 
              ร้อยละ 80  ของครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนธัญบุร ี
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 โรงเรียนธัญบุรี  มีครูและ บุคลากรโรงเรียนธัญบุรี  ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยม  ซื่อสัตย์  สุจริต 
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6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน       

 
7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ รวมเงิน ประเภทเงิน 
งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน   

1.ผู้เข้ารับการอบรม ไปอบรม
ที่ส านักปฏิบัติธรรม 
1.1 ค่าสถานที่ 10,000 บาท 
1.2 ค่าอาหาร  10,000 บาท 
1.3 ค่าวิทยากร  5,000 บาท 
1.4 ค่าอุปกรณ์   5,000 บาท 

 30,000  30,000  

 
8. ใช้งบประมำณ       งบเงนิอุดหนุน (รายหัว)   30,000 บาท   
                             งบรายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)  บาท 
                             งบเงินห้องเรียนพิเศษ (โปรดระบุ)  บาท 
                             สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) บาท 
9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร มีความ
พึงพอใจต่อการจัดอบรม 
ครู บุคลากร มีค่านิยมซื่อสัตย์ สุจริต 

ประเมินการจัดกิจกรรม 
 
ประเมินพฤติกรรมด้านค่านิยม 

แบบประเมิน 
 
แบบประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงการจัดท ากิจกรรม ตุลาคม 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. เสนอกิจกรรม ตุลาคม 2562 นางนาที  เดชะราช 
3. ด าเนินกิจกรรม เมษายน 2563    กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ เมษายน 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ พฤษภาคม 2563 นายวุฒิชัย พันธ์ทรัพย์ 
6. สรุปการด าเนินโครงการ มิถุนายน 2563 นายวุฒิชัย พันธ์ทรัพย์ 
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               ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้เสนอโครงการ   

 

ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ................................................... 
             (นางนาที เดชะราช)                                         (นางสาวเกศินี พันธุมจินดา) 
หัวหน้างานระเบียบวินัยกลุ่มบริหารงานบุคคล                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  

 
          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 15.5 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 

ชื่อโครงกำร     โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ชื่อกิจกรรม      พัฒนาครูคณิตศาสตร์ 

พันธกิจ          ข้อ 5  ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ
           ตลอดจนมีคุณลักษณะความเป็นครูที่สามารถน าความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

เป้ำประสงค์ข้อ 15    ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
   เป็นแบบอย่างที่ดี และมีความสุข        

กลยุทธ์ที่ 15   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในการปฏิบัติตามหน้าที่เป็น
  แบบอย่างที่ดีและมีความสุข 

มำตรฐำนกำรศึกษำที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

สนองตัวบ่งชี้ที่ 26   ร้อยละ 91 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
       อย่างต่อเนื่อง 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบ       นางสาวสุพรรณี  แย้มเนตร์ 

ผู้ประเมิน        นางสาวชลธิชา  ช้างค า 

ระยะเวลำด ำเนินกำร     ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563  

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

1. หลักกำรและเหตุผล 

จากพันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน ที่ต้องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในการปฏิบัติตามหน้าที่ เป็นแบบอย่างที่ดีและมีความสุข  

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เห็นถึงความส าคัญในการจัดการเรียนที่หลากหลาย จึงมีการจัด
โครงการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ และเทคนิคต่างๆในการจัดการเรียนรู้ การผลิต
สื่อ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง และ เพื่อยกระดับคุณภาพของครู และ
นักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 

 1)  เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพ่ิมข้ึน 

 2)  เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีความสามารถในการผลิตสื่อและนวัตกรรม
การเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อจัดการเรียนรู้ 

3. เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 

การฝึกอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 19 คน ได้รับการพัฒนาด้าน
เทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

 เชิงคุณภำพ  

  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

            โรงเรียนธัญบุร ี

5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 91  ได้พัฒนาทักษะกระบวนการ
เรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

2. เสนอโครงการ สิงหาคม 2562 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

3. ด าเนินโครงการ 

1) ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ  

2) เตรียมการจัดการอบรม 

3) ท าการฝึกอบรม 

 

พ.ย. 2562 

ธ.ค. 2562 - ก.พ. 2563 

มี.ค. 2563 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

คณะกรรมการด าเนินการ 

ครูกลุ่มสาระฯ ทุกคน 
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4. ประชาสัมพันธ์โครงการ - ฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ 

5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ มี.ค.  – .มิ.ย. 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 

6. สรุปการด าเนินโครงการ มิ.ย. 2563 นางสาวชลธิชา  ช้างค า 

 

7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภทเงิน 

บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน  

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภณัฑ ์   

1. ค่าวิทยากร - - 7,200 - - - 7,200 อุดหนุน 

2. อาหารว่างและ 

   เครื่องดื่ม 

- - 950 - - - 950 อุดหนุน 

3. อาหารกลางวัน - - 950 - - - 950 อุดหนุน 

4. ค่าวัสดุ - - 3,320 - - - 3,320 อุดหนุน 

5. ค่าพิธีเปิด-ปิด 

   การอบรม  

- - - - - - - อุดหนุน 

 

*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 

8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                      12,420           บาท   

                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................   บาท 

                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 

                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 

      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  

      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  

                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  

     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 

     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุลศล ) 
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9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1.  ครูมีความพึงพอใจใน 

    การเข้าร่วมกิจกรรม 
ส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจความพึงพอใจ 

2.  จ านวนครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างน้อยร้อย
ละ 91 ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์เพ่ิมมากขึ้น 

ส ารวจจ านวนครูที่ได้รับการพัฒนา แบบส ารวจครูที่เข้าร่วมการพัฒนา 

 

                   

                   ผู้แสนอกิจกรรม                                               ผู้เห็นชอบกิจกรรม    

                                                               

ลงชื่อ...........................................................                  ลงชื่อ................................................... 

               (นางทัศนียา เขตจัตุรัส)                                     (นางสาวเกศินี พันธุมจินดา) 

     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                   

                            ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 

ลงชื่อ............ ..................................................               

              (นายชาลี วัฒนเขจร)                                              

              ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี         
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เอกสำรเพิ่มเติมแนบท้ำยกิจกรรม  ในกรณีที่เติมรำยละเอียด  

งำนโครงกำร/กิจกรรม....พัฒนาครูคณิตศาสตร์...... กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กิจกรรมการด าเนินงาน หรือ งบประมาณ รวม(บาท) ระยะเวลา ผู้รับ 

รายละเอียดวิธดี าเนินการ ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน ผิดชอบ 

1. ค่าอาหารของครูที่เข้ารับการพฒันา 

ดังนี ้

- ค่าอาหารว่างช่วงเช้าและบ่าย จ านวน 

2  มื้อ มื้อละ 25 บาท 

จ านวน 19  คน  

-ค่าอาหารกลางวันจ านวน 1 มื้อ มื้อละ 

50 บาท  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

950 

 

 

950 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

950 

 

 

950 

ต.ค. 2562 –  

ก.ย. 2563 

คณะ

ด าเนิน 

งาน 

2. ค่าวิทยากร  

ช่ัวโมงละ 1,200 บาท  

จ านวน  6 ช่ัวโมง 

7,200 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

7,200 ต.ค. 2562 – 

 ก.ย. 2563 

คณะ

ด าเนิน 

งาน 

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท ากิจกรรม 

- ค่าปากกา จ านวน 19 ด้าม ด้ามละ 

20 บาท เป็นเงิน 380 บาท 

ยางลบ จ านวน 19  อัน อันละ 10  

บาท เป็นเงิน 190 บาท                                   

-ค่าปากกาสีเมจิก จ านวน 1 กล่อง 

กล่องละ 150 บาท  

เป็นเงิน 150 บาท 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

380 

 

 

190 

150 

 

 

380 

 

 

190 

150 

ต.ค. 2562 –  

ก.ย. 2563 

คณะ

ด าเนิน 

งาน 
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กิจกรรมการด าเนินงาน หรือ งบประมาณ รวม(บาท) ระยะเวลา ผู้รับ 

รายละเอียดวิธีด าเนินการ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน ผิดชอบ 

-ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร AA 
ขนาด 80 แกรม จ านวน 2 รีม  

รีมละ 120 บาท 

-ค่ากระดาษการ์ดสีขาวขนาด A4 
หนา 180 แกรม ส าหรับจัดท า
เกียรติบัตร จ านวน 1 แพ็ค  

ราคาแพ็คละ 80 บาท   

-ค่าแฟลชไดร์ ยี่ห้อคิงทัน ขนาด 
16 GB จ านวน 19 อัน อันละ 120 
บาท 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

240 

 

 

80 

 

 

 

2,280 

 

 

 

240 

 

 

80 

 

 

 

 

2,280 

  

รวมทั้งสิ้น 7,200 1,900 3,320 12,420   
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โครงกำรที่ 15.6 ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
 

ชื่อโครงกำร โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ชื่อกิจกรรม   พัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

พันธกิจ            5. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ตลอดจน
  มีคุณลักษณะความเป็นครูที่สามารถน าความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์   

 ด้ำนพัฒนำองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 15.ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
 เป็นแบบอย่างที่ดี และมีความสุข 

 16. การจัดการความรู้ภายในองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

   สนองตัวบ่งชี้ที่     4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

   ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

     ผู้ประเมิน  นางสาวอาทิตยา  สุขศรี 

ระยะเวลำด ำเนินกำร      พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 

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

1. หลักกำรและเหตุผล 

  ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การส่งเสริม 
สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษาจาเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และ เทคนิค
วิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอก สถานศึกษา 
เพ่ือให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษา ต้องมีการเตรียม
ความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ อีกท้ังเป็น การสร้างขวัญ กาลังใจ ความสมัครสมาน
สามัคคี ความเป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถนาความรู้และ ประสบการณ์ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
วิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงานมาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

         ผลผลิต (outputs) 

 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 25 คน ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา พัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 ผลลัพธ์ (outcomes) 
       บุคลากรร้อยละ 70 น าความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานมาใช้เพ่ือให้เกิด
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ       

3. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

- ส ารวจการเข้ารับการ อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน  

- แบบส ารวจการเข้ารับการ
อบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน  

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 

4. เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 
               ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 25 คน 

 เชิงคุณภำพ 
       บุคลากรร้อยละ 70 น าความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานมาใช้เพ่ือให้เกิด
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ     

 5. สถำนที่ด ำเนินกำร 

           ในประเทศและต่างประเทศ 

6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  1. บุคลากรพัฒนาตนเองทั้งในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ 
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  2. บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน มาใช้เพ่ือให้เกิด
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

7. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน   

ล ำดับที่ รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ/กิจกรรม พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

2 เสนอโครงการ/กิจกรรม พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

3 ด าเนินกิจกรรม มิถุนายน 2563 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

4 รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม กันยายน 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 

5 สรุปการด าเนินโครงการ/กิจกรรม กันยายน 2563 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 

8. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

 งบประมำณ รวม(บำท) ระยะเวลำ ผู้รับ 

รำยละเอียด
วิธีด ำเนินกำร 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ งบประมำณ ปฏิบัติงำน ผิดชอบ 

1. ค่าใช้จ่ายในการเข้า
อบรม 

 65,000  65,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

***  ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
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รำยกำร 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภทเงิน 

บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน  

ค่าจ้าง ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าสา
ธาร- 

ณูปโภค 

ค่าครุ 

ภัณฑ์   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 
4 คนชั่วโมงละ 1,200 
บาท วันละ 6 ชั่วโมง 
จ านวน 2 วัน 

2. ค่าอาหารว่างและ
อาหารกลาง วันละ 100 
บาท จ านวน 2 วัน ผู้เข้า
อบรม 30 คน 

3. กระดาษสี A4 120 
แกรม Venus 3 รีม 

4. วัสด/ุอุปกรณ์อ่ืนๆ  

   

57,600 

 

6,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

  315 

 

1,085 

 

 

57,600 

 

 

 

 

6,000 

 

315 

 

1,085 

อุดหนุน 

รายหัว 

9. ใช้งบประมำณ                เงินอุดหนุน (โปรดระบุ)                …………..65,000…………. บาท   

                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ              ....................................... บาท 

                                     เงินห้องเรียนพิเศษ                      ........................................ บาท 

                                     รายได้สถานศึกษา (เรียนภาษากับเจ้าของภาษา)   ……………….. บาท 

      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  

      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / งบคงเหลือปี...../ โรงอาหาร / ทั่วไป 

                             ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
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        ผู้รับผิดชอบกิจกรรม          

                                        

ลงชื่อ........ ...........................................                                      

         (นางชุติมา ภิญญาพงษ์)    

    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        

 

   ผู้เสนอกิจกรรม            ผู้เห็นชอบกิจกรรม 

ลงชื่อ...................................................    ลงชื่อ................................................... 

         (นางชุติมา ภิญญาพงษ์)              (นางสาวเกศินี พันธุมจินดา) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                                                                   

               

                  ผู้อนุมัติกิจกรรม                                                

 

    ลงชื่อ............ ..................................................               

                           (นายชาลี วัฒนเขจร)                                              

                    ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี                     
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โครงกำรที่ 16.2 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

ชื่อโครงกำร      โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC ) 
พันธกิจ           ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะตลอดจนมี    
                     คุณลักษณะความเป็นครูที่สามารถน าความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ     มิติด้านพัฒนาองค์กร 
กลยุทธ์ที่  16   ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในองค์กรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรศึกษำที่  3  การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองมำตรฐำนที่   5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
                            เรียนรู้ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ      นายสันติ     จั่นผ่อง 
ผู้ประเมิน         นายสันติ    จั่นผ่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      1  ตุลาคม   2562  -   30  กันยายน  2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) พุทธศักราช 2545 มาตรา 
22 ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษา ที่พัฒนา
ผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูทุกคนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะ ช่วยให้
นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ท่ีครู จะต้องทราบ
คือ Professional Learning Community (PLC) เป็นการรวมตัวกันท างาน พัฒนาทักษะและ การเรียนรู้เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และ
ภารกิจร่วมกัน โดยท างานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแล สนับสนุน สู่การ
เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ความส าเร็จหรือ
ประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญและความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการ เรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสู่มือ อาชีพ และสนองต่อ
จุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 4 โรงเรียนธัญบุรี โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา ศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC 
(Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ” ขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือให้ครูได้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 2. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. เป้ำหมำย 

 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
 3.1.1 เชิงปริมาณ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
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 3.1.2 เชิงคุณภาพ ครูที่ร่วมโครงการ มีความรู้เรื่องกระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนา คุณภาพผู้เรียน 
คิดเป็นร้อยละ 90  

 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต) 
 3.2.1 ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถใน การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”  

 3.2.2 นักเรียนกลุ่มทุกคนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ และเจตคติท่ีดีต่อการ เรียนรู้จาก
การครูมืออาชีพ แบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ” 
 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
            โรงเรียนธัญบุร ี
 
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 5.1 ครูมีความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพ่ิมความกระตือรือร้นที่ จะ
ปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน  

5.2 ครูเกิดสิ่งที่เรียกว่า พลังการเรียนรู้ (Power of Learning) ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้น เรียน
ของตนเองมีผลดียิ่งขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนและร่วมกันรับผิดชอบ  

5.3 ครูรับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น ส่งผล ดีต่อ
การปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพของตนได้ตลอดเวลา เกิดแรงแนวทางที่จะสร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ ให้
นักเรยีนต่อไป  

5.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติกลุ่มเป้าหมายในรายวิชา 
หลัก 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนใน 3 รายวิชาที่ไม่ได้สอบวัดความรู้ระดับชาติ 
 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                  

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

 ประชุมจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
กันยายน 2562  

นายสันติ   จั่นผ่อง 
2. ประสานแผน/น าไปหลอมรวมเป็นแผนปฏิบัติการ กันยายน 2562 
3. จัดท าแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน ตุลาคม 2562 
4. ขั้นด าเนินการ (Do) 

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายงาน 
 ตุลาคม  2562 

5. 2. ด าเนินงานตามโครงการ  ตุลาคม 2562 –  
กันยายน 2563 
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6. ขั้นประเมินผล/ติดตามผล(Check) 
1. ประเมินผลการด าเนินงานตาม 
    กิจกรรม 
2. ประเมินความพึงพอใจ 
3. จัดท าสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และ
จัดท าแฟ้มโครงการรายงานผลการท าเนินงาน 
4. รายงานผลการด าเนินงาน/รายงานประจ าปี 

 
 

ส.ค. 2563 

 

7. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
1. น าผลการปฏิบัติมาปรับปรุงโครงการ 
2. น ากิจกรรมท่ีปรับปรุงแล้วมาเป็นต้นแบบของ
โครงการต่อไป 

 
ก.ย.. 2563 

 

 
7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ รวมเงิน ประเภทเงิน 
งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน   

1. ค่าจัดอบรม  10,000  10,000 อุดหนุน 
2. จัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์  5,000  5,000  

*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
8. ใช้งบประมำณ            
                                      เงินอุดหนุน (รายหัว)                                  15,000        บาท   
                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................   บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 
                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 
      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  
                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 
     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุลศล) 
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9. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการ 
เรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เพ่ิม 
ผลสัมฤทธิ์ในทุกรายวิชา 

-การทดสอบ  
-การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 

-แบบทดสอบ  
-แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ 
ร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

-การรายงานผลการท า กิจกรรม 
PLC 

-แบบรายงานผลการท า โครงการ 

ครูแต่ละกุ่มสาระการเรียนรู้ เกิด
การเรียนรู้และพัฒนางาน ด้านการ
เรียนการสอนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนกว่าเดิม 

-การรายงานผลการท า กิจกรรม 
PLC -การน าเสนอวีธีการ 
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best 
Practice) 

-แบบรายงานผลการท า กิจกรรม 
PLC -รายงานผลงานการ 
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) 

 

               ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้เสนอโครงการ   
 

ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ................................................... 
          ( นายสันติ จั่นผ่อง)                                             ( นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา) 

             หัวหน้างานวิชาการ                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ        

 
 

          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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แบบเสนอโครงกำรที่ 16.3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 
ชื่อโครงกำร      โครงการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม      จัดจ้างวิทยากรสอนการประดิษฐ์วัสดุเพื่อฝึกวิชาชีพให้นักเรียน 
พันธกิจ    พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

มิติด้ำนประสิทธิผลตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. นักเรียนมีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 

และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 

2. โรงเรียนผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

มิติด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร 

12. กระบวนการส่งเสริมศักยภาพวิชาการและคุณลักษณะผู้เรียนที่เป็นรูปธรรม 

มิติด้ำนพัฒนำองค์กร 
 16. การจัดการความรู้ภายในองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่  1. นักเรียนมีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นคนดีมีคุณธรรม  

มีศักยภาพเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

12. กระบวนการส่งเสริมศักยภาพวิชาการและคุณลักษณะผู้เรียนที่เป็นรูปธรรม 

16. ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในองค์กร เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน 

สนองตัวบ่งชี้ 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับ 

             กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 4) สุขภาวะทางกาย และลักษณะจิตสังคม 

   มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
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สนองตัวบ่งชี้     1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    โรงเรียนธัญบุรี 

ผู้รับผิดชอบ      กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนธัญบุรี 

ผู้ประเมิน         นางกชนิกา พลจันทึก 

ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 

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

1. หลักกำรและเหตุผล 

          ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจในการขวนขวายหาความรู้นอกเหนือจากใน
วิชาเรียนตามหลักสูตร โดยการจัดกิจกรรมชุมนุมเพ่ือเลือกเรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่น  ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้หลากหลายมากยิ่งข้ึน ท าให้เกิดทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริง สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  หรือ
พัฒนาไปเพ่ือประกอบอาชีพหารายได้ ให้ตนเองและครอบครัวได้ 

2. วัตถุประสงค์ 

         ผลผลิต (outputs) 

จัดกิจกรรมชุมนุมเพ่ือให้นักเรียนเลือกเรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่น ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมาให้ความรู้
กับผู้เรียน 

          ผลลัพธ์ (outcomes) 

นักเรียน ผู้สนใจเลือกในกิจกรรมชุมนุม การสอนการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเพ่ือฝึกวิชาชีพ สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และต่อยอดการเรียนรู้เป็นอาชีพได้   

3. เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 

นักเรียนที่เลือกเรียนในกิจกรรมชุมนุม ร้อยละ 80 สามารถน าความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพส าหรับตนเอง
หรือสมาชิกในครอบครัวได้ 

เชิงคุณภำพ  

สร้างความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง  ของนักเรียนที่ผ่านการเรียนกับวิทยากรท้องถิ่น 

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

            โรงเรียนธัญบุร ี
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5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

           นักเรียนที่เลือกเรียนในกิจกรรมชุมนุม สามารถน าความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพส าหรับตนเองหรือสมาชิก
ในครอบครัวได้ 

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน           

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ตุลาคม 2562 นางกชนิกา  พลจันทึก 
2. เสนอโครงการ ตุลาคม 2562  
3. 1. จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน

วิชาชีพเพ่ือสอนนักเรียน 
2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนกลุ่ม
สนใจที่จะเรียนรู้ด้านวิชาชีพในคาบชุมนุม 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 
 

 

4 สรุปการด าเนินโครงการ/กิจกรรม กันยายน 2563  
 
7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภทเงิน 
บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน  
ค่าจ้าง ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าสาธาร 
ณูปโภค 

ค่าครุ 
ภัณฑ์ 

  

1. จัดหาวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านวิชาชีพ
เพ่ือสอนนักเรียน 
2.จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนนักเรียนกลุ่มสนใจที่จะ
เรียนรู้ด้านวิชาชีพในคาบ
ชุมนุม 

 ค่าจ้าง
วิทยา 
กร 

    30,000 
 
 
 

สมาคม 
 
 
 

*** ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                   ............30,000.................   บาท   
                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................   บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 
                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 
      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  
                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 
     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุศล ) 
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9. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. มีนักเรียนกลุ่มสนใจประมาณ 
100 คน เข้าเลือกเรียนชุมนุม 

สังเกต / แบบประเมินผล แบบประเมินกิจกรรมฯ 

2. นักเรียนกลุ่มสนใจสามารถสร้าง
งานประดิษฐ์วัสดุได้คนละ 1 ชิ้น / 
งาน อย่างน้อยคนละ 5 งาน 
 

สังเกต / แบบประเมินผล แบบประเมินกิจกรรมฯ 

 
 
            ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                                ผู้เสนอกิจกรรม  

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

           (นางกชนิกา พลจันทึก)                                          (นางสาวเกศินี พันธุมจินดา) 

       หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ        

                                                

ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 

ลงชื่อ............ .................................................. 

(นายชาลี วัฒนเขจร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 17.2 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

ชื่อโครงกำร  พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

ชื่อกิจกรรม     จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการศึกษา 

พันธกิจ           ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ตลอดจนมี
คุณลักษณะความเป็นครูที่สามารถน าความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายครอบคลุมสนับสนุนการบริหาร                     
การจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

กลยุทธ์ที่  17    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายครอบคลุมสนับสนุนการบริหาร การจัดการ 

เรียนรู้ และการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ   ด้านคุณภาพผู้เรียน 

สนองมำตรฐำนที่  3 กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

บงชี้ท่ี   จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    งานโสตทัศนศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ      นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว 

ผู้ประเมิน         นายจิรัฏฐ์   มีมงคลวรกฤตา 

ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 

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

1. หลักกำรและเหตุผล 

จากนโยบายโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนรู้คุณค่าและประโยชน์จากเทคโนโลยี และมีความรู้
ทักษะด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
ตลอดจนโรงเรียนสามารถเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีในจังหวัดปทุมธานี อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
และระบบเทคโนโลยี จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีที่ใช้ในการเรียนการ
สอน จ าเป็นต้องมีประสิทธิภาพรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถ
เทียบเท่ากับภายนอกได้ จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือการศึกษาขึ้นความสามารถ
ศึกษาค้นคว้าหาจากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการกับ
ผู้ใช้ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ 

          ผลผลิต (outputs) เพ่ือครูมีการใช้สื่อในการเรียนการสอนพร้อมทั้งมีอุปกรณ์ในการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ผลลัพธ์ (outcomes) เพ่ือจัดระบบการสนับสนุนงานการเรียนการสอน ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน  

3. เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 

1. โสตทัศนศึกษามีอุปกรณ์เพ่ือให้บริการแก่นักเรียนและครูอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ครูและนักเรียนมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

เชิงคุณภำพ  

 นักเรียนและครูใช้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

            โรงเรียนธัญบุร ี

5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ระบบการเรียนการสอน ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ครูและนักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้า
มาสนับสนุนการเรียนการสอน  

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

2. เสนอโครงการ สิงหาคม 2562 นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว 

3. ด าเนินโครงการ 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

2.เริ่มด าเนินการ 

1 ต.ค. 2562                        
- 30 ก.ย. 63 

งานโสตทัศนศึกษา 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ มิถุนายน 2563  นางทัศนีย์ เดชานุภานนท์ 

5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 

6. สรุปการด าเนินโครงการ กันยายน 2563 นายจิรัฏฐ์   มีมงคลวรกฤตา 
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7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ 

ประเภทเงิน 
บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน 

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ 

Nikon D750  

  / 65,000 

 

เงินอุดหนุน 

จัดซื้อชุดไมโครโฟนลอย 

Sennheiser 

  / 35,000 เงินอุดหนุน 

จัดซื้ออุปกรณ์ไลท์วีดีโอ 

DJI OSMO MOBILE 3 

  / 4,500 

 

เงินอุดหนุน 

จัดซื้อถ่านส าหรับถ่ายภาพ            
และใส่ไมโครโฟน 

 /  5,000 

 

เงินอุดหนุน 

จัดซื้อกระดาษส าหรับ           
พิมพ์ภาพและหมึก 

 /  3,500 เงินอุดหนุน 

จัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพสตูลดิโอ 

ชุดไฟถ่ายรูป 

  / 20,000 

 

เงินอุดหนุน 

จัดซื้อแบตเตอรี่โดรน 

Phantom-4-Battery 

  / 25,000 เงินอุดหนุน 

เครื่องส ารองไฟ 

Cleanline 500 w 

  / 5,000 เงินอุดหนุน 

วิทยุสื่อสาร  

SPENDER D2452 PLUS  

  / 10,000 เงินอุดหนุน 

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

MSI GF75  

  / 39,900 เงินอุดหนุน 

หูฟัง 

SONY  

  / 6,000 เงินอุดหนุน 

https://www.audiocity2u.com/Wireless-Microphone/Sennheiser
https://www.lazada.co.th/products/spender-walkie-talkie-d2452-plus-i253222642-s390801351.html?search=1
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ฮาร์ดดิสก์ภายนอก 

WD HDD EXT 3.5 - 4TB 

  / 4,000 เงินอุดหนุน 

เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิ

VISUALIZER  VERTEX 

  / 45,000 เงินอุดหนุน 

8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                           267,900             บาท   

                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................   บาท 

                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 

                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 

      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  

      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  

                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  

     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 

     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุศล ) 

9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ครูและนักเรียนรู้จักใช้ใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้ และการจัดการเรียน
การสอน มีการน าเสนอผลงานผ่าน
เทคโนโลยี ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คิดเป็นร้อยละ 90 

    แบบสอบถาม / การสังเกต    แบบประเมินผล /แบบส ารวจ 

สภาพการบริการโสตทัศนศึกษา            
มีสภาพเอ้ืออ านวยต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

    แบบสอบถาม / การสังเกต    แบบประเมินผล /แบบส ารวจ 

เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน  

    แบบสอบถาม / การสังเกต    แบบประเมินผล /แบบส ารวจ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เสนอโครงการ   

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

        ( นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว )                                        ( นายเกรียงไกร  ด าประภา ) 

          หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา                                    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป       

                                                       

             ผู้เห็นชอบโครงการ                                               ผู้อนุมัติโครงการ 

 

ลงชื่อ............. .................................................              ลงชื่อ........................................................... 

           (นายชาลี วัฒนเขจร)                                       (นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 17.3 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

ชื่อโครงกำร      โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
พันธกิจ           ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะตลอดจนมี    
                    คุณลักษณะความเป็นครูที่สามารถน าความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ     มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
กลยุทธ์ที่  17     พัฒนาระบบเทคโนดลยีสารสนเทศและเครือข่ายครอบคลุมสนับสนุนการบริหารการจัดการ 
                     เรียนรู้และการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
มำตรฐำนกำรศึกษำที่  1 คุณภาพผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        1.1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สนองมำตรฐำนที่   5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
                             เรียนรู้ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ      นายอนันต์  ธ ารงค์เกียรติ 
ผู้ประเมิน         นายอนันต์  ธ ารงค์เกียรติ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      1  ตุลาคม   2562  -   30  กันยายน  2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพ่ือเสริม 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน โดยให้การสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้กับโรงเรียน ตลอดจนการสนับสนุนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
อย่างต่อเนื่อง งานระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนธัญบุรีด าเนินการตามนโยบายข้างต้น โดยแต่ละปี
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดปฏิทินสารสนเทศที่ให้โรงเรียนด าเนินการผ่าน
ระบบ ได้แก่ DMC EMIS B-OBEC M-OBEC การด าเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน พิการเรียนร่วม EMES ฯลฯ 
และ การด าเนินการสารสนเทศเพ่ือใช้ในโรงเรียน ส าหรับระบบของ สพฐ. บางระบบก าหนดระเวลาการจัดเก็บ 
และด าเนินการกบัสารสนเทศค่อนข้างจ ากัดโดยก าหนดการเปิด-ปิดระบบ ก าหนดรูปแบบรายงานที่เป็นเฉพาะ 
ท าให้โรงเรียนไม่สามารถน าสารสนเทศท่ีมีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร ส่วนการให้บริการสารสนเทศภายใน 
โรงเรียน หรือ หน่วยงานภายนอกส่วนใหญ่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนที่พัฒนาและ 
ปรับปรุงตามที่หน่วยงานที่โรงเรียนส่งข้อมูลให้เผยแพร่ ซึ่งยังพบข้อมูลสารสนเทศท่ีได้ ยังไม่เป็นไปตามหลัก 
สารสนเทศที่ดี กล่าวคือ ขาดความถูกต้อง แม่นย า ไม่เป็นปัจจุบัน มีการท างานซ้ าซ้อน หรือเกิดความล่าช้า ท าให้ 
เกิดความไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุน จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น งานระบบสารสนเทศ มีแนวคิด
ที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศจ าเป็น ของโรงเรียน ให้สามารถให้บริการผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน อีกท้ัง
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และ 
     เป็นปัจจุบัน  
2.2 เพ่ือเป็นแหล่งบริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนแก่ผู้ใช้งาน  

3. เป้ำหมำย  
3.1 ผลผลิต ( Outputs ) ( ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากด าเนินการเสร็จ )  

3.1.1 เชิงปริมาณ ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 ใช้ข้อมูล สารสนเทศของ 
        โรงเรียน ในการบริหาร จัดการเรียนการสอนหรือประกอบการตัดสินใจ  
3.1.2 เชิงคุณภาพ ผู้เกี่ยวข้องได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศโรงเรียน  

3.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต )  
3.2.1 ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้สารสนเทศท่ีถูกต้อง สมบูรณ์ทันเวลา เพ่ือใช้ในการจัดเรียนรู้ 

บริหารจัดการหรือประกอบการตัดสินใจ  
4.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 (   ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ( เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ) ปีงบประมาณ 2563 
 (   ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563( เดือนเมษายน 2563– กันยายน 2563) ปีงบประมาณ 2563 
5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
            โรงเรียนธัญบุร ี
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 6.1 โรงเรียนมีบริการข้อมูล / สารสนเทศที่จ าเป็น ครอบคลุมทั้งให้กับนักเรียน ผู้บริหาร ครู หรือ 
                 ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วน ประกอบการเรียนรู้ ตัดสินใจ หรือบริหารจัดการ  
                 อย่างมีประสิทธิภาพ  

6.2 หน่วยงานในโรงเรียน / หน่วยงานภายนอกได้รับข้อมูลที่ต้องการทันเวลา 
 
7. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                    

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทราบสภาพ ปัญหาและ
ขอบเขตความต้องการใช้สารสนเทศ  
1.2 ขออนุมัติโครงการ  
1.3 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดรูปแบบ ขอบเขต
ของสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ ตลอดจน คุณลักษณะ 
Hardware ในการจัดเก็บและใช้ งานสารสนเทศ 

 
กันยายน 2562 

 

 
นายอนันต์  ธ ารงค์เกียรติ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do)  
2.1 วิเคราะห์ระบบร่วมกันกับ ผู้พัฒนาโปรแกรม 
2.2 .จัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ก าหนด 

 
ตุลาคม 2562 –  
กันยายน 2563 

 
 
 



 

 

263 
 

2.3 น าข้อมูลเข้าระบบ ทดสอบระบบ ตรวจสอบ 
ปรับปรุง/แก้ใขข้อมูลให้ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน  
2.4 จัดท าคู่มือ เอกสารประกอบการใช้งาน 
สารสนเทศ  
2.5 บริการสารสนเทศที่จัดท า 

 
 
 
 

 
 
 
 

นายอนันต์  ธ ารงค์เกียรติ 
3. ขั้นประเมินผล/ติดตามผล(Check) 

3.1 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
 
 

ส.ค. 2563 
4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 

4.1 .สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ  
4.2 ด าเนินการปรับปรุงเอกสาร / คู่มือ / 
โปรแกรม 

 
ก.ย.. 2563 

 
8. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ 
รวมเงิน ประเภทเงิน 

งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน 
1.ค่าพัฒนาโปรแกรม  30,000  30,000 อุดหนุน 
2.ค่าจัดท าเอกสาร  5,000  5,000 อุดหนุน 

***  ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
9. ใช้งบประมำณ            
                                      เงินอุดหนุน (รายหัว)                                  35,000          บาท   
                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................   บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 
                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 
      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  
                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 
     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุลศล ) 
10. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
ความพึงพอใจในระบบ ข้อมูล
สารสนเทศระดับ มาก(ร้อยละ 80) 

สอบถาม สัมภาษณ์ ผู้ใช้งาน
สารสนเทศ 

แบบสอบถาม 

ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึง
สารสนเทศ (ร้อยละ 80) 

สอบถาม สัมภาษณ์ ผู้ใช้งาน
สารสนเทศ 

แบบสอบถาม 
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ประโยชน์ของสารสนเทศ ต่อการ
เรียนรู้ หรือการ บริหารจัดการ 
หรือ ประกอบการตัดสินใจ (ร้อย
ละ 80) 

สอบถาม สัมภาษณ์ ผู้ใช้งาน
สารสนเทศ 

แบบสอบถาม 

ความเหมาะสม เพียงพอ และ
คุ้มค่า ในการลงทุน (ร้อยละ 80 

สอบถาม สัมภาษณ์ ผู้ใช้งาน
สารสนเทศ 

แบบสอบถาม 

 

 
               ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้เสนอโครงการ   

 
ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ................................................... 
           ( นายอนันต์  ธ ารงค์เกียรติ)                                     ( นางสาวเกศินี   พันธุมจินดา) 

             หัวหน้างานสารสนเทศ                                        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ     

  

          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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โครงกำรที่ 18.1 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

ชื่อโครงกำร  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ชื่อกิจกรรม   ออกแบบตกแต่งและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  และมีนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ มิติด้านพัฒนาองค์กร    
กลยุทธ์ที่18 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

มำตรฐำนกำรศึกษำที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา 
มำตรฐำนตัวบ่งช้ีที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
   คุณภาพ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ นายสงกรานต์ เอ่ียมรอด 
ผู้ประเมิน  นายวศิน  ศุภนคร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนก่อสร้างมาเป็นเวลานาน เกิดความ

ช ารุดเสียหายตามสภาพการใช้งานและตามสภาพอายุของอาคาร เพ่ือให้อาคารเรียน อาคารประกอบมีความ
มั่นคงปลอดภัย สะอาดสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ร่มรื่น สวยงาม มีบรรยากาศดี ส่งผลให้ผู้เรียน ครู บุคลากร  
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีความสุขในโรงเรียน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการตรวจสภาพอาคารเรียนและ
สิ่งก่อสร้าง และซ่อมบ ารุงรักษา ให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา  
2. วัตถุประสงค์ 
ผลผลิต (outputs) 

โรงเรียนมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียงและอยู่ในสภาพใช้
การได้ มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
ผลลัพธ์ (outcomes) 

โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนที่เพียงพอต่อความต้องการบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษามีความพึง
พอใจ 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

  อาคารเรียน 4 หลัง อาคารประกอบ 10 หลังอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง สิ่งก่อสร้างและ 
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
  เชิงคุณภำพ  

อาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารเอนกประสงค์ สิ่งก่อสร้างของโรงเรียนอยู่ในสภาพดีมั่นคง 
แข็งแรง 
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4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนธัญบุรี 
       
     5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

อาคารเรียน  อาคารประกอบ  อาคารเอนกประสงค์ สิ่งก่อสร้างของโรงเรียนได้รับการตกแต่ง
และปรับปรุงให้เหมาะสมและสวยงาม 

 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ/กิจกรรม สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

2. เสนอโครงการ สิงหาคม 2562 นายสงกรานต์ เอ่ียมรอด 
3. ด าเนินโครงการ 

ออกแบบ ตกแต่ง และปรับปรุงอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

ต.ค.62– ก.ย.63 คณะกรรมการด าเนินการ 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ตุลาคม 62 คณะกรรมการด าเนินการ 
5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม สิงหาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 
6. สรุปการด าเนินโครงการ/กิจกรรม กันยายน 2563 นายสงกรานต์ เอ่ียมรอด 

 
7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ 
ประเภทเงิน 

บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน 

ค่าจ้าง ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าสาธาร 
ณูปโภค 

ค่าครุ 
ภัณฑ์ 

  

1. ดอกไม้แห้งและวัสดุ 
อุปกรณ์ 
(รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท้าย) 

    
  

   
30,000 

 
อุดหนุน 

1. ออกแบบตกแต่งและ
ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
(รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท้าย) 

    
  

   
50,000 

 
อุดหนุน 

***  ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
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8. ใช้งบประมำณ  เงินอุดหนุน (รายหัว)     ...............80,000...........   บาท   
    รายได้สถานศึกษา(ทั่วไป)       .......................................บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)      ....................................... บาท 
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ)....................................... บาท 
เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ ) 
รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ /ทั่วไป /ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  
ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
เงินห้องเรียนพิเศษ( EP / GP / IP / MOU ) 
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุศล ) 
 

9. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

อาคารสถานที่ของโรงเรียนได้รับ 
การตกแต่งและปรับปรุงอาคาร
สถานที่ 

นับจ านวนอาคารสถานที่ที่ได้รับ
การตกแต่งและปรับปรุงอาคาร
สถานที่ 
 

บันทึกการปฏิบัติงานดูแลรักษา
ตกแต่งและปรับปรุงอาคารสถานที่ 

 

 
             ผู้เสนอกิจกรรม             ผู้เห็นชอบกิจกรรม                                               

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 
             (นายวศิน   ศุภนคร)          (นายเกรียงไกร  ด าประภา) 
หัวหน้างานส่งเสริมอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม                       รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

                                                    ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
                                     ลงชื่อ........ ...................................................... 
                                                 (นายชาลี  วัฒนเขจร) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี 
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เอกสำรเพิ่มเติม    แนบงำนโครงกำร/กิจกรรม  ในกรณีที่เติมรำยละเอียด  
งำนโครงกำร/กิจกรรม.......................................................................ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน 

กิจกรรมการด าเนินงานหรือ งบประมาณ รวม(บาท) ระยะเวลา ผู้รับ 

รายละเอียดวิธีด าเนินการ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน ผิดชอบ 

1.ดอกไม้แห้งส าหรับตกแต่งเวที

เพ่ือใช้ในงานกิจกรรมหรือวัน

ส าคัญต่างๆ  

   30,000  30,000  14 

 กุมภาพันธ์ 

 2565 

นาย

สงกรานต์ 

เอ่ียมรอด  

2.ออกแบบตกแต่งและปรับปรุง

อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

   50,000  50,000       14 

  กุมภาพันธ์ 

     2565 

 นาย

สงกรานต์ 

เอ่ียมรอด  
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โครงกำรที่ 18.2 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

ชื่อโครงกำร      โครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
ชื่อกิจกรรม      ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ 
พันธกิจ           พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                     และมีนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์     มิติด้านพัฒนาองค์กร    
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

มำตรฐำนกำรศึกษำที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา 
มำตรฐำนตัวบ่งช้ีที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ       นายวศิน  ศุภนคร 
ผู้ประเมิน  นายวศิน  ศุภนคร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
อาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนก่อสร้างมาเป็นเวลานาน  เกิดความ

ช ารุดเสียหายตามสภาพการใช้งานและตามสภาพอายุของอาคาร  เพื่อให้อาคารเรียน  อาคารประกอบมี
ความมั่นคงปลอดภัย  สะอาด  สิ่งแวดล้อม  ภูมิทัศน์ร่มรื่น  สวยงาม มีบรรยากาศดี  ส่งผลให้ผู้เรียน  ครู  
บุคลากร  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีความสุขในโรงเรียน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการตรวจสภาพอาคาร
เรียนและสิ่งก่อสร้าง  และซ่อมบ ารุงรักษา ให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา  

 

2. วัตถุประสงค์ 
ปรังปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ในส่วนที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีและจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ 
3. เป้ำหมำย 
 ผลผลิต (outputs) 
  อาคารสถานที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมต่อการใช้งาน 
 ผลลัพธ์ (outcomes) 

ความปลอดภัยของ นักเรียน ครูและบุคลากรที่ใช้อาคารสถานที่ในการจัดการเรียนรู้ 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

        โรงเรียนธัญบุร ี

5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
อาคารเรียน  อาคารประกอบ  อาคารเอนกประสงค์ สิ่งก่อสร้างของโรงเรียนได้รับการดูแล

รักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพดี สะอาด และปลอดภัย  นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนธัญบุรี ได้ใช้พื้นที่และประโยชน์ในการท ากิจกรรมสนองมาตรฐานการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 

270 
 

 

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      
ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ/กิจกรรม สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

2. เสนอโครงการ สิงหาคม 2562 นายวศิน  ศุภนคร 

3. ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ ต.ค.62 – ก.ย.63 นายวศิน  ศุภนคร 
 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ตุลาคม 62 คณะกรรมการด าเนินการ 

5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม สิงหาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 

6. สรุปการด าเนินโครงการ/กิจกรรม กันยายน 2563 นายวศิน  ศุภนคร 

 

7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภทเงิน 

บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน  

ค่าจ้าง ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าสาธาร 

ณูปโภค 

ค่าครุ 

ภัณฑ์ 

  

1. ซ่อมแซมซุ้มประตู
ทางเข้า 

        

150,000 

 

อุดหนุน 

2. วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม
อาคารสถานที่ 

    

  
  250,000 อุดหนุน 

3. ปรับปรุงและพัฒนา
อาคารสถานที่ 

       200,000 อุดหนุน 

***  ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 

8. ใช้งบประมำณ         เงินอุดหนุน (รายหัว)                   .............. 600,000...........   บาท   
                                     รายได้สถานศึกษา(ทั่วไป)               .......................................   บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         .......................................   บาท 
                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 
เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  
                         ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
 เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 
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 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดกิารฯ / สาธารณกุศล ) 
9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

อาคารสถานที่ของโรงเรียนได้รับ
การดูแลรักษา ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้  

นับจ านวนอาคารสถานที่ที่ได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถ
ใช้การได้ 

แบบส ารวจอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

ลงชื่อ................................................... 
   (นายวศิน ศุภนคร) 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
                      

 

  ผู้เสนอกิจกรรม                           ผู้เห็นชอบกิจกรรม                                               

ลงชื่อ...................................................                                          ลงชื่อ................................................... 
            (นายวศิน   ศุภนคร)                                                              (นายเกรียงไกร ด าประภา) 
 หัวหน้างานส่งเสริมอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม                                รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 

                                                    ผู้อนุมัติกิจกรรม 
 
                                     ลงชื่อ.............. ................................................ 
                                                 (นายชาลี วัฒนเขจร) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี 
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แบบเสนอกิจกรรมประจ ำปีงบประมำณ 2563 

ชื่อโครงกำร  พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

ชื่อกิจกรรม      การซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์ 

พันธกิจ           ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ตลอดจนมี
คุณลักษณะความเป็นครูที่สามารถน าความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ   โรงเรียนผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่  17   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายครอบคลุมสนับสนุนการบริหาร การจัดการเรียนรู้  

และการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ   ด้านคุณภาพผู้เรียน 

สนองมำตรฐำนที่  3 กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

บงชี้ท่ี    จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
  สถานศึกษา 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    งานโสตทัศนศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ      นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว 

ผู้ประเมิน         นายจิรัฏฐ์   มีมงคลวรกฤตา 

ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 

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

1.หลักกำรและเหตุผล 

งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนธัญบุรีเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ และบริการสนับสนุน
ด้านการเรียนการสอน มีหน่วยงานมาใช้บริการเป็นจ านวนมาก ทั้งหน่วยงานภายในโรงเรียน และภายนอก
โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน  โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆจึงต้องพร้อมที่จะบริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้ง
ในด้านเครื่องเสียง  มัลติมีเดีย  อุปกรณ์ต่างๆ และสถานที่ ที่ต้องพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา   

2. วัตถุประสงค์ 

         ผลผลิต (outputs) 

1. เพ่ือใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ืออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
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ผลลัพธ์ (outcomes) 

เพ่ือจัดระบบการโสตทัศนูปกรณ์ ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน  

3. เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 

งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนธัญบุรี ร้อยละ 90  มีโสตทัศนูปกรณ์ท่ีพร้อมใช้ในการท ากิจกรรม 

เชิงคุณภำพ  

ครู นักเรียน และบุคลากรภายนอก  ร้อยละ 90 สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

            โรงเรียนธัญบุร ี

5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ระบบการเรียนการสอน ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ครูและนักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้า
มาสนับสนุนการเรียนการสอน  

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

2. เสนอโครงการ สิงหาคม 2562 นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว 

3. ด าเนินโครงการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

2. เริ่มด าเนินการ 

1 ต.ค. 2562 –                        
30 ก.ย. 63 งานโสตทัศนศึกษา 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ มิถุนายน 2563 นางทัศนีย์ เดชานุภานนท์ 

5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 

6. สรุปการด าเนินโครงการ กันยายน 2563 นายจิรัฏฐ์   มีมงคลวรกฤตา 
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7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ ประเภทเงิน 

บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน  

ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ท่ีช ารุด  /   30,000 เงินอุดหนุน 

จัดซื้ออะไหล่ในการซ่อมแซม  /  10,000 เงินอุดหนุน 

 

8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                              40,000              บาท   

                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................    บาท 

                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 

                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 

      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  

      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  

                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  

     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 

     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุศล ) 

9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน  

แบบสอบถาม / การสังเกต แบบประเมินผล /แบบส ารวจ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เสนอโครงการ   

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

        ( นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว )                                     ( นายเกรียงไกร  ด าประภา) 

          หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา                                    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป      

                                   

             ผู้เห็นชอบโครงการ                                               ผู้อนุมัติโครงการ 

 

ลงชื่อ.............. ................................................              ลงชื่อ........................................................... 

              (นายชาลี   วัฒนเขจร)                                        (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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แบบเสนอกิจกรรมประจ ำปีงบประมำณ 2563 

ชื่อโครงกำร  พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

ชื่อกิจกรรม      ปรับปรุงพัฒนาห้องโสตทัศนศึกษาเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล 

พันธกิจ           ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ตลอดจนมี
คุณลักษณะความเป็นครูที่สามารถน าความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ   โรงเรียนผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่  17   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายครอบคลุมสนับสนุนการบริหาร การจัดการเรียนรู้  

และการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ   ด้านคุณภาพผู้เรียน 

สนองมำตรฐำนที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

บงชี้ท่ี   จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    งานโสตทัศนศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ      นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว 

ผู้ประเมิน         นายจิรัฏฐ์   มีมงคลวรกฤตา 

ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 

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

1.หลักกำรและเหตุผล 

ในสังคมปัจจุบัน โลกมีการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านและอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยี  ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางหน่วยงานต่างๆ เห็นความส าคัญ
และประโยชน์ในเรื่องนี้  จึงส่งเสริมให้สนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา โดยมุ่งหวังว่าจะ
สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติมแสวงหาความรู้ได้หลากหลายและรวดเร็ว ทันสมัย และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก   

งานโสตทัศนศึกษาเป็นงานบริการสนับสนุนการเรียนการสอน จึงต้องพร้อมที่จะบริการอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพทั้งในด้านเครื่องเสียง มัลติมีเดีย อุปกรณ์ต่างๆ และสถานที่ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา   

2. วัตถุประสงค์ 

         ผลผลิต (outputs) 

1. เพ่ือบริการสนับสนุนการเรียนการสอนทุกรายวิชาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพต่อการเรียนรู้ 
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 2. เพ่ือจัดระบบงานโสตทัศนศึกษาครอบคลุมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ   

ผลลัพธ์ (outcomes) 

ครู นักเรียน และบุคลากรภายนอก  ร้อยละ 90 สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

3. เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 

ครูและนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการใช้สื่อการสอน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดการ
เรียนการสอนทุกห้องเรียน 

เชิงคุณภำพ  

 ครูและนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

            โรงเรียนธัญบุร ี

5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ระบบการเรียนการสอน ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ครูและนักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้า
มาสนับสนุนการเรียนการสอน  

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

2. เสนอโครงการ สิงหาคม 2562 นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว 

3. ด าเนินโครงการ 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

2.เริ่มด าเนินการ 

1 ต.ค. 2562 –  

30 ก.ย. 63 

งานโสตทัศนศึกษา 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ มิถุนายน 2563 นางทัศนีย์ เดชานุภานนท์ 

5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 

6. สรุปการด าเนินโครงการ กันยายน 2563 นายจิรัฏฐ์   มีมงคลวรกฤตา 
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7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ 

ประเภทเงิน 
บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน 

ปรับปรุงพัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา 

- ระบบเสียง                 
และระบบภาพหน้าเวที 

- ซุ้มมุมต้อนรับและติดตั้ง
มอนิเตอร์น าเสนอหน้าห้อง 

 /   

 

20,000 

 

20,000 

เงินอุดหนุน 

8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                               40,000             บาท   

                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................    บาท 

                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 

                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 

      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  

      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  

                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  

     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 

     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุศล ) 

9. กำรประเมินผล 

ตัวบง่ช้ีสภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 

ครูและนักเรียนรู้จักใช้ใช้เทคโนโลยีใน
การเรยีนรู้ และการจดัการเรียนการ
สอน มีการน าเสนอผลงานผ่าน
เทคโนโลยี ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิด
เป็นร้อยละ 80 

    แบบสอบถาม / การสังเกต    แบบประเมินผล /แบบส ารวจ 

สภาพการบริการโสตทัศนศึกษา มี
สภาพเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรยีนรู ้

    แบบสอบถาม / การสังเกต    แบบประเมินผล /แบบส ารวจ 

เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน  

    แบบสอบถาม / การสังเกต    แบบประเมินผล /แบบส ารวจ 
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      ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เสนอโครงการ   

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

        ( นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว )                                        ( นายเกรียงไกร  ด าประภา) 

          หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา                                    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป       

                                                       

             ผู้เห็นชอบโครงการ                                               ผู้อนุมัติโครงการ 

 

ลงชื่อ.......... ....................................................              ลงชื่อ........................................................... 

              (นายชาลี   วัฒนเขจร)                                          (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกสุุม) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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แบบเสนอกิจกรรมประจ ำปีงบประมำณ 2563 

ชื่อโครงกำร  พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

ชื่อกิจกรรม      ปรับปรุงพัฒนาห้องหอประชุมเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล 

พันธกิจ           ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ตลอดจนมี
คุณลักษณะความเป็นครูที่สามารถน าความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ   โรงเรียนผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่  17   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายครอบคลุมสนับสนุนการบริหาร การจัดการเรียนรู้  

และการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ   ด้านคุณภาพผู้เรียน 

สนองมำตรฐำนที่  3 กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

บงชี้ท่ี    จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    งานโสตทัศนศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ      นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว 

ผู้ประเมิน         นายจิรัฏฐ์   มีมงคลวรกฤตา 

ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 

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

1. หลักกำรและเหตุผล 

ในสังคมปัจจุบัน โลกมีการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านและอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยี  ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางหน่วยงานต่างๆ  เห็นความส าคัญ
และประโยชน์ในเรื่องนี้  จึงส่งเสริมให้สนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา  โดยมุ่งหวังว่าจะ
สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติมแสวงหาความรู้ได้หลากหลายและรวดเร็ว ทันสมัย และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก   

งานโสตทัศนศึกษาเป็นงานบริการสนับสนุนการเรียนการสอน จึงต้องพร้อมที่จะบริการอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพทั้งในด้านเครื่องเสียง  มัลติมีเดีย  อุปกรณ์ต่างๆ และสถานที่ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา   
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2. วัตถุประสงค์ 

         ผลผลิต (outputs) 

เพ่ืออ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ (outcomes) 

เพ่ือให้ระบบการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ 

3. เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ ครูและนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการใช้สื่อการสอน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใน
การจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน 

เชิงคุณภำพ ครูและนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

            โรงเรียนธัญบุร ี

5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  ระบบการเรียนการสอน ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ครูและนักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้า
มาสนับสนุนการเรียนการสอน  

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

2. เสนอโครงการ สิงหาคม 2562 นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว 

3. ด าเนินโครงการ 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

2.เริ่มด าเนินการ 

1 ต.ค. 2562 –  

30 ก.ย. 63 

งานโสตทัศนศึกษา 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ มิถุนายน 2563 -นางทัศนีย์ เดชานุภานนท์ 

5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 

6. สรุปการด าเนินโครงการ กันยายน 2563 -นายจิรัฏฐ์   มีมงคลวรกฤตา 
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7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

รายละเอียดกจิกรรม 
งบประมาณ ประเภทเงิน 

บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน  

ปรับปรุงระบบเสียงหอประชุม 

- เดินสายระบบเสียง 

  /  

 

30,000 

เงินอุดหนุน 

8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                            30,000            บาท   

                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................   บาท 

                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 

                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 

      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  

      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  

                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  

     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 

     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุศล ) 

9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ครูและนักเรียนรู้จักใช้ใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้ และการจัดการเรียน
การสอน มีการน าเสนอผลงานผ่าน
เทคโนโลยี ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คิดเป็นร้อยละ 90 

    แบบสอบถาม / การสังเกต    แบบประเมินผล /แบบส ารวจ 

สภาพการบริการโสตทัศนศึกษา          
มีสภาพเอ้ืออ านวยต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

    แบบสอบถาม / การสังเกต    แบบประเมินผล /แบบส ารวจ 

เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน  

    แบบสอบถาม / การสังเกต    แบบประเมินผล /แบบส ารวจ 
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            ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

        ( นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว )                                        ( นายเกรียงไกร  ด าประภา ) 

          หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา                                    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป       

 

             ผู้เห็นชอบโครงการ                                               ผู้อนุมัติโครงการ 

 

ลงชื่อ.................. ............................................              ลงชื่อ........................................................... 

              (นายชาลี   วัฒนเขจร)                                        (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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แบบเสนอโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

 

ชื่อโครงกำร  พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

ชื่อกิจกรรม      งานปรับปรุงพัฒนาจอภาพ  (LED Display) 

พันธกิจ           ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ตลอดจนมี
คุณลักษณะความเป็นครูที่สามารถน าความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ   โรงเรียนผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่17   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายครอบคลุมสนับสนุนการบริหาร การจัดการเรียนรู้  

   และการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ   ด้านคุณภาพผู้เรียน 

สนองมำตรฐำนที่  3 กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

บ่งช้ีที่    จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
  สถานศึกษา 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    งานโสตทัศนศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ      นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว 

ผู้ประเมิน         นายจิรัฏฐ์   มีมงคลวรกฤตา 

ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 

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

1. หลักกำรและเหตุผล 

การบริการงานโสตทัศนศึกษาเป็นงานที่ให้บริการกับนักเรียน - ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน
โรงเรียนและบุคคลภายนอกท่ีมาขอใช้งาน   ดังนั้นเพื่อให้การบริการอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่
พอเพียงและทันสมัย 

2. วัตถุประสงค์ 

         ผลผลิต (outputs) 

1.  เพ่ือใช้บริการครู  นักเรียน  บุคลากรภายในโรงเรียนและบริการหน่วยงานภายนอก 

 2.  เพ่ือใช้ในงานผลิตสื่อและการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ 
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ผลลัพธ์ (outcomes) 

เพ่ือครู  บุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน 

3. เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 

ร้อยละ 90 ของครูและนักเรียนในโรงเรียนได้ใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  การใช้สื่อการสอน และเทคโนโลยี            

ที่ทันสมัย ในการน าเสนอผลงาน 

เชิงคุณภำพ  

 งานโสตทัศนศึกษาให้บริการด้านสื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

            โรงเรียนธัญบุร ี

5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ระบบการเรียนการสอน ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ครูและนักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้า
มาสนับสนุนการเรียนการสอน  

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

2. เสนอโครงการ สิงหาคม 2562 นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว 

3. ด าเนินโครงการ 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

2.เริ่มด าเนินการ 

1 ต.ค. 2562 –  

30 ก.ย. 62 

งานโสตทัศนศึกษา 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ มิถุนายน 2562 นางทัศนีย์ เดชานุภานนท์ 

5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

6. สรุปการด าเนินโครงการ กันยายน 2562 นายจิรัฏฐ์   มีมงคลวรกฤตา 
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7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ 

ประเภทเงิน 
บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน 

รวมเงิน ค่าจ้าง ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าสาธาร 

ณูปโภค 

ค่าครุ 

ภัณฑ์ 

ปรับปรุงพัฒนาจอภาพ  
(LED Display) 

     / 20,000 เงินอุดหนุน 

 

8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                             20,000            บาท   

                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................   บาท 

                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 

                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 

      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  

      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  

                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  

     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 

     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุศล ) 

9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ครูและนักเรียนรู้จักใช้ใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้ และการจัดการเรียน
การสอน มีการน าเสนอผลงานผ่าน
เทคโนโลยี ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คิดเป็นร้อยละ 90 

    แบบสอบถาม / การสังเกต    แบบประเมินผล /แบบส ารวจ 

สภาพการบริการโสตทัศนศึกษา            
มีสภาพเอ้ืออ านวยต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

    แบบสอบถาม / การสังเกต    แบบประเมินผล /แบบส ารวจ 
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เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน  

    แบบสอบถาม / การสังเกต    แบบประเมินผล /แบบส ารวจ 

 

   ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เสนอโครงการ   

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

        ( นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว )                                        ( นายเกรียงไกร  ด าประภา ) 

          หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา                                    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป       

 

             ผู้เห็นชอบโครงการ                                               ผู้อนุมัติโครงการ 

 

ลงชื่อ........... ...................................................              ลงชื่อ........................................................... 

              (นายชาลี   วัฒนเขจร)                                     (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี  
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เอกสำรเพิ่มเติม  แนบงำนโครงกำร/กิจกรรมในกรณีที่เติมรำยละเอียด 

งำนโครงกำร/กิจกรรม.............ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่........งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป 

  
กิจกรรมการ

ด าเนินงานหรือ 
งบประมาณ รวม (บาท) 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับ 

  
รายละเอียด
วิธีด าเนินการ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

จ านวน หน่วย วัสดุ งบประมาณ 
ปฏิบัติ 
งาน 

ผิดชอบ 

1 
SONEX     12 กระป๋อง 120.00 1,440.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

2 
กระดาษทราย     35 แพ็ค 600.00 21,000.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

3 

กระดาษทราย
สายพาน 

    20 เส้น 75.00 1,500.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

4 
กลอนประต ู     30 ตัว 25.00 750.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

5 

กลอนประตูขวาง 
(หนา) 

    15 ชุด 95.00 1,425.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

6 

กลอนประตูลมด ายาว 
(หนา) 

    15 ชุด 90.00 1,350.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

7 

กลอนประตูสแตนเลส 
(ใหญ่) 

    30 ตัว 55.00 1,650.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

8 
กลอนลงดิน (ยาว)     5 ชุด 250.00 1,250.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

9 

กลอนห้องน้ าสแตน
เลส 

    30 ตัว 55.00 1,650.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

10 
กุญแจบานสวิง     10 ชุด 550.00 5,500.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

11 
กุญแจล็อคกระจก     10 ชุด 65.00 650.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

12 
กุญแจลิ้นชัก     15 ชุด 45.00 675.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

13 
กุญแจลิ้นชัก     15 ชุด 55.00 825.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 
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14 
แกนเพลาล้อ     5 อัน 250.00 1,250.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

15 
เคเบิลไทล์ (กลาง)     30 แพ็ค 180.00 5,400.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

16 
เคเบิลไทล์ (ยาว)     30 แพ็ค 280.00 8,400.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

17 
เคเบิลไทล์ (ยาว)     30 แพ็ค 350.00 10,500.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

18 
เคเบิลไทล์ (สั้น)     30 แพ็ค 160.00 4,800.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

19 
ช็อคขีดเหล็ก     25 แท่ง 10.00 250.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

20 
เชือก     3 ม้วน 2,450.00 7,350.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

21 
เชือกไนลอน     5 ม้วน 250.00 1,250.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

22 
เชือกฟาง     30 ม้วน 30.00 900.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

23 
แชล็ค     25 แกลลอน 250.00 6,250.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

24 
ซิลิโคน (อย่างดี)     20 หลอด 220.00 4,400.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

25 
ตลับลูกปืน     15 ชุด 65.00 975.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

26 
ตะขอเกลยีว     60 ตัว 5.00 300.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

27 
ตะขอพัดลม     30 ตัว 35.00 1,050.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

28 
ตะปู 2.5 นิ้ว     8 กิโลกรมั 55.00 440.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

29 
ตะปู 3 นิ้ว     8 กิโลกรมั 65.00 520.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 
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30 
ตะปูเกลียว     8 กล่อง 250.00 2,000.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

31 
ตะปูเกลียว (ยาว)     5 กล่อง 650.00 3,250.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

32 
ตะปูเกลียว 2" (อ้วน)     5 กล่อง 630.00 3,150.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

33 

ตะปูเกลียว 2.5" 
(อ้วน) 

    5 กล่อง 900.00 4,500.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

34 
ตะปูเกลียว 3" (อ้วน)     5 กล่อง 950.00 4,750.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

35 
ตะปูตอกก๊ิป     5 ถุง 100.00 500.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

36 
ตะปูปลายสว่าน     3 กล่อง 850.00 2,550.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

37 

ตะปูปลายสว่าน 
(ยาว) 

    2 กล่อง 2,200.00 4,400.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

38 
ตาข่าย (เต็ม)     5 ม้วน 1,250.00 6,250.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

39 
ตาข่ายสเีขียว (เต็ม)     3 ม้วน 1,350.00 4,050.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

40 
ถุงมือผ้า (อย่างดี)     30 คู ่ 85.00 2,550.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

41 
ทรายถม     25 คิว 400.00 10,000.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

42 
ทรายหยาบ     25 คิว 480.00 12,000.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

43 
ทินเนอร์ 3A     12 ป๊ีบ 480.00 5,760.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

44 
น๊อต     150 ชุด 10.00 1,500.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

45 
น๊อตพร้อมหัวน๊อต     150 ชุด 5.00 750.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 
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46 
น้ ามันก๊าด     30 ขวด 50.00 1,500.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

47 
น้ ามันสน     12 ป๊ีบ 480.00 5,760.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

48 
น้ ายาเคลือบเงา     12 แกลลอน 450.00 5,400.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

49 

น้ ายาท าความสะอาด
ไวท์บอร์ด 

    50 ขวด 39.00 1,950.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

50 
บานพับประตู (หนา)     40 คู ่ 40.00 1,600.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

51 
บู๊ทประต ู     30 ชุด 55.00 1,650.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

52 
บู๊ทประตู (ใหญ่)     30 ชุด 85.00 2,550.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

53 
ใบกบไฟฟ้า     3 ชุด 580.00 1,740.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

54 

ใบตัดกระเบื้อง (อย่าง
ด)ี 

    5 ใบ 450.00 2,250.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

55 
ใบเลื่อย (อย่างด)ี     30 ใบ 65.00 1,950.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

56 
ประตูพีวีซี 70x180     8 บาน 950.00 7,600.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

57 
ปูนธรรมดา(เสือ)     50 ลูก 150.00 7,500.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

58 
ปูนยาแนว (อย่างดี)     20 ถุง 45.00 900.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

59 
ปูนยาแนวสีขาว     20 ถุง 25.00 500.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

60 
ปูนยาแนวสีน้ าตาล     20 ถุง 25.00 500.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

61 
ปูนยาแนวสีฟ้า     20 ถุง 25.00 500.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 
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62 
ปูนส าเรจ็ (แบบก่อ)     35 ลูก 100.00 3,500.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

63 
ปูนส าเรจ็ (แบบฉาบ)     35 ลูก 110.00 3,850.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

64 

แปรงทาสี 1.5" 
(หนา) 

    24 อัน 35.00 840.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

65 
แปรงทาสี 2" (หนา)     36 อัน 45.00 1,620.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

66 

แปรงทาสี 2.5" 
(หนา) 

    24 อัน 45.00 1,080.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

67 
แปรงทาสี 3" (หนา)     24 อัน 75.00 1,800.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

68 
แปรงทาสี 4" (หนา)     24 อัน 100.00 2,400.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

69 
แผ่นขัดสดี า (ใหญ)่     3 กล่อง 2,400.00 7,200.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

70 
แผ่นขัดสีแดง (ใหญ)่     3 กล่อง 2,400.00 7,200.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

71 
แผ่นเพจเหล็ก     30 แผ่น 95.00 2,850.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

72 
พุ๊คผีเสื้อ (ใหญ่)     3 กล่อง 500.00 1,500.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

73 
พุ๊คพลาสติก (ใหญ)่     3 ถุง 280.00 840.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

74 
พุ๊คเหล็ก     3 กล่อง 600.00 1,800.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

75 
พุ๊คเหล็ก (ใหญ่)     3 กล่อง 750.00 2,250.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

76 

มือจับบานเลื่อน+
ล็อค 

    24 คู ่ 280.00 6,720.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

77 
มือจับประตูลมด า     15 อัน 35.00 525.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 
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78 
แม่ส ี     8 แกลลอน 650.00 5,200.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

79 

แม่สีน้ ากึ่งเงาเปื้อน
เช็ดได ้

    8 แกลลอน 850.00 6,800.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

80 
ไม้ 2x8" ยาว 4 เมตร     15 ตัว 1,890.00 28,350.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

81 
ไม้ 2x8" ยาว 6 เมตร     15 ตัว 2,850.00 42,750.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

82 

ไม้เชอร่า ขนาด1.5"
กว้าง2.50ม. 

    30 แผ่น 35.00 1,050.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

83 

ไม้ยาง 1.5x3 ยาว 3 
เมตร 

    15 ตัว 220.00 3,300.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

84 

ไม้ยาง 1.5x3 ยาว 4 
เมตร 

    15 ตัว 290.00 4,350.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

85 

ไม้หน้า 3 ยาว 3 
เมตร 

    15 ตัว 210.00 3,150.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

86 
ไม้อัดหนา 10 มม.     40 แผ่น 500.00 20,000.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

87 
ไม้อัดหนา 15 มม.     30 แผ่น 1,050.00 31,500.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

88 
ไม้อัดหนา 4 มม.     30 แผ่น 270.00 8,100.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

89 
ไม้อัดหนา 6 มม.     30 แผ่น 350.00 10,500.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

90 
ลวด     6 ม้วน 350.00 2,100.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

91 
ลวดเชื่อม      3 ลัง 1,250.00 3,750.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

92 
ลวดเชื่อม 2.6 m     50 ห่อ 140.00 7,000.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

93 

ลูกกลิ้งสี ขนาด 10 
นิ้ว(ขนาดใหญ)่ 

    24 อัน 75.00 1,800.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 
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94 

ลูกกลิ้งสีขนาด 4 นิ้ว 
(เล็ก) 

    24 อัน 60.00 1,440.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

95 

ลูกกลิ้งสีขนาด 7 นิ้ว 
(กลาง) 

    24 อัน 70.00 1,680.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

96 
ลูกกุญแจ     25 ลูก 120.00 3,000.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

97 
ลูกกุญแจทองเหลือง     25 ลูก 65.00 1,625.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

98 
ลูกกุญแจห่วงยาว     15 ลูก 100.00 1,500.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

99 
ลูกบิดประต ู     40 ชุด 250.00 10,000.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

100 
ลูกแม็ก(ใหญ่)     4 กล่อง 180.00 720.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

101 

สเปรย์ก าจัดแมลง 
(ใหญ่) 

    12 กระป๋อง 120.00 1,440.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

102 

สเปรย์ก าจัดยุง 
(ใหญ่) 

    12 กระป๋อง 120.00 1,440.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

103 

สมาร์ทบอร์ด 6 มม. 
(ตราช้าง) 

    20 แผ่น 260.00 5,200.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

104 

สแลนสีเขียวหนา
(เต็ม) 

    3 ม้วน 2,950.00 8,850.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

105 
สายยู 3 ท่อน (หนา)     25 ชุด 45.00 1,125.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

106 

สายเอ็นตดัหญา้ 
(ใหญ่) 

    5 ม้วน 580.00 2,900.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

107 
สีจราจรสะท้อนแสง     25 แกลลอน 850.00 21,250.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

108 
สีน้ า     15 ถัง 950.00 14,250.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

109 

สีน้ ากึ่งเงาเปื้อนเช็ด
ได้ (สีพิเศษ) 

    3 ถัง 1,750.00 5,250.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 
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110 
สีน้ าภายนอก     10 ถัง 1,250.00 12,500.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

111 

สีน้ าภายนอก(สี
พิเศษ) 

    5 แกลลอน 420.00 2,100.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

112 
สีน้ ามัน     20 แกลลอน 390.00 7,800.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

113 
สีน้ ามันกัปตัน     5 แกลลอน 650.00 3,250.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

114 
สีย้อมไม ้     5 แกลลอน 950.00 4,750.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

115 
สีรองพื้นกันสนิม     5 แกลลอน 450.00 2,250.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

116 
สีรองพื้นปูนเก่า     2 ถัง 1,850.00 3,700.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

117 
สีสเปรย ์     12 กระป๋อง 45.00 540.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

118 
เสาธง (ยาว)     10 อัน 95.00 950.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

119 
ซิลิโคน     3 โหล 1,200.00 3,600.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

120 
หัวน๊อตพร้อมแหวน     100 ชุด 3.00 300.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

121 
หิน     10 คิว 580.00 5,800.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

122 
หินเกล็ด     100 ถุง 35.00 3,500.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

123 
เหล็กกล่อง 1"x1"      40 เส้น 165.00 6,600.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

124 
เหล็กกล่อง 1.5"      40 เส้น 370.00 14,800.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

125 

เหล็กกล่อง 2"x2" 
บาง 

    10 เส้น 375.00 3,750.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 
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126 

เหล็กข้ออ้อย 12 
mm. 

    20 เส้น 215.00 4,300.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

127 
เหล็กฉาก     120 อัน 6.00 720.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

128 
แหวนอลูมิเนียม     1 ถุง 550.00 550.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 

129 

อะไหลเ่ครื่องขัด
กระดาษทราย 

    1 ชุด 750.00 750.00   
นายวศิน 
ศุภนคร 

130 
อะไหลเ่ครื่องตดัหญ้า     12 ชุด 280.00 3,360.00   

นายวศิน 
ศุภนคร 
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แบบเสนอโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

ชื่อโครงกำร    โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(งานช่างอุตสาหกรรม) 

พันธกิจ         2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก   
(World  Citizen) ในศตวรรษท่ี 21 

 3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมบนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

เป้ำประสงค์    นักเรียนมีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพเป็นพลโลกในศตวรรษท่ี 21 
และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 1     พัฒนานักเรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพเป็นพลโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มำตรฐำนกำรศึกษำ   1 ด้านคุณภาพผู้เรียน   
สนองมำตรฐำนที่      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
สนองตัวบ่งช้ีที ่            2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
              4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบระดับชาติ 

6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวลักษิกา  มีกุศล 
ผู้ประเมิน      ....................................................................................................... ............................. 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ .2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต    
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยี  มาใช้
ประโยชน์ในการท างาน อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล  เห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ  รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง 
และมีความสุข   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม  เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถ  มีทักษะในการท างาน  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   เข้าใจกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน มีทักษะ การ
แสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการท างาน ที่เสียสละ  มี
คุณธรรม  ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่าง
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ประหยัดและคุ้มค่า เข้าใจวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ การ
ท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้ ท างาน อย่างมี
คุณธรรม และมีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
 การเรียนการสอนวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเป็นการส่งเสริม
และยกระดับมาตรฐานการเรียน    การสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้มีความก้าวหน้าและสอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในปัจจุบันการจัดการศึกษาตามแนวทางการพัฒนา เน้นให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด ารงชีวิตและครอบครัวการออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร การอาชีพ นักเรียนมีทักษะในการท างาน การประกอบอาชีพ  การจัดการ  การแสวงหาความรู้  
เลือกใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน  สามารถท างานอย่างมีกลยุทธ์  สร้างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ 
 นักเรียนจึงต้องมีความรู้ในการสืบค้นข้อมูล มีความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืนๆ วิเคราะห์
ระบบเทคโนโลยี  มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ   สร้างและพัฒนาสิ่งของ
เครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือน าเสนอ
ผลงาน  วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม  สิ่งแวดล้อม  
และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด เข้าใจแนวทางสู่อาชีพ   
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้นกว่าเดิม 

2. เพ่ือมีวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกทักษะงานช่างอย่างเพียงพอ 
         ผลผลิต (outputs) 

1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะและเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียน 
 2. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้นกว่าเดิม 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการท างาน และรักในอาชีพสุจริตและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 4. เพ่ือให้นักเรียนเตรียมตัวเข้าสู่การประกอบอาชีพและศึกษาต่อมากยิ่งขึ้น 
          ผลลัพธ์ (outcomes) 

1. นักเรียนมีสามารถพัฒนาศักยภาพของตนด้านวิชาการงานอาชีพอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะด้านวิชาการงานอาชีพอย่างมีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น 
3. นักเรียนมีนิสัยรักการท างาน และรักในอาชีพสุจริตและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 4. นักเรียนเตรียมตัวเข้าสู่การประกอบอาชีพและศึกษาต่อมากยิ่งข้ึน 
 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้นตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา 

2. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนการทางการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 4. นักเรียนร้อยละ 80 เตรียมตัวเข้าสู่การประกอบอาชีพและศึกษาต่อมากยิ่งข้ึน 
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เชิงคุณภำพ  
 1. นักเรียนได้รับความรู้และมีทักษะทางด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น 
 2. นักเรียนน าความรู้ด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่างอุตสาหกรรม) โรงเรียนธัญบุรี 
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
           1. นักเรียนน่าจะความรู้ความสามารถไปพัฒนาตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
           2. นักเรียนมีนิสัยรักงานช่างอุตสาหกรรมและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                   
ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการฯ สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ
คณะครูกลุ่มสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 
(ช่างอุตสาหกรรม)   

2. เสนอโครงการฯ สิงหาคม 2562 คณะครูกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  
(ช่างอุตสาหกรรม)   

3. ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียน
การสอน 
- จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์มาใช้ฝึกปฏิบัติ

ชิ้นงาน 
   - งานช่างพ้ืนฐานการงานอาชีพฯ(อุต) 
   - งานเขียนแบบ 
   - งานไม้ 
   - งานไฟฟ้า 

ช่วงที่ 1 ตุลาคม 2562 
ช่วงที่ 2 พฤษภาคม 2563 

คณะครูกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  
(ช่างอุตสาหกรรม)   

 
 

ครูลักษิกา  มีกุศล 
ครูนพดล แจ่มดวง 

ครูภูวไนย วงศ์วิริยะกุล 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ สิงหาคม 2563 คณะครูกลุ่มสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี  
(ช่างอุตสาหกรรม)   

5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการฯ สิงหาคม-กันยายน 2563 คณะครูกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  
(ช่างอุตสาหกรรม)   
ครูลักษิกา  มีกุศล 
ครูนพดล แจ่มดวง 

ครูภูวไนย วงศ์วิริยะกุล 
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6. สรุปการด าเนินโครงการฯ กันยายน 2563 คณะครูกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  
(ช่างอุตสาหกรรม)   
ครูลักษิกา  มีกุศล 
ครูนพดล แจ่มดวง 

ครูภูวไนย วงศ์วิริยะกุล 
 
7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภท
เงิน 

บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน  
ค่าจ้าง ค่าตอบ 

แทน 
ค่า
ใช้

สอย 

ค่าวัสดุ ค่าสา
ธาร 

ณูปโภค 

ค่าครุ 
ภัณฑ์ 

  

- จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
มาใช้ฝึกปฏิบัติชิ้นงาน 
   - งานช่างพ้ืนฐานการ

งานอาชีพฯ(อุต) 
   - งานเขียนแบบ 
   - งานไม้ 
   - งานไฟฟ้า 

      

    
 
 

20,000 
11,000 

- 
24,400 

 

  
 
 

20,000 
9,000 

15,000 
25,600 

 

 
 
 

40,000 
20,000 
15,000 
50,000 

 

เงินอุดหนุน 

รวม       125,000 เงินอุดหนุน 
 
***  ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                   ........125,000..................   บาท   
                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................   บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 
                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 

เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
       รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  
                                   ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 
      สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุศล ) 
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9. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

นักเรียนมีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็น
คนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพเป็นพลโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 และด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน   
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

- พิจารณาจากหลักฐานและ
ผลงานที่ปรากฏ 

- สังเกตและสัมภาษณ์
นักเรียนเป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม 

- สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครอง
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

-  สังเกต 
-  แบบรายงาน 
-  แบบสัมภาษณ์ 

มีวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกทักษะงานช่าง
อย่างเพียงพอ 

- ส ารวจจ านวนวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานช่าง
ของนักเรียน 

แบบส ารวจ 

 
 
 
 
               ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้เสนอโครงการ   

 

ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ................................................... 
         (นางสาวลักษิกา  มีกุศล)                                        (นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา)                                                 
       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ                           รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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แบบเสนอโครงกำรประจ ำปี 2563 
 

ชื่อโครงกำร      พัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
พันธกิจ     1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                  และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ     ห้องปฏิบัติการได้มาตรฐานสากล และสื่อการเรียนการสอนครบครัน 
กลยุทธ์ที่         พัฒนาการจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ 
มำตรฐำนกำรศึกษำที่    3  การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองมำตรฐำนที่    2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ     นางเสาวนี   วงษ์ป้อม  ,  นายภาณุมาศ   คงสุวรรณ์ 
ผู้ประเมิน      ............................................................................................................................. ................ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     1  ตุลาคม  2562   ถึง  15  กรกฎาคม  2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนนั้นมีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้สื่อประกอบเรียนการเรียนสอน
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนและได้ฝึกทักษะที่ถูกต้องตามหลักการ  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม และ
พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อ เช่น สื่อมัลติมีเดีย สื่อส าเร็จรูป สื่อสามมิติและสื่อประเภทอ่ืน 
ๆ ที่หลากหลาย และสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ  วิชางานธุรกิจ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการผลิตสื่อนวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ 
และเพ่ือที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงยังส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาสื่อและน าสื่อที่ได้
พัฒนาแล้วนั้นสามารถน ามาใช้ในการวิจัย เพ่ือพัฒนาให้เป็นสื่อที่ได้คุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
         -  เพ่ือให้มีสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอ พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         ผลผลิต (outputs) 

-  นักเรียนจ านวน 2,500 คน ได้ใช้ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน และมีสื่อการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ์ (outcomes) 
 -  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชากลุ่มสาระการงานอาชีพสูงขึ้นกว่าเดิม 

-  นักเรียนมีนิสัยรักการท างาน และรักในอาชีพสุจริต 
-  นักเรียนเตรียมตัวเข้าสู่การประกอบอาชีพและศึกษาต่อมากข้ึน 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
 -  ร้อยละ 55  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่สร้างขึ้น 
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 เชิงคุณภำพ  
 -  สามารถผลิตสื่อชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรูปแบบการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 -  นักเรียนได้รับความรู้และมีทักษะทางด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น 
 -  นักเรียนน าความรู้ด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต  
 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
            โรงเรียนธัญบุร ี
 
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. มีสื่อ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้เพียงพอ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
3. นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      
ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ กันยายน 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 
2. เสนอโครงการ กันยายน 2562 ครูเสาวนี  วงษ์ป้อม 
3. ด าเนินโครงการ 

ด าเนินกิจกรรมตามการพิจารณาอนุมัติตาม
ความเหมาะสม 

 
1  พฤศจิกายน  2562   

ถึง  15  กรกฎาคม  2563 

 
  ครูเสาวนี  วงษ์ป้อม 
ครูภาณุมาศ  คงสุวรรณ์       

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ - - 
5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ สิงหาคม  2563 คณะกรรมการด าเนินการ 
6. สรุปการด าเนินโครงการ สิงหาคม  2563 ครูเสาวนี  วงษ์ป้อม 

ครูภาณุมาศ  คงสุวรรณ์       
 
7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ รวมเงิน ประเภทเงิน 
งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน   

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค             30,000 บาท อุดหนุน 
      

***  ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
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8. ใช้งบประมำณ            
                                      เงินอุดหนุน (รายหัว)                   .............30,000.............  บาท  
                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................   บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 
                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 
      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  
                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 
     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุลศล ) 
 
9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
- วัสดุอุปกรณ์มีความพร้อมส าหรับ
การเรียนการสอน 

- แบบประเมิน และ
แบบทดสอบ 
- สอบถามและประเมินจาก
นักเรียน 

- แบบประเมิน 
- ส ารวจ สังเกต 
 

 
               ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้เสนอโครงการ   

 

ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ................................................... 
          (นางเสาวนี  วงษ์ป้อม)                                        (นางสาวเกศนี  พันธุมจินดา) 

            ครูช านาญการพิเศษ                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  

 

          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         
         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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แบบเสนอโครงกำรประจ ำปี 2563 
 

ชื่อโครงกำร      แปรรูปอาหารจากผักผลไม้ตามฤดูกาล 
พันธกิจ   ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร การ
 ปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ  1. นักเรียนความหน้าทางวิชาการเป็นคนดีมีคุณธรรมมีศักยภาพเป็นพลโลกในศตวรรษ
   ที่ 21 
กลยุทธ์ที ่ S1) พัฒนานักเรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพเป็นพลโลกใน
 ศตวรรษท่ี 21 และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มำตรฐำนกำรศึกษำที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองมำตรฐำนที่ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบ  นางอุไร  หวายบุตร 
ผู้ประเมิน      .......................................................................................... ................................................... 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ตุลาคม 2562 - 30 ตุลาคม 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  หมวดที่ 1 ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 7 ใน
กระบวนการเรียน รู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่น มีปัญญาไทยตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จักพ่ึงตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาให้นักเรียนได้ตระหนัก
ถึงการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรตามฤดูกาล 
         ผลผลิต (outputs) 
 นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 
          ผลลัพธ์ (outcomes) 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพสูงกว่า 3.0 
 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

นักเรียนจ านวน 2,800 คน ด าเนินชีวิตตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เชิงคุณภำพ  
 นักเรียนมีทักษะในการท างาน 
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4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
            โรงเรียนธัญบุร ี
 
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

   นักเรียนโรงเรียนธัญบุรี มีความรู้และทักษะ  มีความสามารถในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทาง
วิชาการและทักษะวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง    

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      
ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ กันยายน 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 
2. เสนอโครงการ กันยายน 2562 การงานอาชีพฯ /อ.อุไร 
3. ด าเนินโครงการ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
............................................................ 

 
1 ตุลาคม  2562 –  
30 กันยายน 2563 

 
การงานอาชีพ/อ.อุไร 

  
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ - - 
5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ กันยายน 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 
6. สรุปการด าเนินโครงการ กันยายน 2563 การงานอาชีพ/อ.อุไร  

 
7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ รวมเงิน ประเภทเงิน 
งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน   

1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์    30,000  บาท อุดหนุน 
 
***  ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
8. ใช้งบประมำณ            
                                      เงินอุดหนุน (รายหัว)                   ..................30,000....   บาท   
                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................   บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 
                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 
      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  
                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 
     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุลศล ) 
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9. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ผลผลิต  (Output) 
ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ 

ร้อยละ 100 แบบประเมิน 

  ผลลัพธ์   (Outcomes) 
1. ร้อยละของผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการ  
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด 
แข่งขัน ความรู้ และทักษะทางด้านวิชาการ 
ระดับเขตพ้ืนที่ขึ้นไป ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
ร้อยละ 75 

 
 

ร้อยละ 75 
 

 
แบบประเมิน 

 
 

เกียรติบัตร/รางวัลการแข่งขัน 

 

 
               ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้เสนอโครงการ   
 

ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ................................................... 
          (นางเสาวนี  วงษ์ป้อม)                                        (นางสาวเกศนี  พันธุมจินดา) 

            ครูช านาญการพิเศษ                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                                                  

 
          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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แบบเสนอโครงกำรประจ ำปี 2563 
 

ชื่อโครงกำร     พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคหกรรม 
พันธกิจ   ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร การ
 ปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ     1. นักเรียนความหน้าทางวิชาการเป็นคนดีมีคุณธรรมมีศักยภาพเป็นพลโลกใน
  ศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่  S1) พัฒนานักเรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพเป็นพลโลกใน
ศตวรรษที่ 21 และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มำตรฐำนกำรศึกษำที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองมำตรฐำนที่ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบ  นางทัศนีย์  ทองค า 
ผู้ประเมิน      ............................................................................................................................. ................ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 

      ภารกิจหลักท่ีส าคัญของโรงเรียน คือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยจะต้องมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจึงเป็นการพัฒนา
ผู้เรียนในภาพรวม  แต่การที่จะพัฒนาผู้เรียนที่มีศักยภาพทางการเรียนในแต่ละสาระการเรียนสูงกว่าผู้อ่ืน  
จ าเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมผู้เรียนน าศักยภาพท่ีมีอยู่ในตนเองออกมาน าเสนอด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  เช่น  การพูด  การเขียน  การจัดท าชิ้นงาน  ตลอดจนการประกวดแข่งขันทักษะในด้านต่าง ๆ  ทั้งนี้  
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืน  และสามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพในอนาคตได้  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ   
           ผลผลิต (outputs) 

นักเรียนโรงเรียนธัญบุรี  จ านวน  2,800  คน                      
ผลลัพธ์ (outcomes)  
นักเรียนโรงเรียนธัญบุรีได้รับการพัฒนาเฉพาะด้านอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

นักเรียนจ านวน 2,800 คน ด าเนินชีวิตตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 เชิงคุณภำพ  
 นักเรียนมีทักษะในการท างาน 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
            โรงเรียนธัญบุร ี
 
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

นักเรียนโรงเรียนธัญบุรี มีความรู้และทักษะ  มีความสามารถในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทางวิชาการ
และทักษะวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง    

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      
ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ กันยายน 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 
2. เสนอโครงการ กันยายน 2562 อ.ทัศนีย์ 
3. ด าเนินโครงการ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
............................................................ 

 
1 ตุลาคม  2562 –  
30 กันยายน 2563 

 
อ.ทัศนีย์  

  
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ - - 
5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ สิงหาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 
6. สรุปการด าเนินโครงการ สิงหาคม 2563 อ.ทัศนีย์   

 
7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ รวมเงิน ประเภทเงิน 
งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน   

1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์    20,000  บาท อุดหนุน 
***  ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
8. ใช้งบประมำณ            
                                      เงินอุดหนุน (รายหัว)                   ..................20,000....   บาท   
                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................   บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 
                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 
 
      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  
                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 
     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุลศล ) 
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9. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ผลผลิต  (Output) 
ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ 

ร้อยละ 100 แบบประเมิน 

  ผลลัพธ์   (Outcomes) 
1. ร้อยละของผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการ  
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด 
แข่งขัน ความรู้ และทักษะทางด้านวิชาการ 
ระดับเขตพ้ืนที่ขึ้นไป ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
ร้อยละ 75 

 
 

ร้อยละ 75 
 

 
แบบประเมิน 

 
 

เกียรติบัตร/รางวัลการแข่งขัน 

 
               ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้เสนอโครงการ   

ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ................................................... 
          (นางเสาวนี  วงษ์ป้อม)                                        (นางสาวเกศนี  พันธุมจินดา) 

            ครูช านาญการพิเศษ                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                                                 

 
          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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แบบเสนอโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

ชื่อโครงกำร    โครงการพัฒนาห้องแนะแนว  
พันธกิจ         1.พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เป้ำประสงค์    ห้องปฏิบัติการได้มาตรฐานสากล และสื่อการเรียนการสอนครบครัน 
กลยุทธ์ที ่        8    พัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตราฐานสากล และมีสื่อการเรียนการสอนครบครัน 
                  18     พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ   2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมำตรฐำนที ่     5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 
ผู้รับผิดชอบ      นางสมฤดี สุรเสรีวงษ์ 
ผู้ประเมิน      ................................................................. ................................................................... 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ.2551กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) เป็นกลุ่มกิจกรรมที่
ช่วยพัฒนาผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถวางแผนการเรียน 

อาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม ทั้งยังสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 การเรียนการสอนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) เป็นกิจกรรมที่จัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 

ธรรมชาติของผู้เรียนและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว  และสังคม  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม จนเกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะชีวิต  โดยมีครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม
และประสานความร่วมมือกับครูหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นห้องแนะแนวจ าเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้เอ้ือ
ต่อการสืบค้นข้อมูล การแสดงผลข้อมูล มีความสัมพันธ์และเท่าทันเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือช่วยกระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนและอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมเน้นสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
         ผลผลิต (outputs) 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีห้องเรียนที่ทันสมัย สามารถสืบค้นข้อมูลการศึกษาต่อและอาชีพมากยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการบริการด้านข้อมูลเตรียมตัวเข้าสู่การประกอบอาชีพและศึกษาต่อมากยิ่งข้ึน 
          ผลลัพธ์ (outcomes) 

1. นักเรียนมีสถานที่สืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สะดวกสบายและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
 2. นักเรียนมีข้อมูลการเตรียมตัวเข้าสู่การประกอบอาชีพและศึกษาต่อมากยิ่งข้ึนจากการรับบริการ 
    ของห้องแนะแนว 
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3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับบริการจากห้องแนะแนวที่มีอุปกรณ์ทันสมัย 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีสถานที่ในการสืบค้นข้อมูลการศึกษาต่อที่ทันสมัย 

 เชิงคุณภำพ  
 1. นักเรียนได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการจากห้องแนะแนว 
 2. นักเรียนน าข้อมูลที่สืบค้นได้ไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) โรงเรียนธัญบุร ี
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
            1. นกัเรียนมีห้องเรียนแนะแนวที่มีอุปกรณ์ทันสมัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนได้รับบริการการสืบค้นข้อมูลเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อและอาชีพ 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                 
ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการฯ สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ
คณะครูกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน (แนะแนว)   
2. เสนอโครงการฯ สิงหาคม 2562 คณะครูกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน (แนะแนว) 
3. ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาห้องแนะแนว 

    
ช่วงที่ 1 ตุลาคม 2562 

ช่วงที่ 2 พฤษภาคม 2563 
คณะครูกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน (แนะแนว)  
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ สิงหาคม 2563 คณะครูกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน (แนะแนว) 
5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการฯ สิงหาคม-กันยายน 2563 คณะครูกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน (แนะแนว) 
ครูสมฤดี สุรเสรีวงษ์ 
ครูจารุวรรณ โพธิจุไร 

ครูสุขสันต์ เพชรอาภรณ์ 
6. สรุปการด าเนินโครงการฯ กันยายน 2563 คณะครูกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน (แนะแนว) 
ครูสมฤดี สุรเสรีวงษ์ 
ครูจารุวรรณ โพธิจุไร 

ครูสุขสันต์ เพชรอาภรณ์ 
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7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภท
เงิน บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน 

ค่าจ้าง ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้ 

สอย 

ค่าวัสดุ ค่า 
สาธาร 
ณูปโภค 

ค่า 
คร ุ

ภัณฑ์ 

  

- ค่าจัดซื้อเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ 

- ค่าปรับปรุงเครื่องเสียง 
ห้อง 211 

   35000 
 

15000 

  
 
 
 

 
 
 
 

เงินอุดหนุน 

รวม       50,000 เงินอุดหนุน 
***  ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
 
8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                   ........50,000..................   บาท   
                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................   บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 
                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 

เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
       รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  
                                   ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 
      สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุศล ) 
 
9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1.พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่าง มีคุณภาพและสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือ ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- พิจารณาจากหลักฐานและ
ผลงานที่ปรากฏ 

- สังเกตและสัมภาษณ์
นักเรียนเป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม 

- สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครอง
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

-  สังเกต 
-  แบบรายงาน 
-  แบบสัมภาษณ์ 
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               ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้เสนอโครงการ   

 

ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ................................................... 
        (นางสมฤดี สุรเสรีวงษ)์                                        (นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา)                                                 

          หัวหน้างานแนะแนว                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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แบบเสนอโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

ชื่อโครงกำร    โครงการพี่พบน้อง 
พันธกิจ         2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก   

(World  Citizen) ในศตวรรษท่ี 21 
 3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมบนความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 
เป้ำประสงค์    นักเรียนมีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพเป็นพลโลกในศตวรรษท่ี 21 

และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1     พัฒนานักเรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพเป็นพลโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มำตรฐำนกำรศึกษำ   1. ด้านคุณภาพผู้เรียน   
สนองมำตรฐำนที่      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
สนองตัวบ่งช้ีที ่            6. การจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ    
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวจารุวรรณ โพธิจุไร 
ผู้ประเมิน      .............................................................................. ...................................................... 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 พฤษภาคม  2563 – 30  กรกฎาคม 2563  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
             ปัจจุบันนี้การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพเป็นสิ่งที่ส าคัญมากเพราะนักเรียนที่สอบเข้า
มหาวิทยาลัยได้อาจไม่ประสบความส าเร็จในชีวิต เท่ากับนักเรียนที่จบออกมาแล้วมีงานท า นักเรียนได้มีข้อมูล
มากมายจากสื่อโซเชียล ถึงการเรียนต่อท่ีหลากหลาย มีความแปลกใหม่ และในปัจจุบันอาชีพที่เกิดขึ้นก็มีความ
แปลกใหม่มากมาย นักเรียนในปัจจุบันถือเป็นวัยรุ่นสมัยใหม่ ในยุค GEN Y  GEN Z ซึ่งเป็นยุคสมัยที่เด็ก ๆ ไม่มี
ความอดทนเหมือนก่อน การท างานก็เปลี่ยนไป เด็ก ๆ ชอบเป็นนายตัวเอง ไม่ชอบท าตามค าสั่งใคร ท าให้การ
ท างาน การเรียนก็เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ งานแนะแนว จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพ่ือให้รุ่นพี่ได้มาพบน้องบอกเล่าความรู้สึก 
การเตรียมความพร้อมรวมถึงการจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังในการเลือกคณะสถาบันที่เขาต้องการเรียน และ 
พ่ี ๆ ที่จบไปแล้วสามารถหางานที่ท าแล้วมีความสุข ได้อย่างที่ต้องการหรือไม่ นักเรียนจะมีแบบอย่างที่ใกล้ชิดกับ
เขามากท่ีสุดที่จะมาเล่าประสบการณ์ตรงให้แก่น้องๆ เพ่ือการเตรียมตัวที่ดี การติดตามความสามารถของพ่ี ๆ ที่
เขาได้เคยอยู่ร่วมสถาบันกันมา พี่น้องมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากข้ึน ประชาชนในระแวกโรงเรียนได้ทราบถึง
ความสามารถของนักเรียนโรงเรียนธัญบุรี ท าให้โครงการนี้ยังคงมีความส าคัญและต้องจัดให้นักเรียนได้รับรู้
รับทราบต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนรุ่นพ่ีได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงกับรุ่นน้อง 

2. เพ่ือให้นักเรียนได้มีเทคนิควิธีการเตรียมความพร้อมจากรุ่นพี่คนที่พร้อมและคนที่พลาด 
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         ผลผลิต (outputs) 
1. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่ีกับน้องในสถาบันเดียวกัน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีแบบอย่างดีที่ดีและการเตรียมตัวที่ดีในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือให้นักเรียนเตรียมตัวเข้าสู่การศึกษาระดับสูงขึ้นไปอย่างมั่นใจว่าไม่ตกงาน 
4. เพ่ือให้นักเรียนรุ่นพ่ีได้จุดประกายความฝันแก่น้อง ๆ  

          ผลลัพธ์ (outcomes) 
1. นักเรียนมีสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตของตนเอง 
2. นักเรียนสามารถเตรียมความพร้อมได้มากตามที่รุ่นพี่ได้บอกเล่าต่อๆ กันมา 
3. นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากรุ่นพ่ี 

 4. นักเรียนเตรียมตัวเข้าสู่การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้เป็นอย่างดี 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้แนวทางการเลือกเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสัมพันธ์อันดีกับรุ่นพ่ีสถาบันเดียวกัน 

          เชิงคุณภำพ  
1. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากรุ่นพ่ีมีโอกาสเตรียมความพร้อมมากข้ึน 
2. นักเรียนข้อมูลที่ได้จากรุ่นพ่ีไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมตนเองก่อนเข้าศึกษาต่อและ 
    ประกอบอาชีพ 

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว โรงเรียนธัญบุรี 
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
           1. นักเรียนได้ข้อมูลจากรุ่นพี่เพ่ือน าไปปรับใช้ในการเตรียมตัวของตนเอง 
           2. นักเรียนมีความผูกพันธ์พร้อมที่จะกลับมาแนะน าแนะแนวรุ่นน้องต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น 
 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                    
ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการฯ สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ
คณะครูกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน (แนะแนว)  
2. เสนอโครงการฯ สิงหาคม 2562 คณะครูกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน (แนะแนว) 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ    ช่วงที่ 1 ตุลาคม 256 

ช่วงที่ 2 พฤษภาคม 2563 
คณะครูกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน (แนะแนว)  
4. ด าเนินกิจกรรม 

 
มิถุนายน 2563 คณะครูกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน (แนะแนว) 
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5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการฯ มิถุนายน-กันยายน 2563 คณะครูกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (แนะแนว) 

ครูสมฤดี สุรเสรีวงษ์ 
ครูจารุวรรณ โพธิจุไร 

ครูสุขสันต์ เพชรอาภรณ์ 
6. สรุปการด าเนินโครงการฯ กันยายน 2563 คณะครูกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน (แนะแนว) 
ครูสมฤดี สุรเสรีวงษ์ 
ครูจารุวรรณ โพธิจุไร 

ครูสุขสันต์ เพชรอาภรณ์ 
 
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภท
เงิน 

บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน  
ค่าจ้าง ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

ค่าสา
ธาร 

ณูปโภค 

ค่าครุ 
ภัณฑ์ 

  

- ไวนิลติดตาม
ผล 

- อาหารว่าง
ต้อนรับรุ่นพี่
และรุ่นน้อง 

  12,000 
 
 8,000 

 
 

    

รวม       20,000.  
***  ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
 
8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                               20,000              บาท   
                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................   บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 
                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) ......................................... บาท 

เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
       รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  
                                   ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 
      สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุศล ) 
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9. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

นักเรียนขาดแคลนได้รับเงินทุนการศึกษา  - สอบถามจากครูประจ าชั้น 
- เพ่ือนนักเรียน 
- ผู้ปกครอง 

-  การสังเกต 
-  แบบรายงาน 
-  แบบสัมภาษณ์ 

นักเรียนที่ขาดแคลนมีความกตัญญูรู้คุณ - จากการสอบถาม - แบบสอบถาม 
 
 
 
               ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้เสนอโครงการ   

 

ลงชื่อ...................................................                       ลงชื่อ................................................... 
        (นางสมฤดี สุรเสรีวงษ)์                                        (นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา)                                                 

          หัวหน้างานแนะแนว                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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แบบสนอโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 

 
ชื่อโครงกำร      พัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน 
พันธกิจ    พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมบนความหลากหลาย 
                      ทางวัฒนธรรม 
เป้ำประสงค์      ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  การพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม     
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
สนองมำตรฐำนที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
                         วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางกาย  และลักษณะจิตสังคม 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ     คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
ผู้ประเมิน       นายจ าเลียง  สมสืบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
    ในสังคมประชาธิปไตย นักเรียนมีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ให้เข้าใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยเพ่ือจะได้น าไปใช้เมื่อนักเรียนมีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์มีสิทธิ์
ในการออกเสียงเลือกตั้งได้  นอกจากนี้นักเรียนสามารถที่จะชักชวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  เพ่ือ
จะได้ผู้แทนที่ดีเข้าไปร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญสมกับค าว่า  ประชาธิปไตย ซึ่งหมายถึง การปกครองของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและโดยประชาชนชาวไทย ทั้งยังเป็นแนวทางในการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภา
นักเรียนที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนนักเรียนในการประสานงานกับฝ่ายบริหารโรงเรียน  และเพ่ือเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการนักเรียน และครูของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตปิยมิตร และลดปัญหาความ
ขัดแย้งของนักเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตปิยมิตรผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของคณะกรรมการนักเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
         ผลผลิต (outputs) 
 1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
 2. เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อมีสิทธิ์เลือกตั้ง 
 4. เพ่ือให้นักเรียนได้เลือกประธานนักเรียนตามระบอบประชาธิปไตย 
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 5. เพ่ือให้นักเรียนมีบทบาทในการไกล่เกลี่ย การประนอมและระงับข้อพิพาทในโรงเรียน 
 6. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่นักเรียนในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในโรงเรียน 
 7. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทในการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบของนักเรียนแกนน า 
 8. เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียนแกนน าของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตปิยมิตร ซึ่ง  
     จะต้องเสียสละเวลาในการท างานและอุทิศตนให้กับโรงเรียน 
          ผลลัพธ์ (outcomes) 
           1.  นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
 2.  นักเรียนเห็นความส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 3.  นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อมีสิทธิ์เลือกตั้งได้ 
 4.  ได้ตัวแทนประธานและคณะกรรมการนักเรียนตามระบอบประชาธิปไตย 
 5.  นักเรียนมีบทบาทในการไกล่เกลี่ย การประนอมและระงับข้อพิพาทในโรงเรียน 
 6.  การด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
          7.  คณะกรรมการนักเรียนมีความเป็นผู้น ามากข้ึน มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และมีก าลังใจ 
              ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตปิยมิตร 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ  
 1. นักเรียน 2,807  คน 
 2. คณะกรรมการนักเรียน 40 คน 
 เชิงคุณภาพ   
 1. นักเรียนร้อยละ 90 เข้าใจเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยและน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ในโรงเรียน เช่น การเลือกตั้งหัวหน้าห้อง การเลือกประธานนักเรียน การไกล่เกลี่ยเป็นต้น 
           2.  คณะกรรมการนักเรียนร้อยละ 100 น าการขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในโรงเรียนไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ และคณะกรรมการนักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถ
สร้างสรรค์ภาวะผู้น าให้กับตนเองและทีมงานเพื่อท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
            โรงเรียนธัญบุร ี
 
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
           นักเรียนมีความรู้เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย น าไปใช้ในการเลือกตั้งประธานนักเรียนและ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน ใช้ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีเครือข่ายการท างาน
ร่วมกับโรงเรียนในการดูแลนักเรียน แจ้งเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 
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6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน            
ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ สิงหาคม 2562 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
2. เสนอโครงการ สิงหาคม 2562 ครูจ าเลียง สมสืบ 
3. ด าเนินโครงการ 

1.พัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนและไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท 
2.การรักษาความปลอดภัยโรงเรียนธัญบุรี 
ส่งเสริมวินัยความประพฤติ งานระดับชั้น 
งานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
3.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและผู้ปกครอง
เครือข่าย 
4.ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 , ม.4 
5.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.3 , ม.6 

 
ตุลาคม 62 - กันยายน 63 

 
ครูธิติพงษ์  โกสุม 
 
ครูจ าเลียง สมสืบ 
 
 
หัวหน้าระดับทุกระดับ 
 
ครูภาณุมาศ คงสุวรรณ์ 
ครูสุขสวัสดิ์ เชียงหว่อง 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ ตุลาคม 62 – กันยายน 63 หัวหน้าระดับ 
5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ ตุลาคม 62 - กันยายน 63 

 
คณะกรรมการด าเนินการ 

6. สรุปการด าเนินโครงการ กันยายน 2563 ครูธิติพงษ์  โกสุม 
 
7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภทเงิน 
บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน  
ค่าจ้าง ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ 

ค่าสา
ธาร 
ณูป
โภค 

ค่าครุ 
ภัณฑ์ 

  

1.พัฒนาประชาธิปไตยใน
โรงเรียนและไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท 
2.การรักษาความปลอดภัย
โรงเรียนธัญบุรี ส่งเสริมวินัย
ความประพฤติ 
3.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
และผู้ปกครองเครือข่าย 

   88,400 
 
 10,000 
 
 
*80,000 
 
  

 
 
 

  88,400  
 
 10,000 
 
 
*80,000 
 
 

อุดหนุน 
 
อุดหนุน 
 
 
สมาคมฯ 
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ประชุมผู้ปกครอง 
ประชุมผู้ปกครอง 1/63 
ประชุมผู้ปกครอง 2/63 
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 
1/63 
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 
2/63 
4.ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ,
ม.4และพิธีแสดงตนเป็น
พุทธมามะกะ 
5.ปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ระดับชั้น 
 ม.3,ม.6 

 
 
 
 
25,000 
 
 30,000 
 

 
 
 
 
25,000 
 
 30,000 
 

 
 
 
 
อุดหนุน 
 
อุดหนุน 

 
***  ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                     .......153,400................... บาท   
                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................   บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 
                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) ............80,000................   บาท 
      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน/คอมฯ /ทั่วไป/ต่างประเทศ/บริจาค/ประกันภัย/ตรวจสุขภาพ/บุคลากร  
     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 
     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณะกุศล ) 
 
9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
จ านวนนักเรียนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
กรรมการนักเรียน 

ส ารวจ ข้อมูลสถิติ 

ความส าเร็จของการน าหลัก
ประชาธิปไตยมาใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมร้อยละของการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท 

กรอกข้อมูล แบบส ารวจ / แบบบันทึก 
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            ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                ผู้เสนอโครงการ   
 
ลงชื่อ..............................................................              ลงชื่อ........................................................... 
            (นายจ าเลียง  สมสืบ)                                              (นายจ าเลียง  สมสืบ) 
              หัวหน้าโครงการ                               หัวหน้างานวินัยและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน                
 
          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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แบบเสนอโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 
ชื่อโครงกำร  สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
พันธกิจ  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ  
            สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เป้ำประสงค์ โรงเรียนธัญบุรีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมี
 นวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศำสตร์ ที่ 3 การพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม   
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
 ของสังคม 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4) สุขภาวะทางกาย  และลักษณะจิตสังคม 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ      หัวหน้าระดับชั้น ม. 1 - 6 
ผู้ประเมิน         นายชวลิต  แช่มเจริญ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
           จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม และด้าน
อ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันน ามาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความ
วิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออ่ืนๆ ความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน 
นักศึกษา ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู  อาจารย์ เป็นหลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาให้เติบโตงดงามเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม  การพัฒนานักเรียน นักศึกษา 
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม  
ด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
ด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการ ให้เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ด ารงตนให้
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการ
เรียนรู้แล้ว การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมให้ผู้ปกครอง 
ครู อาจารย์ ทุกคน ที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งมาจากปัจจัยเสี่ยง
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และผลกระทบจากแหล่งอบายมุข การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
และจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
ห่างไกลจากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร เกมส์ออนไลน์ และการทะเลาะวิวาท  ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่
สังคมไม่ยอมรับ ถือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 ดังนั้น กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเห็นว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น มีความจ าเป็น
และส าคัญอย่างเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ โดยหวังว่าโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จะ
ช่วยให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขได้ 
2. วัตถุประสงค์ 
         ผลผลิต (outputs) 

1. เพ่ือให้นักเรียนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 
2. เพ่ือให้นักเรียนไม่ยุ่งเก่ียวกับสื่อลามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยง 
3. เพ่ือให้นักเรียนห่างไกลจากการพนัน 
4 เพ่ือให้นักเรียนไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
5. เพ่ือให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน เหตุทะเลาะ
วิวาท 

          ผลลัพธ์ (outcomes) 
1. โรงเรียนธัญบุรีเป็นสถานศึกษาท่ีปลอดจากปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน เหตุทะเลาะ 
วิวาท 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
 1. นักเรียนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 100% 
 2. นักเรียนห่างไกลจากการพนัน 100% 
 3. นักเรียนห่างไกลจากสื่อลามกอนาจาร 100% 
 4. นักเรียนไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 100% 
 เชิงคุณภำพ  
 1. นักเรียนมีความสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และก่อ
เหตุทะเลาะวิวาท 
 2. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากยาเสพติด  การพนัน สื่อลามกอนาจารและเหตุทะเลาะวิวาท 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
            โรงเรียนธัญบุร ี
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
            โรงเรียนธัญบุรีปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด  การพนัน สื่อลามกอนาจาร และเหตุทะเลาะวิวาท 
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6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                   
ล ำดับที่ รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมกำร 
 ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ สิงหาคม 2562 โรงเรียนธัญบุรี 
 เสนอโครงการ สิงหาคม 2562 ครูจ าเลียง สมสืบ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ สิงหาคม 2562 ครูชวลิต แช่มเจริญ 

2. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ประชาสัมพันธ์โครงการ สิงหาคม 2562 หัวหน้าระดับทุกระดับชั้น 
 กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้นักเรียนแกนน า ต.ค.62 – ก.ย.63 หัวหน้าระดับทุกระดับชั้น 
 กิจกรรมที่ 2 จัดท ารูปเล่มบันทึกการปฏิบัติงาน

โรงเรียนสีขาว  
ต.ค. – ธ.ค. 62 คณะกรรมการด าเนินงาน 

3. ขั้นตอนติดตามและประเมินผล 
 ประเมินผลจากแบบสอบถาม จัดท ารายงาน    

การสะท้อนผล 
สิงหาคม 2563 

 
หัวหน้าระดับ 

 สรุปรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ กันยายน 2563 ครูชวลิต แช่มเจริญ 
 
7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
กิจกรรมการด าเนินงาน หรือ งบประมาณ รวม(บาท) ระยะเวลา ประเภท 

รายละเอียดวิธีด าเนินการ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ งบประมาณ ปฏิบัติงาน เงิน 

- ค่าวิทยากร  6,000   6,000 พ.ย. 62–ก.ย.63   
- ค่าอาหารว่างนักเรียน (100 คน
X20 บาท) 

  2,000  2,000 พ.ย.62–ก.ย.63   

จัดท ารูปเล่มบันทึกการปฏิบัติงาน
โรงเรียนสีขาว 

    2,000 2,000 พ.ค. – ส.ค. 63   

รวมทั้งสิ้น      10,000    
 
***  ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                     .........10,000................   บาท   
                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................   บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 
                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 
      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
     รายได้สถานศึกษา ( ปรับพ้ืนฐาน/คอมฯ /ทั่วไป/ต่างประเทศ/บริจาค/ประกันภัย /ตรวจสุขภาพ /บุคลากร )  
     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 
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9. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ผลผลิต (Outputs) 
    โรงเรียนธัญบุรีเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากปัญหายา
เสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน เหตุทะเลาะวิวาท 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 
 

 
 
 
            ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 
           (นายชวลิต  แช่มเจริญ)                                              (นายจ าเลียง  สมสืบ) 
            หัวหน้าโครงการ                                หัวหนา้งานวินัยและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
 
          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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แบบเสนอโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2563 
 

โครงกำร                 โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรม                  การเบิกเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 
พันธกิจ    ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ 
  ตลอดจนมีคุณลักษณะความเป็นครูที่สามารถน าความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์  G 15 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญวิชาชีพในการปฏิบัติงานตาม     
                              หน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี และมีความสุข 
กลยุทธ์ที่ 15     ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญวิชาชีพในการปฏิบัติงานตามหน้าที่  
         เป็นแบบอย่างที่ดี และมีความสุข 
มำตรฐำนกำรศึกษำที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ              นางนาที  เดชะราช 
ผู้ประเมิน                 นายวุฒิชัย  พันธ์ทรัพย์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    ตุลาคม 2562  – กันยายน 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 

  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความส าคัญอย่างมากในการพัฒนานักเรียนและสถานศึกษา 
การสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเกิดความม่ันใจในการท างาน ความรู้สึกที่ดีต่อสถานศึกษา เกิดความมั่นคงและอุทิศตนในการท างาน
อย่างเต็มความสามารถ  

        กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนธัญบุรี เห็นความส าคัญต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา เพ่ือให้ทุกคนในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ ร่วมพัฒนางานในหน้าที่ไปสู่             
ความส าเร็จ จึงจัดงบประมาณสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้
สามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงไปราชการที่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการได้      

2. วัตถุประสงค์ 
           1.เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรครูและเพ่ือเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
ของทางราชการ                           
3. เป้ำหมำย 
 ร้อยละ 90 ของและบุคลากรได้รับการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบของทางราชการ 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 1) โรงเรียนธัญบุรี 
 2) หน่วยงานราชการอ่ืน 
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
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6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      
ล ำดับที่ รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท ากิจกรรม กันยายน 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. เสนอกิจกรรม กันยายน 2562 นางนาที  เดชะราช 
3. ด าเนินกิจกรรม กันยายน 2563    กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ กันยายน 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ กันยายน 2563 นายวุฒิชัย พันธ์ทรัพย์ 
6. สรุปการด าเนินโครงการ กันยายน 2563 นายวุฒิชัย พันธ์ทรัพย์ 

 
7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ รวมเงิน ประเภทเงิน 
งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน   

1. ไปราชการ อบรม สัมมนา      
  1.1 ค่าลงทะเบียน  
100,000 บาท 
   1.2 ค่าท่ีพัก 50,000 บาท 
  1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง 50,000 
บาท 

 200,000  200,000  

 
8. ใช้งบประมำณ       งบเงนิอุดหนุน (รายหัว)   200,000 บาท   
                             งบรายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)  บาท 
                             งบเงินห้องเรียนพิเศษ (โปรดระบุ)  บาท 
                             สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ)  บาท 

9. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
-ร้อยละ 90 ของ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนที่
สนับสนุนการปฏิบัติราชการที่เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่าย 

ประเมินความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึงพอใจ 
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            ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เสนอโครงการ   

 

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

            (นางนาที  เดชะราช)                                         (นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา) 
หัวหน้างานระเบียบวินัยกลุ่มบริหารงานบุคคล                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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แบบเสนอโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2563 
 

ชื่อโครงกำร      พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
ชื่อกิจกรรม      จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
พันธกิจ          ข้อที่ 1 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เป้ำประสงค์      G18 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์            s18 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมำตรฐำนที่ 2 พัฒนาการจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ 
สนองตัวบ่งชี้ที่   5  สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกัญญพัสร  ผลสุด 
ผู้ประเมิน นางสาวสุนีย์  หงษจินดา 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      ตุลาคม 2562  –   กันยายน 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การบริหารจัดการจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีวัสดุ  อุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานบริหารจัดการ  เพ่ือการขับเคลื่อนกล
ยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดองค์กร  โรงเรียนได้แบ่งระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
และภาระงานตามท่ีส านักงานคณะกรรมการข้ันพ้ืนฐานมอบหมายเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพตามที่ชุมชนคาดหวังโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานในกรอบงานตามที่
ก าหนดจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้กลุ่มบริหารงานบุคคลมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานเพียงพอ พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป้ำหมำย   
 1. จัดซื้อวัสดุส านักงานได้ตามวัตถุประสงค์ 
           2. การบริหารจัดการงานสารสนเทศของโรงเรียนสะดวก รวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ 
           3. กลุ่มงานบริหารงานบุคคคลมีอุปกรณ์ต่างๆพอเพียงในการบริหารจัดการส านักงาน 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร  
 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนธัญบุรี 
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
          1. การบริหารจัดการงานสารสนเทศของโรงเรียนสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
 2. กลุ่มบริหารงานบุคคลมีวัสดุส านักงานท าให้เกิดสภาพคล่อง และเพียงพอต่อการใช้งาน 
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6.ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      
ล าดับ

ที่ 
รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ พฤษภาคม - มิถุนายน นางสาวกัญญพัสร  ผลสุด 
2 เสนอโครงการ พฤษภาคม - มิถุนายน นางสาวกัญญพัสร  ผลสุด 
3 ด าเนินโครงการ พฤษภาคม - มิถุนายน นางสาวกัญญพัสร  ผลสุด 
4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พฤษภาคม - มิถุนายน นางสาวกัญญพัสร  ผลสุด 
5 สรุปการด าเนินโครงการ พฤษภาคม - มิถุนายน นางสาวกัญญพัสร  ผลสุด 

 
7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ รวมเงิน ประเภทเงิน 
งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน   

1. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ      
2. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
2.1  กระดาษ A4*50 แพ็ค  6,700 บาท 
2.2 หมึกพิมพ์ HP 1 ชุด 1,500 บาท 
2.3 หมึกพิมพ์ Epson 20 ขวด *100 รวม 
2,000 บาท 
2.4 กระดาษโน๊ต POST-IT # 670   10 
แพ็ค*20 รวม 200  
2.5 กระดาษโน๊ต POST-IT # 653 10 
แพ็ค*18 รวม 180 บาท  
2.6 กระดาษโน๊ต POST-IT # 656  10 
แพ็ค*38 รวม 380 บาท 
2.7 กระดาษโน๊ต POST-IT # 654 10*45  
รวม 450 บาท 
2.8 คลิปหนีบ สีด า # 108 จ านวน 2*9 
รวม 120 บาท 
2.10 คลิปหนีบ สีด า # 110 5*30       
รวม 150 บาท 
2.11 คลิปหนีบ สีด า # 113 5*18           
รวม 90 
2.12ดินสอด า STAEDTLER เบอร์ 2B 
2*120 บาท รวม240 บาท 

 17,700  17,700  
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2.13 ถ่าน AAA Panasonic  5*45        
รวม 225 บาท  
2.14 ถ่าน AA Panasonic  5*30 รวม 
150 บาท 
2.15 แท่นตัดสก๊อตเทป เล็ก 2*65 รวม 
130 บาท 
2.16ปากกาลูกลื่น QUANTUM 007 
HITZ    (ด า,น้ าเงิน,แดง) 3*185 รวม 
555 บาท 
2.17 ปากาเคมี 2 หัว ตราม้า (12 ส)ี 
1*165 รวม 165 บาท 
2.18 ปากกาเน้นข้อความ STABILO (คละ
ส)ี จ านวน 10*35 รวม 350 บาท  
2.19 ขนาด 9*30 ซม. 2 หน้า  จ านวน 
4*95 รวม 475  
2.20 พลาสติกท าปก A4 (ชมพู ฟ้า)    
4*180 รวม 720  
2.21 แฟ้มพลาสติก A4 (ชมพู ฟ้า)       
จ านวน4*180 รวม 720 บาท 
2.22 แฟ้มพลาสติก F4 (ชมพู ฟ้า)           
จ านวน4*180 รวม 720 บาท 
2.23 โฟมเทฟ 3 M 21 mm*3 เมตร 
จ านวน3*120 รวม 360 บาท 
2.24 ไม้บรรทัด พลาสติกใส แข็ง 12 นิ้ว 
จ านวน 1*5 รวม  5 บาท 
2.25 ไม้บรรทัด อลูมิเนียม 18 นิ้ว 2*45 
รวม 90 บาท  
2.26 ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์ 10-
1M จ านวน 1*250 รวม 250 บาท 
2.27 ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์ 35-
1M  จ านวน 1*250 บาท 250 บาท 
2.28 ลวดเสียกระดาษ #1                           
จ านวน 2*250 รวม 250 บาท  
2.29 เทปผ้าแล็คซีน 1.5 นิ้ว แกนใหญ่ 
(คละสี) จ านวน 10*50   รวม   500 บาท 
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8. ใช้งบประมำณ       งบเงนิอุดหนุน (รายหัว)   17,700 บาท   
                             งบรายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)  บาท 
                             งบเงินห้องเรียนพิเศษ (โปรดระบุ)  บาท 
                             สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ)  บาท 

9. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

จ านวนวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ พร้อมใช้
งานได้อย่างมีประสิทฺธิภาพ 
 

ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
 

- แบบตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ 
ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
- แบบสังเกต 
 

     
            ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เสนอโครงการ   

 

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

          (นางสาวกัญญพัสร  ผลสุด)                                     (นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา) 
 หัวหน้าส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล                        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
             ผู้เห็นชอบโครงการ                                               ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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แบบเสนอโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2563 
 

ชื่อโครงกำร      โครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
ชื่อกิจกรรม      ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์สารสนเทศ ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
พันธกิจ           ข้อที่ 1 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เป้ำประสงค์      G18  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์            s18  พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมำตรฐำนที่ 2 พัฒนาการจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ 
สนองตัวบ่งชี้ที่    5  สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ           นางสาวกัญญพัสร  ผลสุด 
ผู้ประเมิน              นางสาวสุนีย์  หงษจินดา 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2562  –   กันยายน 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักกำรและเหตุผล 
การปฏิรูปการศึกษา คือ พัฒนาคณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่พัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่และการบริหารจัดการสถานศึกษายุคใหม่อีกท้ังเป็นการพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามาตรฐานสากล โรงเรียนธัญบุรี จึงจัดโครงการบริหารจัดการ
ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อจัดระบบงานสารบรรณ หนังสือ เอกสาร ทั้งภายในและภายนอก                  
การประสานกับกลุ่มงานต่างๆ การให้บูรการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ การปฏิบัติงานด าเนินไป
ด้วยความสะดวก และรวดเร็ว ในการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ส านักงานมาช่วย ซึ่งต้องมีสภาพการใช้งาน
ที่ดีและสามารถใช้ได้ตลอดเวลา 

2. วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือให้กลุ่มบริหารงานบุคคลมีอุปกรณ์สารสนเทศเพียงพอพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ 
3. เป้ำหมำย 
         จ านวนอุปกรณ์สารสนเทศเพียงพอพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนธัญบุรี 
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 จ านวน อุปกรณ์สารสนเทศเพียงพอพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้ได้ตลอดเวลา 
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6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      
ล าดับ

ที่ 
รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ พฤษภาคม63 – กุมภาพันธ์ 64 นางสาวกัญญพัสร  ผลสุด 
2 เสนอโครงการ พฤษภาคม63 – กุมภาพันธ์ 64 นางสาวกัญญพัสร  ผลสุด 
3 ด าเนินโครงการ พฤษภาคม63 – กุมภาพันธ์ 64 นางสาวกัญญพัสร  ผลสุด 
4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
พฤษภาคม63 – กุมภาพันธ์ 64 นางสาวกัญญพัสร  ผลสุด 

5 สรุปการด าเนินโครงการ พฤษภาคม63 – กุมภาพันธ์ 64 นางสาวกัญญพัสร  ผลสุด 
 
7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ รวมเงิน ประเภทเงิน 
งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน   

1. เสนอโครงการเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

     

2. จัดซื้อและซ่อมแซม
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1  จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 25,000 บาท  

2.2  ซ่อมแซมอุปกรณ์
เทคโนโลยี 5,000 บาท 

 30,000  30,000  

 
8. ใช้งบประมำณ       งบเงนิอุดหนุน (รายหัว)   30,000 บาท   
                             งบรายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)  บาท 
                             งบเงินห้องเรียนพิเศษ (โปรดระบุ)  บาท 
                             สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ)  บาท 

9. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
จ านวน อุปกรณ์สารสนเทศเพียงพอพร้อม
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ใช้ได้ตลอดเวลา 

ตรวจเช็กอุปกรณ์ ซ่อมแซ่มปรับปรุง 
และจัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ 

 

ใบซ่อมแซ่มปรับปรุงและ
จัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ 
ส านักงานกลุ่มบริหารงาน

กลุ่มบุคคล 
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            ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เสนอโครงการ   

 

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

          (นางสาวกัญญพัสร  ผลสุด)                                     (นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา) 
 หัวหน้าส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล                        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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แบบเสนอโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2563 
 

ชื่อโครงกำร       โครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงห้องพักครูเวร  
พันธกิจ            ข้อที่ 1 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพ และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เป้ำประสงค์       G18) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์             S18) พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมำตรฐำนที่ 2 พัฒนาการจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ 
สนองตัวบ่งชี้ที่   5  สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ       นางสาวจิราวรรณ  ผินนอก 
ผู้ประเมิน          นางสาวอรรถกานท์  ทองแดงเจือ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะเป็น
ปัจจัยเสริมให้การบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงห้องวิชาการและห้องพักครูให้มีความพร้อมในการ
ให้บริการและอ านวยความสะดวกในการให้บริการกับนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ห้องวิชาการและห้องพักครู 
ปัจจุบันมีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการ เนื่องจากมีสภาพการใช้
งานที่นานพอสมควรที่จะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

2. วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือให้กลุ่มบริหารงานบุคคลมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้งานในห้องพักครูเวรเพียงพอ พร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 1) เพ่ือพัฒนาห้องพักครูเวร 
          2) เพ่ือให้ห้องพักครูเวรมีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอกับการใช้งาน 
          3) เพ่ือให้ห้องพักครูเวรมีความสะอาดน่าอยู่ 

3. เป้ำหมำย 
ด้านปริมาณ  ห้องพักครูเวรสะอาด  น่าอยู่  มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอกับการใช้งาน 

 ด้านคุณภาพ     1) เพ่ือให้ห้องพักครูเวรมีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอกับการใช้งาน 
2) เพ่ือให้ห้องพักครูเวรมีความสะอาดน่าอยู่ 

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
   โรงเรียนธัญบุร ี
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5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ห้องพักครูเวรสะอาด  น่าอยู่  มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอกับการใช้งาน 

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      
ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ  นางนาที  เดชะราช 
2 เสนอโครงการ  นางนาที  เดชะราช 
3 ด าเนินโครงการ  นางนาที  เดชะราช 
4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  นางนาที  เดชะราช 
5 สรุปการด าเนินโครงการ  นางนาที  เดชะราช 

 
7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ รวมเงิน ประเภทเงิน 
งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน   

1. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ      
2. จัดซื้อวัสดุตกแต่งและท าความ
สะอาดห้องเวร 
2.1 น้ ายาซักผ้า 150x6 = 900 บาท 
2.2 น้ ายาปรับผ้านุ่ม 45x12 = 540 
บาท 
2.3 น้ ายาปรับอากาศ 65x24 = 
1,560 บาท 
2.4 หมอน-ผ้าปูที่นอน- 
ผ้าห่ม 2,000 บาท 

 5,000  5,000  

 
8. ใช้งบประมำณ       งบเงนิอุดหนุน (รายหัว)   5,000 บาท   
                             งบรายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)  บาท 
                             งบเงินห้องเรียนพิเศษ (โปรดระบุ)  บาท 
                             สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ)  บาท 

9. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ห้องพักเวรกลางคืนสะอาดน่าอยู่ มีวัสดุ 
อุปกรณ์ เพียงพอกับการใช้งาน 

ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจห้องพัก
ครูเวร  

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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            ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เสนอโครงการ   

 

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

          (นางสาวจิราวรรณ  ผินนอก)                                     (นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา) 
 หัวหน้างานเวรรักษาการณ์ประจ าสถานที่ราชการ               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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แบบเสนอกิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 
ชื่อโครงกำร โครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
ชื่อกิจกรรม จ้างบุคลากรท าความสะอาดโรงอาหารและท าความสะอาดภาชนะ 
พันธกิจ มุ่งพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

การด าเนินชีวิต 
เป้ำประสงค์ โรงเรียนธัญบุรีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
  และมีนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์          พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มำตรฐำนกำรศึกษำด้ำน  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมำตรฐำน  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
  คุณภาพ 
สนองตัวบ่งช้ี   สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางเจริญศรี  จันทร์สุข 
ผู้ประเมิน  นางเจริญศรี  จันทร์สุข 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 
 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 เยาวชนต้องพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณภาพทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ การมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์ได้นั้น เด็กจะต้องได้รับประทานอาหารที่ดี มีสารอาหารครบถ้วน โรงเรียนมีบทบาทในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กต่อจากครอบครัว การจัดบริการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นและ
ส าคัญอย่างยิ่ง งานโภชนาการโรงเรียนธัญบุรีตระหนักในความส าคัญของสุขภาพของนักเรียน จึงดูแลเอาใจใส่
ด้านคุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัย จึงจัดโครงการพัฒนาการบริการในโรงอาหารขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 ผลผลิต (outputs) 
  เพ่ือจ้างลูกจ้างชั่วคราวท าความสะอาดโรงอาหารและภาชนะ  
 ผลลัพธ์ (outcomes) 
  โรงอาหารมีความ สะอาด พร้อมให้บริการด้านโภชนาการที่ดี 
3. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับ
บริการด้านโภชนาการที่ดีและ
เพียงพอ 

นับจ านวนงานที่ส าเร็จ 1. บันทึกเวลาการปฏิบัติงานและ
บันทึกการปฏิบัติงาน 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
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4. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
  ลูกจ้างชั่วคราวท าความสะอาดโรงอาหารและภาชนะ จ านวน 6 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ 90 ของจ้างลูกจ้างชั่วคราวท าความสะอาดโรงอาหารและภาชนะได้อย่างมี 
       ประสิทธิภาพ 
5. สถำนที่ด ำเนินกำร  
 โรงเรียนธัญบุรี 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 นักเรียนครูและบุคลากรได้รับบริการด้านโภชนาการและมีสุขภาพท่ีดี 
7. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ/กิจกรรม สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

2. เสนอโครงการ สิงหาคม 2562 นางเจริญศรี  จันทร์สุข 
3. ด าเนินโครงการ 

1. จ้างบุคลากรท าความสะอาดโรงอาหารและ
ท าความสะอาดภาชนะ 

ต.ค.62–ก.ย.63 นางเจริญศรี  จันทร์สุข 
 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม   
5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  คณะกรรมการด าเนินการ 
6. สรุปการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  นางเจริญศรี  จันทร์สุข 

 
8. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภทเงิน 
บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน  
ค่าจ้าง ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าสาธาร 
ณูปโภค 

ค่าครุ 
ภัณฑ์ 

  

1. จ้างบุคลากรท าความ
สะอาดโรงอาหารและท า
ความสะอาดภาชนะ 

    
 

  
 

648,000 รายได้ 
โรงอาหาร 

***  ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
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9. ใช้งบประมำณ         เงินอุดหนุน (รายหัว)  .......................................  บาท   
   รายได้สถานศึกษา(โรงอาหาร)      ..............648,000...........  บาท 
                             เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)      .......................................   บาท 
   สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ)......................................  บาท 
เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ ) 
รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ /ทั่วไป /ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  
ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
เงินห้องเรียนพิเศษ( EP / GP / IP / MOU ) 
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุศล ) 
 
 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

ลงชื่อ............................................................... 

(นางเจริญศรี  จันทร์สุข) 

หัวหน้างานโภชนาการ 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                               ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

         (นางเจริญศรี  จันทร์สุข)                                           (นายเกรียงไกร  ด าประภา) 

          หัวหน้างานโภชนาการ                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         
         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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แบบเสนอกิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 
ชื่อโครงกำร  โครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
ชื่อกิจกรรม เช่าเครื่องท าความสะอาดภาชนะ 1 เครื่อง 
พันธกิจ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
  การด าเนินชีวิต 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ โรงเรียนธัญบุรีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี 

คุณภาพ และมีนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์  พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มำตรฐำนกำรศึกษำด้ำน  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมำตรฐำน การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ เรียนรู้อย่างมี
  คุณภาพ 
สนองตัวบ่งช้ี  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ นางเจริญศรี  จันทร์สุข 
ผู้ประเมิน นางเจริญศรี  จันทร์สุข 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 เยาวชนต้องพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณภาพทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ การมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์ได้นั้น เด็กจะต้องได้รับประทานอาหารที่ดี  มีสารอาหารครบถ้วน โรงเรียนมีบทบาทในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กต่อจากครอบครัว การจัดบริการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนจึงมีความ
จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง งานโภชนาการโรงเรียนธัญบุรีตระหนักในความส าคัญของสุขภาพของนักเรียน จึงดูแล
เอาใจใส่ด้านคุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัย  จึงจัดโครงการพัฒนาการบริการในโรงอาหารขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 ผลผลิต (outputs) 
  เพ่ือเช่าเครื่องท าความสะอาดเพ่ือควบคุมและดูแลระบบสุขาภิบาลโรงอาหาร 
 ผลลัพธ์ (outcomes) 
  ร้อยละ 100 ภาชนะในโรงอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
 
3. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับ
บริการด้านโภชนาการที่ดีและ
เพียงพอ 

นับจ านวนงานที่ส าเร็จ บันทึกการดูแลรักษาเครื่อง 
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4. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
  เครื่องท าความสะอาดภาชนะ 1 เครื่อง 
 เชิงคุณภาพ 
  ครู บุคลากรและนักเรียนได้รับประทานอาหารจากภาชนะที่ผ่านการท าความสะอาด 
  ที่มีคุณภาพ 
5. สถำนที่ด ำเนินกำร  
 โรงเรียนธัญบุรี 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 นักเรียนครูและบุคลากรได้รับบริการด้านโภชนาการและมีสุขภาพท่ีดี 
7 .ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ/กิจกรรม สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

2. เสนอโครงการ สิงหาคม 25562 นางเจริญศรี  จันทร์สุข 
3. ด าเนินโครงการ 

2. เช่าเครื่องท าความสะอาดภาชนะ 1 เครื่อง 
ต.ค.62–ก.ย.63 นางเจริญศรี  จันทร์สุข 

 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม   
5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  คณะกรรมการด าเนินการ 
6. สรุปการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  นางเจริญศรี  จันทร์สุข 

8. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภทเงิน 
บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน  
ค่าจ้าง ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าสาธาร 
ณูปโภค 

ค่าครุ 
ภัณฑ์ 

  

1. เช่าเครื่องท าความ
สะอาดภาชนะ 1 เครื่อง 

     
 

  
 

78,000 รายได้ 
โรงอาหาร 

***  ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
9. ใช้งบประมำณ        เงินอุดหนุน (รายหัว)    ........................................บาท   
   รายได้สถานศึกษา(โรงอาหาร)        ............78,000..............บาท 
                            เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)        ........................................ บาท 
   สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ)....................................... บาท 
 
เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ ) 
รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ /ทั่วไป /ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  
ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
เงินห้องเรียนพิเศษ( EP / GP / IP / MOU ) 
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุศล ) 
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ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

ลงชื่อ............................................................... 

(นางเจริญศรี  จันทร์สุข) 

หัวหน้างานโภชนาการ 

 

   ผู้รับผิดชอบโครงการ                                               ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

           (นางเจริญศรี  จันทร์สุข)                    (นายเกรียงไกร  ด าประภา) 

            หัวหน้างานโภชนาการ               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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แบบเสนอกิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 
ชื่อโครงกำร  โครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
ชื่อกิจกรรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโรงอาหาร 
พันธกิจ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
  การด าเนินชีวิต 
เป้ำประสงค์ โรงเรียนธัญบุรีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
  และมีนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที ่S18 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มำตรฐำนกำรศึกษำด้ำน  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมำตรฐำนที่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
   เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สนองตัวบ่งช้ีที ่  G18) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางเจริญศรี  จันทร์สุข 
ผู้ประเมิน  นางเจริญศรี  จันทร์สุข 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 เยาวชนต้องพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณภาพทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ การมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์ได้นั้น  เด็กจะต้องได้รับประทานอาหารที่ดี มีสารอาหารครบถ้วน โรงเรียนมีบทบาทในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กต่อจากครอบครัว การจัดบริการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนจึงมีความ
จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง งานโภชนาการโรงเรียนธัญบุรีตระหนักในความส าคัญของสุขภาพของนักเรียน  จึงดูแล
เอาใจใส่ด้านคุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัย จึงจัดโครงการพัฒนาการบริการในโรงอาหารขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 ผลผลิต (outputs) 
  เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์การพัฒนางานให้บริการในโรงอาหาร 
 ผลลัพธ์ (outcomes) 
  ร้อยละ 80 ของงานโภชนาการมีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
3. กำรประเมินผล 

ตัวบงชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับ
บริการด้านโภชนาการที่ดีและ
เพียงพอ 

นับจ านวนงานที่ส าเร็จ บันทึกการปฏิบัติงาน 
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4. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโภชนาการ 
 เชิงคุณภาพ 
  โรงอาหารมีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมให้บริการแก่ครู นักเรียนและบุคลากร 
 
5. สถำนที่ด ำเนินกำร  
 โรงเรียนธัญบุรี 
 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 นักเรียนครูและบุคลากรได้รับบริการด้านโภชนาการและมีสุขภาพท่ีดี 
 
7. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ/กิจกรรม สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

2. เสนอโครงการ สิงหาคม 2562 นางเจริญศรี  จันทร์สุข 
3. ด าเนินโครงการ 

3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโรงอาหาร 
ต.ค.62–ก.ย.63 นางเจริญศรี  จันทร์สุข 

 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม   
5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  คณะกรรมการด าเนินการ 
6. สรุปการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  นางเจริญศรี  จันทร์สุข 

 
8. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภทเงิน 
บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน  
ค่าจ้าง ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าสา
ธาร 
ณูป
โภค 

ค่าครุ 
ภัณฑ์ 

  

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโรง
อาหาร 
1.1 น้ ายาท าความสะอาด
จานด้วยเครื่อง 
1.2 จาน-ชาม 
1.3 ช้อน 
1.4 ผงช าระล้าง 
1.5 ผ้ากันเปื้อน 

    
 
 
70,000 
 
90,000 
20,000 

  
 
 
 
 

 
 
 
70,000 
 
90,000 
20,000 

รายได้ 
โรงอาหาร 
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***  ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
 
9. ใช้งบประมำณ       เงินอุดหนุน (รายหัว)  ........................................  บาท   
   รายได้สถานศึกษา(โรงอาหาร)      ...........211,000............. บาท 
                           เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)      .......................................   บาท 
   สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ)....................................... บาท 
เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ ) 
รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ /ทั่วไป /ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  
ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
เงินห้องเรียนพิเศษ( EP / GP / IP / MOU ) 
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุศล ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 น้ าส้มสายชู 
1.7 น้ ายาถูพ้ืน 
1.8 ผ้าถูพ้ืน 
1.9 เข่ง 
1.10 ถังน้ า 
1.11 น้ ายาล้างจาน 
1.12 น้ ายาขจัดสนิม 
1.13 กล่อง(ล้อ) 
1.14 สก็อตไบรท์ 
1.15 สบู่เหลวล้างมือ 
1.16 ถุงมือยางแม่บ้าน 
1.17 รถเข็น 

4,500 
1,500 
500 
2,000 
2,000 
2,500 
1,000 
3,500 
1,000 
4,000 
1,500 
500 
1,500 
 

4,500 
1,500 
500 
2,000 
2,000 
2,500 
1,000 
3,500 
1,000 
4,000 
1,500 
500 
1,500 
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ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

ลงชื่อ............................................................... 

(นางเจริญศรี  จันทร์สุข) 

หัวหน้างานโภชนาการ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                     ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

         (นางเจริญศรี  จันทร์สุข)                                          (นายเกรียงไกร  ด าประภา) 

          หัวหน้างานโภชนาการ                                        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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แบบเสนอกิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 
ชื่อโครงกำร  โครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
ชื่อกิจกรรม ซ่อมแซมและปรับปรุงโรงอาหาร 
พันธกิจ มุ่งพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

การด าเนินชีวิต 
เป้ำประสงค์ โรงเรียนธัญบุรีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
  และมีนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ S18  พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มำตรฐำนชำติ   มำตรฐำนที่ 3  แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 
มำตรฐำนกำรศึกษำด้ำน  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมำตรฐำนที่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
   เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองตัวบงชี้ที่ G18 สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ นางเจริญศรี  จันทร์สุข 
ผู้ประเมิน นางเจริญศรี  จันทร์สุข 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 เยาวชนต้องพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณภาพทั้งในด้านร่างกาย  สติปัญญาและจิตใจ  การมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์ได้นั้น  เด็กจะต้องได้รับประทานอาหารที่ดี  มีสารอาหารครบถ้วน โรงเรียนมีบทบาทในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กต่อจากครอบครัว  การจัดบริการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนจึงมีความ
จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง  งานโภชนาการโรงเรียนธัญบุรีตระหนักในความส าคัญของสุขภาพของนักเรียน  จึง
ดูแลเอาใจใส่ด้านคุณภาพ  ปริมาณ และความปลอดภัย  จึงจัดโครงการพัฒนาการบริการในโรงอาหารขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ในโรงอาหาร 
 ผลผลิต (outputs) 
  โรงอาหารมีสิ่งอ านวยความสะดวก และมีสภาพการใช้งานได้ 
 ผลลัพธ์ (outcomes) 
  ร้อยละ 90 ของโรงอาหารมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เอ้ือต่อการบริการด้านโภชนาการ 
3. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับ
บริการด้านโภชนาการที่ดีและ
เพียงพอ 

นับจ านวนงานที่ส าเร็จ บันทึกการปฏิบัติงาน 
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4. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
  โรงอาหาร 1 อาคาร 
 เชิงคุณภาพ 
  โรงอาหารมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ มั่นคง แข็งแรง 
 
5. สถำนที่ด ำเนินกำร  
 โรงเรียนธัญบุรี 
 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 นักเรียนครูและบุคลากรได้รับบริการด้านโภชนาการและมีสุขภาพท่ีดี 
 
7. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ/กิจกรรม สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 

2. เสนอโครงการ สิงหาคม 2562 นางเจริญศรี  จันทร์สุข 
3. ด าเนินโครงการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ในโรง

อาหาร 
ต.ค.62– ก.ย.63 นางเจริญศรี  จันทร์สุข 

 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม   
5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  คณะกรรมการด าเนินการ 
6. สรุปการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  นางเจริญศรี  จันทร์สุข 

 
8. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภทเงิน 
บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน  
ค่าจ้าง ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าสา
ธาร 
ณูปโภค 

ค่าครุ 
ภัณฑ์ 

  

1. ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ใน
โรงอาหาร 
1.1 ติดตั้งฝ้าเพดาน 

    
500,000 

  
 

 
500,000 

รายได้ 
โรงอาหาร 

 

***  ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
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9. ใช้งบประมำณ         เงินอุดหนุน (รายหัว)  ........................................บาท   
   รายได้สถานศึกษา(โรงอาหาร)      ............500,000..............บาท 
                              เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)      ........................................ บาท 
   สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ)......................................บาท 
เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ ) 
รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ /ทั่วไป /ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  
ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
เงินห้องเรียนพิเศษ( EP / GP / IP / MOU ) 
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุศล ) 
 
 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

ลงชื่อ............................................................... 

(นางเจริญศรี  จันทร์สุข) 

หัวหน้างานโภชนาการ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                   ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

  (นายวศิน  ศุภนคร)            (นายเกรียงไกร  ด าประภา) 

       หัวหน้างานอาคารสถานที่                                        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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แบบเสนอโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

ชื่อโครงกำร  สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  โรงเรียนธัญบุรี 
ชื่อกิจกรรม  พัฒนาครูและนักเรียนกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  โรงเรียนธัญบุรี 
พันธกิจ 4. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การบริหาร การปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต 
เป้ำประสงค์ 4. บุคลากรและผู้เรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร 

การปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต  
กลยุทธ์ที่ 4  การส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรน้อมน าหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
มำตรฐำนกำรศึกษำ    2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มำตรฐำนตัวบ่งช้ีที่ 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    งานสหกรณ์โรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวพลอยไพลิน  ค าไทย 
ผู้ประเมิน      นางสาวพิมลพัชร์  กลีบมาลัย 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
          จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กล่าวถึงแนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษา                  
มุ่งพัฒนา การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานต่างๆ เพิ่มข้ึน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ให้ผู้เรียน
สามารถวางแผนท างานตามขั้นตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักการท างาน สามารถปรับตัวและท างานเป็นทีม               
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจได้ มีความเพียรพยายาม ขยันอดทน 
ละเอียดรอบคอบในการท างาน ผู้เรียนมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเองได้ 
 เนื่องจากสหกรณ์โรงเรียนธัญบุรี มีการจัดการระบบการจัดการสหกรณ์ที่ยังขาดความพร้อม ท าให้ระบบ
การท างานยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร และห้องสหกรณ์โรงเรียนคับแคบไม่สะดวกต่อระบบการจัดการ จึง
ต้องการศึกษาการด าเนินงานสหกรณ์จากโรงเรียนสหกรณ์ต้นแบบที่มีการจัดสรรระบบสหกรณ์ที่เป็นระบบ เพ่ือ
น ามาปรับใช้กับงานสหกรณ์โรงเรียนธัญบุรี  กลุ่มงานสหกรณ์โรงเรียนธัญบุรีได้ตระหนักในความส าคัญที่จะต้อง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถวางแผนท างานตามขั้นตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักการท างาน 
สามารถปรับตัวและท างานเป็นทีม  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจได้ มี
ความเพียรพยายาม ขยันอดทน ละเอียดรอบคอบ ในการท างาน มีความสุขและภูมิใจในผลงานของตนเองได้ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
         ผลผลิต (outputs) 
   2.1  เพ่ือพัฒนาครู บุคลากรและนักเรียนให้จัดการวางแผนการท างานและด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   2.2  เพ่ือพัฒนาห้องสหกรณ์และระบบการจัดการสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 



 

 

355 
 

   2.3  เพ่ือให้นักเรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
   2.4  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ  
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

3.1  ครู บุคลากรและนักเรียนให้จัดการวางแผนการท างานและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ    
ร้อยละ  80 

3.2   พัฒนาห้องสหกรณ์และระบบการจัดการสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ร้อยละ 80 

3.3  นักเรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ 80 
3.4  นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ ร้อยละ  80 

 เชิงคุณภำพ   
สหกรณ์โรงเรียนธัญบุรี มีห้องสหกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการบริการ และมีระบบการจัดการสหกรณ์ที่ดี                  

ครู บุคลากรน าความรู้พัฒนานักเรียนในชุมนุมสหกรณ์โรงเรียนให้ท างานอย่าง มีความสุข พัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของนักเรียน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
        โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 230 ถนนพหลโยธิน ต าบลหัวเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

คณะกรรมการสหกรณ์โรงเรียนธัญบุรี ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีทักษะในการจัดการสหกรณ์ พัฒนา
นักเรียนในชุมนุมสหกรณ์โรงเรียนในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                  

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ ตุลาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 
2. เสนอโครงการ ตุลาคม 2562 นางสาวพลอยไพลิน  ค าไทย 
3. ด าเนินโครงการ 

1.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ  และมอบหมายภาระงาน 
2.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
2.1 เดินทางศึกษาดู โรงเรียน 
2.2 พัฒนาและปรับปรุงสหกรณ์โรงเรียน 
 

 
 
 

ตุลาคม 2562-กันยายน 
2563 

 
 
 

คณะกรรมการด าเนินการ 

4. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ สิงหาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 
5. สรุปการด าเนินโครงการ กันยายน 2563 นางสาวพิมลพัชร์  กลีบมาลัย 
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7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภทเงิน 
บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน  
ค่าจ้าง ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าสาธาร 
ณูปโภค 

ค่าครุ 
ภัณฑ์ 

  

1. ค่าเดินทาง       20,000  
2. ค่าใช้จ่ายโครงการ       30,000  

***  ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
 
8. ใช้งบประมาณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)   ........................................ บาท   
                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)  …..................................... บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)  ........................................ บาท 
                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) ....................................... บาท 
         อ่ืนๆ      50,000  บาท 
      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  
                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 
     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุลศล ) 
 
9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
ด้านปริมาณ 
1.  บุคลากรร้อยละ 80 วางครู 
บุคลากรและนักเรียนให้จัดการวาง
แผนการท างานและด าเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.   บุคลากรร้อยละ  80 พัฒนา
ห้องสหกรณ์และระบบการจัดการ
สหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.  นักเรียนร้อยละ 80 ท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

 
สังเกต 
ส ารวจ 

ประเมินผล 
 

 
แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

แบบประเมินผล 
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ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
4.  นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
ด้านคุณภาพ 

มีห้องสหกรณ์ท่ีเพียงพอ
ต่อการบริการ และมีระบบการ
จัดการสหกรณ์ท่ีดี ครู บุคลากรน า
ความรู้พัฒนานักเรียนในชุมนุม
สหกรณ์โรงเรียนให้ท างานอย่าง มี
ความสุข พัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของนักเรียน ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ 

 
 
 

ประเมินผล 
 

 
 
 

แบบประเมินผล 
 

 
            ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เสนอโครงการ   

 

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

           (นางสาวพลอยไพลิน  ค าไทย)                                     (นายเกรียงไกร  ด าประภา) 
 หัวหน้างานสหกรณ์ร้านค้า โรงเรียนธัญบุรี                         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป       

                    
 
 
          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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แบบเสนอโครง กำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

ชื่อโครงกำร  สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  โรงเรียนธัญบุรี 
ชื่อกิจกรรม  1. สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  โรงเรียนธัญบุรี 
พันธกิจ 4. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การบริหาร การปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต 
เป้ำประสงค์ 4. บุคลากรและผู้เรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร 

การปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต  
กลยุทธ์ที่ 4  การส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรน้อมน าหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
มำตรฐำนกำรศึกษำ    2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มำตรฐำนตัวบ่งช้ีที่ 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    งานสหกรณ์โรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวพลอยไพลิน  ค าไทย 
ผู้ประเมิน      นางสาวพิมลพัชร์  กลีบมาลัย 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
          การจัดกิจกรรมสหกรณ์เป็นการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง นอกจากจะ
เป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ระบบสหกรณ์แล้ว ยังส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และฐานะทาง
เศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วยเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรับผิดชอบ มีนิสัยไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักการประหยัดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และยังสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนรู้จักการรวมกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหา  โดยการระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ์เพ่ือเป็นทุนด าเนินการ ซึ่งเป็นการปู
พ้ืนฐานทางจิตใจให้กับนักเรียนในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเอง   มีนิสัยรักการท างาน   มีความรับผิดชอบร่วมกัน   
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  นั่นคือการเกิดอุดมการณ์ให้กับนักเรียนที่จะเติบโตเป็นสมาชิกท่ีดีและนักเรียน
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง โรงเรียนธัญบุรีจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
         ผลผลิต (outputs) 

1. เพ่ือปลูกฝังความรู้พื้นฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  
 2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน  
 3. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย  
 4. เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการประหยัดอดออม 
          ผลลัพธ์ (outcomes) 

1. นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  
 2. นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย  
 3. มีนิสัยรักการออม 
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3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 

1. ครู บุคลากร และนักเรียน เป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียนมากกว่าร้อยละ 80 
2. ครู บุคลากร และนักเรียน มีความสุขและรู้จักใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ร้อยละ 80 

 เชิงคุณภาพ  
1. ครู บุคลากร และนักเรียน เป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียนมากกว่าร้อยละ 80 เมื่อสิ้นปีการศึกษา

สมาชิก 
มีเงินปันผลและเฉลี่ยคืนทุกคน 
  2.  นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเรื่องสหกรณ์มีการวางแผนในการใช้จ่าย ประหยัดอดออม มีความ
รับผิดชอบ และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
            สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน โรงเรียนธัญบุรี 
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
           1.  โรงเรียนมีร้านค้าสวัสดิการบริการแก่ครูและนักเรียน  
  2.  ครูและนักเรียนเข้าใจหลักพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  
  3.  โรงเรียนน าผลการด าเนินงานไปพัฒนาการศึกษา 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ ตุลาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 
2. เสนอโครงการ ตุลาคม 2562 นางสาวพลอยไพลิน  ค าไทย 
3. ด าเนินโครงการ 

  - จัดซื้อสินค้า 
  - จัดจ าหน่ายสินค้า 

 
ตุลาคม 2562–กันยายน 

2563 

 
คณะกรรมการด าเนินการ 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ พฤศจิกายน 2562 นางสาวพลอยไพลิน  ค าไทย 
5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ สิงหาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 
6. สรุปการด าเนินโครงการ กันยายน 2563 นางสาวพิมลพัชร์  กลีบมาลัย 

 
7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ รวมเงิน ประเภทเงิน 
งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน   

ค่าจัดท าเอกสาร  1,500.-  1,500.- เงินอ่ืนๆ 
***  ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
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8. ใช้งบประมำณ            
                                     เงินอุดหนุน (รายหัว)                   ........................................   บาท   
                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................   บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 
                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 
         เงินอ่ืนๆ ค่าสมัครจากสมาชิกฯ   1,500 บาท 
      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  
                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 
     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุลศล ) 
9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้
พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้
นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีการ
วางแผนในการใช้จ่ายและการ
ลงทุน  
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย  
4. นักเรียนร้อยละ 80 นิสัยรักการ
ประหยัดอดออม 

1. สังเกต 
2. สอบถาม 
 

1. บัญชีรายชื่อสมาชิก 
2. แบบสอบถาม 
3. ภาพกิจกรรม 
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                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เสนอโครงการ   

 

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

           (นางสาวพลอยไพลิน  ค าไทย)                                     (นายเกรียงไกร  ด าประภา) 
   หัวหน้างานสหกรณ์ร้านค้า โรงเรียนธัญบุรี                         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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แบบเสนอกิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

ชื่อโครงกำร  พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
ชื่อกิจกรรม     จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการศึกษา 
พันธกิจ           ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ตลอดจนมี

คุณลักษณะความเป็นครูที่สามารถน าความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายครอบคลุมสนับสนุนการบริหาร                     

การจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
กลยุทธ์ที่  17    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายครอบคลุมสนับสนุนการบริหาร การจัดการ 

เรียนรู้ และการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ   ด้านคุณภาพผู้เรียน 
สนองมำตรฐำนที่  3 การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ท่ี    จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
  สถานศึกษา 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    งานโสตทัศนศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว 
ผู้ประเมิน         นายจิรัฏฐ์   มีมงคลวรกฤตา 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 

จากนโยบายโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนรู้คุณค่าและประโยชน์จากเทคโนโลยี และมีความรู้
ทักษะด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
ตลอดจนโรงเรียนสามารถเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีในจังหวัดปทุมธานี  อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์และระบบเทคโนโลยี จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีที่ใช้ใน
การเรียนการสอน จ าเป็นต้องมีประสิทธิภาพรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี  ในปัจจุบัน
สามารถเทียบเท่ากับภายนอกได้ จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือการศึกษาขึ้น
ความสามารถศึกษาค้นคว้าหาจากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การให้บริการกับผู้ใช้ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 
          ผลผลิต (outputs) 

เพ่ือครูมีการใช้สื่อในการเรียนการสอนพร้อมทั้งมีอุปกรณ์ในการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ผลลัพธ์ (outcomes) 
เพ่ือจัดระบบการสนับสนุนงานการเรียนการสอน ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีที่

ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน  
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3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 

1. โสตทัศนศึกษามีอุปกรณ์เพ่ือให้บริการแก่นักเรียนและครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูและนักเรียนมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
เชิงคุณภาพ  

 นักเรียนและครูใช้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
            โรงเรียนธัญบุร ี
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ระบบการเรียนการสอน ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ครูและนักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้า
มาสนับสนุนการเรียนการสอน  
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด าเนินการ 
2. เสนอโครงการ สิงหาคม 2562 นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว 
3. ด าเนินโครงการ 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2.เริ่มด าเนินการ 

1 ต.ค. 2562                        
- 30 ก.ย. 63 

งานโสตทัศนศึกษา 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ มิถุนายน 2563  นางทัศนีย์ เดชานุภานนท์ 
5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ 
6. สรุปการด าเนินโครงการ กันยายน 2563 นายจิรัฏฐ์   มีมงคลวรกฤตา 

 
7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ ประเภทเงิน 

บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน  
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ 
Nikon D750  

  / 65,000 
 

เงินอุดหนุน 

จัดซื้อชุดไมโครโฟนลอย 
Sennheiser 

  / 35,000 เงินอุดหนุน 

จัดซื้ออุปกรณ์ไลท์วีดีโอ 

DJI OSMO MOBILE 3 

  / 4,500 
 

เงินอุดหนุน 

จัดซื้อถ่านส าหรับถ่ายภาพ            
และใส่ไมโครโฟน 

 /  5,000 
 

เงินอุดหนุน 

จัดซื้อกระดาษส าหรับ           
พิมพ์ภาพและหมึก 

 /  3,500 เงินอุดหนุน 

https://www.audiocity2u.com/Wireless-Microphone/Sennheiser
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จัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพสตูลดิโอ 
ชุดไฟถ่ายรูป 

  / 20,000 
 

เงินอุดหนุน 

จัดซื้อแบตเตอรี่โดรน 
Phantom-4-Battery 

  / 25,000 เงินอุดหนุน 

เครื่องส ารองไฟ 
Cleanline 500 w 

  / 5,000 เงินอุดหนุน 

วิทยุสื่อสาร  
SPENDER D2452 PLUS  

  / 10,000 เงินอุดหนุน 

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
MSI GF75  

  / 39,900 เงินอุดหนุน 

หูฟัง 
SONY  

  / 6,000 เงินอุดหนุน 

ฮาร์ดดิสก์ภายนอก 
WD HDD EXT 3.5 - 4TB 

  / 4,000 เงินอุดหนุน 

เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิ
VISUALIZER  VERTEX 

  / 45,000 เงินอุดหนุน 

 
8. ใช้งบประมำณ               เงินอุดหนุน (รายหัว)                           267,900             บาท   
                                     รายได้สถานศึกษา(โปรดระบุ)          .......................................   บาท 
                                     เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)         ........................................   บาท 
                                     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ) .......................................   บาท 
      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  
                               ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 
     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุศล ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lazada.co.th/products/spender-walkie-talkie-d2452-plus-i253222642-s390801351.html?search=1
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9. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ครูและนักเรียนรู้จักใช้ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และการ
จัดการเรียนการสอน มีการ
น าเสนอผลงานผ่านเทคโนโลยี ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อย
ละ 90 

    แบบสอบถาม / การสังเกต    แบบประเมินผล /แบบส ารวจ 

สภาพการบริการโสตทัศนศึกษา            
มีสภาพเอ้ืออ านวยต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

    แบบสอบถาม / การสังเกต    แบบประเมินผล /แบบส ารวจ 

เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน  

    แบบสอบถาม / การสังเกต    แบบประเมินผล /แบบส ารวจ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เสนอโครงการ   

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

        ( นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว )                                        ( นายเกรียงไกร  ด าประภา ) 

          หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา                                    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป       

                                                       

 
          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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แบบเสนอกิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

ชื่อโครงกำร พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
พันธกิจ           1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี
  คุณภาพ 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์      

ด้านการพัฒนาองค์กร  
1. สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่         18. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
มำตรฐำนกำรศึกษำ   ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
สนองมำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
สนองตัวบ่งช้ีที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  4) สุขภาวะทางกายและลักษณะจิตสังคม 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    งานอนามัยโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางพันธุ์วดี  วิทวัสพันธุ์ 
ผู้ประเมิน       นางพันธุ์วดี  วิทวัสพันธุ์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      สิงหาคม 2562 – กันยายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
          สุขภาพอนามัยที่ดี  มีความส าคัญต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของมนุษย์ การให้ความรู้ การป้องกันโรค   
การดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพ การส่งต่อโรงพยาบาลและติดตามผลการรักษา สามารถท าให้นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน ดูแลรักษาสุขภาพตนเองได้เป็นอย่างดี ประโยชน์ที่ตามมาคือประหยัดงบประมาณตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. วัตถุประสงค์ 
         ผลผลิต (outputs) 

1. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้  ป้องกันโรค  และดูแลสุขภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอย่างมีระบบและทันสมัย 

          ผลลัพธ์ (outcomes) 
1. มีการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอย่างมีระบบและทันสมัย 
2. มีการปฏิบัติดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีเป็นตัวอย่างและแนะน าผู้อ่ืนได้ดี 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 จ านวนนักเรียน 2,800 คน 
2. บุคลากรในโรงเรียนทุกคน 100 % 

 เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพดีกันถ้วนหน้า 
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2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนปฏิบัติตนเองในการป้องกันโรคและแนะน าผู้อ่ืนได้ดี 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
            โรงเรียนธัญบุร ี
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
            นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ  ดูแลตนเองมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ 
สมบูรณ์แข็งแรง 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                      

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ตุลาคม 2562 นางพันธุ์วดี  วิทวัสพันธุ์ 
2. เสนอโครงการ ตุลาคม 2562 นางพันธุ์วดี  วิทวัสพันธุ์ 
3. ด าเนินโครงการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

ต.ค.62 – ก.ย.63 นางพันธุ์วดี  วิทวัสพันธุ์ 
 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ต.ค.62 – ก.ย.63 นางพันธุ์วดี  วิทวัสพันธุ์ 
5. รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม กันยายน 2563 นางพันธุ์วดี  วิทวัสพันธุ์ 
6. สรุปการด าเนินโครงการ/กิจกรรม กันยายน 2563 นางพันธุ์วดี  วิทวัสพันธุ์ 

 
7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ ประเภทเงิน 
บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน รวมเงิน  
ค่าจ้าง ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

ค่าสาธาร 
ณูปโภค 

ค่าครุ 
ภัณฑ์ 

  

บริการสุขภาพนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนธัญบุรี 

      
40,000 อุดหนุน 

อบรมวันงดสูบบุหรี่โลก       
20,150      

รายได้ 
เทศบาลนคร

รังสิต 
การรณรงค์เพ่ือป้องกัน 
โรคเอดส์     

      
5,000 อุดหนุน 

สนับสนุนการบริการห้อง
พยาบาล 

      
20,000 อุดหนุน 

การตรวจสุขภาพนักเรียนและ
ครูโรงเรียนธัญบุรี 

      
196,000 

รายได้ตรวจ
สุขภาพ 

การดูแลนักเรียนด้านการ
ป้องกันอุบัติเหตุ           

      
700,000 

รายได้ 
ประกันอุบัติเหตุ 
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รูปร่างดีชีวีมีสุข         43,750 
 
 

รายได้ 
เทศบาลนคร

รังสิต 
***  ในช่องงบประมาณให้ระบุด้วยว่าใช้งบอะไรเท่าไร*** 
 
8. ใช้งบประมำณ        เงินอุดหนุน (รายหัว)                               65,000  บาท   
                             รายได้สถานศึกษา(ตรวจสุขภาพ,ประกันอุบัติเหตุ,เทศบาล)     959,900  บาท 
                             เงินห้องเรียนพิเศษ(โปรดระบุ)             ........................................  บาท 
                             สมาคมผู้ปกครองและครูฯ(โปรดระบุ)        .......................................  บาท 
      เงินอุดหนุน   ( รายหัว / ค่าหนังสือ / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบ / ค่ากิจกรรมฯ )                                  
      รายได้สถานศึกษา ( ปรับพื้นฐาน /  คอมฯ / ทั่วไป / ต่างประเทศ / บริจาค  / ประกันภัย /  

         ตรวจสุขภาพ / บุคลากร )  
     เงินห้องเรียนพิเศษ   ( EP / GP / IP / MOU ) 
     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ( เงินบ ารุง / งบกลาง / สวัสดิการฯ / สาธารณกุศล )   
 
9. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

 นักเรียนและบุคลากรได้รับบริการ
ด้านสุขภาพ 

-  บันทึกสถิติการเข้ารับบริการ 
-  ภาพบันทึกการรับบริการ 

ข้อมูลสถิติการเข้ารับบริการ 

1.นักเรียนมีความรู้เรื่องพิษภัยของ
บุหรี่ 
2.ปฏิบัติตนปลอดจากบุหรี่ได้ 

- สังเกตพฤติกรรมการเรียน 
- บันทึกพฤติกรรมการเรียน 

 ข้อมูลการเข้าเรียน 
 

1. นักเรียนมีความรู้ป้องกันโรคเอดส์
ได้ 
2. นักเรียนปฏิบัติเผยแพร่ความรู้ได้ 

- ทดสอบความรู้ 
- สังเกตพฤติกรรม 
- การปฏิบัติตนให้ค าแนะน า 
- จัดนิทรรศการ 

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 
- ภาพบันทึกการปฏิบัติงาน 
 

ห้องพยาบาล มีอุปกรณ์ส านักงานและ
อุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลใช้งานได้
อย่างเพียงพอต่อการให้บริการ
นักเรียน 

- บันทึกการรับบริการสุขภาพ 
- สังเกตพฤติกรรม 
- ภาพบันทึกการรับบริการ 

-แบบบันทึกข้อมูลสถิติการใช้
บริการห้องพยาบาล   

1.นักเรียนจ านวน 90% ตามเป้าหมาย 
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
2.ครูและบุคลากรได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

-  สถิติข้อมูลผู้เข้ารับการตรวจ
สุขภาพ 
- ภาพบันทึกการร่วมตรวจสุขภาพ 

- ข้อมูลสถิติการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
- ภาพที่บันทึกได้ 
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นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการ
ประกันอุบัติเหตุ 

- สถิติจ านวนนักเรียนและบุคลากร
ทุกคน 

- แบบบันทึกข้อมูล 
 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีน้ าหนักลดลง -บันทึกน้ าหนักก่อนและหลัง   การ
อบรมกลุ่มเป้าหมายมีน้ าหนักลดลง 

-แบบบันทึกก่อนและหลัง 
การอบรม 
- เครื่องชั่งน้ าหนัก 
- เครื่องวัดส่วนสูง 

 
            ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เสนอโครงการ   

ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ................................................... 

           (นางพันธุ์วดี  วิทวัสพันธุ์)                                        (นายเกรียงไกร   ด าประภา) 

             หัวหน้างานอนามัย                                    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป    

 

          ผู้เห็นชอบโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ....................................................         

         (นายชาลี  วัฒนเขจร)       (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี 
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ส่วนที่ 5 

ข้อมูลด้ำนผลกำรประเมินมำตรฐำนในปีงบประมำณ 2562 
 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
ผลกำรประเมิน : ระดับดีเยี่ยม 
1. กระบวนกำรพัฒนำ          
 โรงเรียนธัญบุรี มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและตามศักยภาพของผู้เรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น รูปแบบการระดมสมอง แบบลง
มือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก โดยส าคัญท่ีสุดมุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนสามารถอ่านออก เขียนได้ ร่วมกันวางแผนการท างานจากการก าหนดปัญหาหรือโจทย์
ปัญหาการคิดค านวณ มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ บูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา เพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์ในการคิดแบบมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลาย ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นโรงเรียนได้ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยการส่งเสริมครูเข้ารับการอบรมในการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูเน้นการ
ใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน ส าหรับการวัดและประเมินผลของผู้เรียน ครูทุกคนและทุก
รายวิชาจะต้องท าการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตลอดภาคเรียน และ
การวัดผลให้ตรงตามตัวชี้วัดในหลักสูตรเพื่อเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่ก าหนด ในการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนครูทุกคนจะท าการ
วิเคราะห์ข้อสอบตามตาราง Test Blueprint เพ่ือออกแบบข้อสอบให้สามารถวัดพฤติกรรมของผู้เรียนได้ตรง
วัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy)  หลังจากผู้เรียนท าการทดสอบ
ครูผู้สอนจะต้องน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบ เพื่อน าข้อสอบมาพัฒนาให้มีคุณภาพ 
โดยมีงานวัดผลในกลุ่มบริหารงานวิชาการจะน าข้อสอบมาจัดท าเป็นคลังข้อสอบเพื่อการน ามาใช้ประโยชน์ใน
อนาคต ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ส าหรับผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
คือ นายชวา  หมื่นมี ได้ให้แนวคิดกับครูทุกคนในที่ประชุมประจ าเดือนในประเด็นที่ว่า “คิดเสียว่านักเรียนเป็นลูก 
เป็นหลานของท่าน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แก้ตัว การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้มีกระบวนการที่
หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน” เป็นวาระส าคัญในการประชุม จนกระทั่งได้มาซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาในครั้งนี้ 
คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา ครูที่ปรึกษา และ
ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนที่ติด 0 ร มส และ มผ  โดยให้ทุกฝ่ายมาร่วมกันก ากับติดตามการแก้ตัวรอบพิเศษของ
นักเรียนอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งจ านวนนักเรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ มีจ านวนลดลง 
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 นอกจากนี้ โรงเรียนธัญบุรียังมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในด้านการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมด้านการให้บริการการสืบค้นและสื่อสารภายในโรงเรียน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้เรียน  
มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด E –Library ห้องเรียน การสืบค้นข้อมูลข่าวสารจาก
อินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นการศึกษาอย่างไร้พรหมแดน โดยพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายภายในโรงเรียนให้สามารถ
รองรับการใช้งานของครูและนักเรียนอย่างทั่วถึง พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคโนโลยี เทคนิค
วิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
สืบค้นข้อมูล และมีการด าเนิน งานตามโครงการเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน เช่น โครงการ
พัฒนาระบบเครือข่าย ICT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมที่หลายหลายและภายนอกห้องเรียน 
อีกท้ังโรงเรียนได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เน้นการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “ลูกธัญบุรีเป็นคนดี  
มีวินัย” โดยมุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้น่า
อยู่ ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในการ
ให้บริการของงานแนะแนว โดยจัดบริการให้กับนักเรียนครบทั้ง 5 บริการ คือ ร่วมกับงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล บริการสนเทศ การให้ค าปรึกษา การจัดวางตัวบุคคล 
การติดตามผล และจัดกิจกรรมแนะแนว เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส าหรับด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกของนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้ด าเนินการโครงการ และ
กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตรงตามความต้องการและศักยภาพ
ของนักเรียน พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ บรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จของ
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนธัญบุรี อาทิเช่น  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีส่งเสริม
พัฒนาป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ด้วยกิจกรรมค่ายคุณธรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน
เป็นผู้มีจิตสาธารณะ การปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก 12 ประการ กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ
กิจกรรมวันแม่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ กิจกรรมเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมได้ช่วยเหลือเพ่ือน กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณี
วัฒนธรรม เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันลอยกระทง เป็นต้น 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา  และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยที่ดีงาม กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นที่
โรงเรียน ชุมชน โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อการไม่รักษาสิ่งแวดล้อม รู้จักการประหยัดพลังงาน และยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ การประชุมผู้ปกครอง และ
การเยีย่มบ้านนักเรียน เป็นกิจกรรมครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังนักเรียน และเป็นการ
สานสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การติด 0, ร, มส  และ
การป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เป็นการสร้างความสัมพันธภาพระหว่างครูและผู้ปกครองให้เป็นไปด้วยดี 
เป็นการร่วมกันช่วยเหลือดูแลนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย มีการเดินรณรงค์การทุจริตคอร์รัปชั่นใน
การเลือกตั้ง   มีการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เป็นนักเรียนรู้จักหน้าที่ของ
ตนเองและเป็นพลเมืองที่ดี ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดให้แก่นักเรียนนั้นล้วนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะ 
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อันพึงประสงค์ สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และพัฒนาเรื่องผลส าเร็จในการเรียนได้อีกด้าน 
ท าให้มีนักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข อีกท้ังโรงเรียนได้พัฒนาผู้เรียนให้มีร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงนั้น 
งานอนามัยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้มีกิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย 
รวมทั้งสมรรถภาพ เพ่ือสุขภาพและกีฬา อีกทั้งจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้เรียนเพ่ือค้นหาปัญหาสุขภาพและให้
ความรู้ ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาในการดูแลสุขภาพ ในกรณีที่ผู้เรียนน้ าหนักเกินเกณฑ์จัดกิจกรรม ลดอ้วนลดโรค 
เป็นการสร้างความรู้และตระหนักในการดูแลการเจริญเติบโตของตนเอง  อีกท้ังโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
นั่งสมาธิตอนเช้าในช่วงท ากิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาจิตใจ ฝึกจิตให้จิตใจเข้มแข็ง ท าจิตใจ
ให้สงบ มีสติ มีสมาธิ มีใจที่เบิกบาน จิตผ่องใส พร้อมรับกับสภาพปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่ได้รับการ
พัฒนาทางจิตให้สูงขึ้นนั้นจะสามารถพิจารณาได้อย่างมีเหตุมีผล ไม่ใช้อารมณ์ตนเป็นที่ตั้ง ซึ่งอารมณ์ความรู้สึก
เป็นเรื่องส าคัญ ที่มีผลต่อความสุข การฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เป็นสิ่งที่พัฒนาและ
ฝึกฝนได้ โดยงานแนะแนวจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยจัดกิจกรรมในเวลาเรียน
วิชาแนะแนว ตามแนวการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของแดเนียล โกลแมน ที่เสนอแนะวิธีการพัฒนาอารมณ์ 
ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมแนะแนว ส าหรับการแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดภายในโรงเรียน มี
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดในโรงเรียน โดยจัดให้มีกิจกรรม “ธัญบุรีร่วมใจห่างไกลยาเสพ
ติด” ซึ่งเป็นกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ดียิ่งขึ้น มีการ
ตรวจสอบสารเสพติด  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น ส่งนักเรียนไปสถาบันธัญญารักษ์ เพื่อบ าบัดการติด
บุหรี่ และสารเสพติดต่างๆ จัดกิจกรรมงดสูบบุหรี่โลก ส่งนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการอบรมในวันงดสูบบุหรี่โลก 
อีกท้ังประสานความร่วมมือกับสถานีต ารวจในการป้องกันปราบนักเรียนกระท าความผิดต่าง ๆ นอกจากนี้งาน
แนะแนวยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนตามความถนัดและสนใจ ส าหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี กิจกรรมในรูปแบบค่ายวิชาการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่
สอดคล้องกับแผนการเรียน  โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และมีการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะของผู้เรียน อาทิเช่น ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณา
การส าหรับกลุ่มนักเรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นการปลูกฝังเจตคติท่ีดีทางวิทยาศาสตร์ ฝึก
กระบวนการท างานเป็นกลุ่มในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการร่วมกันวางแผนในการท าภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายให้ประสบความส าเร็จ โดยอาศัยกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมใจ โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่ง
มีการมอบหมายให้นักเรียนในแต่ละห้องจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพ่ือแสดงให้กับผู้มาชมงานได้มีส่วนร่วม ซึ่ง
นักเรียนที่ได้รับมอบหมายจะต้องร่วมกันประชุมวางแผนในการด าเนินงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ด าเนินกิจกรรมด้วย  
2. ผลกำรพัฒนำ 
 ในด้านการผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 92.16 พบว่า ผู้เรียนสามารถอ่านออก อ่านคล่อง และเขียนคล่องตามมาตรฐานของ
แต่ระดับชั้น โดยผลสัมฤทธิ์นักเรียนสามารถอ่าน เขียน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสื่อสารได้ดี ด้านการผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 95.77 ซึ่งได้น าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง 8 ประการไปพัฒนาให้ผู้เรียนมี
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ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยนักเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยในตนเอง ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ รู้จักวางแผนเป็นขั้นตอนเป็น
ระบบ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก และสามารถ
แสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ และเทคโนโลยีได้ด้วย
ตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดี รู้จักจัดล าดับความส าคัญ ความจ าเป็น 
รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด
ต่าง ๆ  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬา
ได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
รวมถึงมีความเข้าใจเรื่อง ความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับดี 
 
ผลการประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน  2561) 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 494 326/65.99 148/29.96 20/4.05 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 470 274/58.30 154/32.77 42/8.93 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 471 297/63.06 125/26.54 49/10.40 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 452 281/62.17 142/31.42 29/6.41 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 451 313/69.40 118/26.16 20/4.44 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 427 213/49.88 157/36.77 57/13.35 - 

รวม 2,765 1,704 844 217 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 61.63 30.52 7.85  

ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมิน
ระดับดีข้ึนไป 

92.16 7.85 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

374 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2561) 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 494 357/72.27 121/24.49 16/3.24 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 470 293/62.34 148/31.49 29/6.17 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 471 343/72.82 110/23.40 18/3.83 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 452 293/64.82 144/31.86 15/3.32 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 451 326/72.28 113/25.05 12/2.67 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 427 230/53.87 170/39.81 27/6.32 - 

รวม 2,765 1,842 806 117 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 66.62 29.15 4.23 - 

ร้อยละของนักเรียนมีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป 

95.77 4.23 

 
ผลสัมฤทธิ์แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน  2561) 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

ภาษา 
ไทย 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา
และ 
พล
ศึกษา 

ศิลปะ 
การงาน
อาชีพและ 
เทคโนโลยี 

ภาษา
ต่าง
ประ 
เทศ 

ม.1 494 353 155 220 247 467 481 372 321 
ม.2 470 292 177 162 258 413 247 382 196 
ม.3 471 282 104 200 273 413 376 367 264 
ม.4 452 273 168 236 307 445 360 309 163 
ม.5 451 372 199 237 338 378 417 403 172 
ม.6 427 181 137 201 312 270 299 328 162 
รวม 2,765 1,753 940 1,256 1,735 2,386 2,180 2,161 1,278 
เฉลี่ย
ร้อย
ละ 

100 
63.40 34.00 45.42 62.75 86.29 78.84 78.16 46.22 
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 
 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2561) 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 494 491/99.39 3/0.61 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 470 470/100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 471 471/100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 452 452/100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 451 451/100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 427 427/100 - 

รวม 2,765 2,762/99.89 3/0.11 

    
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมโครงการส่งเสริม      คุณธรรม
จริยธรรม 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 452 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 451 90 10 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 427 100 - 

รวม 1,330 96.59 3.41 
 

  

 

  
          ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคม
ศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 49.29 26.89 32.86 - 30.78  

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.46 27.94 32.83 - 31.96  
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.

ทั้งหมด 48.77 26.55 32.47 - 30.14  

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 - 30.45  
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              จากตารางพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)     
 ปีการศึกษา 2560  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนธัญบุรีในทุกรายวิชา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 
 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
          
         ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2560 
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

  
 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

  คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 49.35 24.77 28.26 34.74 29.60 

  คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.14 26.39 29.79 35.09 30.29 

 
 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.
ทั้งหมด 

50.07 24.64 29.48 34.96 27.91 

  คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 

 
จากตารางพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)     
 ปีการศึกษา 2560  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนธัญบุรี  รายวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
  เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
  ระดับโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2558-2560 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา ปี ก.ศ. 2558 ปี ก.ศ. 2559 
ผลต่าง 

2558-2559 
ปี ก.ศ. 2560 

ผลต่าง 
2559-2560 

 

ภาษาไทย 50.71 53.57 2.86 49.35 -4.22  

คณิตศาสตร์ 27.85 24.19 -3.66 24.77 +0.58  

วิทยาศาสตร์ 33.05 31.43 -1.62 28.26 -3.17  

สังคมศึกษา 39.73 35.51 -4.22 34.74 -0.77  

ภาษาอังกฤษ 25.73 27.94 2.21 29.60 +1.66  

รวมเฉลี่ย 35.41 34.53 -0.89 33.34 -1.19  
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3. จุดเด่น 
 ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก อ่านคล่องตามมาตรฐาน                
ของแต่ระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี ตามหลักประชาธิปไตย 
กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ
และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดี ล าดับความส าคัญ  
ความจ าเป็น  รวมทั้งรู้เท่าทันสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
 ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และ 
มีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎ 
กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปี
การศึกษา 2559 ในรายวิชาภาษาไทย และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา และในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบดังกล่าวสูงกว่าปีการศึกษา 2559 ในรายวิชาภาษาไทย  
และภาษาอังกฤษ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ 
 ด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ตามที่โรงเรียนธัญบุรีได้ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตส านึก ตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมท าให้ผู้เรียนมีกิริยานอบน้อมเคารพ
ผู้ใหญ่ เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ ครู ผู้มีพระคุณ มีความกตัญญูกตเวที แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ
ของโรงเรียน อีกท้ังใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  มุ่งมั่นในการท างาน  มีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ที่ มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่ผู้ด้อยโอกาสหรืออ่อนแอกว่า ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
และมีส่วนร่วมที่จะแสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกท่ีดีของสังคม แสดงความคิดเห็นของตนอย่างสุภาพ  
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ  เห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ยอมรับ
และเห็นความงามในความแตกต่างทางวัฒนธรรม อยู่ด้วยกันได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง มีการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของครอบครัว และสถาบัน รู้และเข้าใจว่าสิ่งใดหรือพฤติกรรมใดท าให้เกิด
ความเสื่อมเสีย รู้จักคบเพ่ือนที่ดี มีวิจารณญาณในการใช้สื่อออนไลน์ สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว และ
สถาบันจากความเสื่อมเสียได้  เข้าใจถึงความส าคัญและรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องชัดเจน  ร่วมคิด  
ร่วมท าในกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  และบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติ  มีทักษะการด ารงชีวิต มี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมาชิกที่เข้มแข้งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก มีวิธีการรักษา
สุขภาพของตนเองให้แข็งและรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ไม่เพิกเฉยต่อการ
กระท าที่ไม่ถูกต้อง รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ มีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
4. จุดควรพัฒนำ 
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการอ่าน การเขียน 
และการสื่อสารด้านภาษาไทย ตามเกณฑ์ของแต่ระดับชั้นควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการติดต่อกัน
ไปเพื่อแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม พยายามกระตุ้นให้นักเรียนสนใจอ่านหนังสือและมีความ
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กระตือรือร้นในด้านรักการอ่าน ด้วยการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  แต่การด าเนินการกิจกรรม/โครงการ
ดังกล่าวนั้นยังมีข้อจ ากัดในการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน จึงท าให้กระทบกับเวลาใน
การจัดการเรียนการสอน  นอกจากนี้การใส่ใจในการเรียนรู้ของนักเรียนยังค่อนข้างน้อย นักเรียนส่วนใหญ่จะแค่
เข้าไปดู หรือร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นแต่ไม่มีการจดบันทึกความรู้ที่ได้รับในกิจกรรมนั้น ซึ่งอาจท าให้นักเรียนไม่
สามารถเรียนรู้ และเข้าใจในเชิงทฤษฎีเหล่านั้นได้ ในอนาคตโรงเรียนธัญบุรียังขาดแคลนครูในด้านงานช่าง จึง
ต้องจ้างครูอัตราจ้างมาสอนแทนในบางรายวิชา  ท าให้ในบางครั้งขาดความต่อเนื่องในช่วงรอยต่อของการสรรหา
ครูมาแทนครูอัตราจ้างที่ลาออก และในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยังขาด
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย การบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ทั่วถึงครอบคลุมบริเวณพ้ืนที่
ของโรงเรียน และทุกคน ได้ใช้งาน ถ้าหากมีผู้ใช้บริการจ านวนมากจะท าให้ระบบอินเตอร์เน็ตช้าลง จึงควรมีการ
พัฒนาความเร็วของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   โรงเรียนได้ด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน
หลายโครงการ แต่ยังขาดความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น สถานที่ออกก าลังกายส าหรับนักเรียน อุปกรณ์การออก
ก าลังกายหรือเล่นกีฬาไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  สถานที่ในบางจุด มีบรรยากาศที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  โรงเรียนธัญบุรีได้ด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้  ทักษะ และเจตคติท่ีดี  พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะกับช่วงวัย 
แต่ยังขาดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถให้ข้อมูลด้านอาชีพท่ีหลากหลาย ควรมีการเพิ่มช่องทางในการ
เพ่ิมข้อมูลให้กับนักเรียน ควรพัฒนาช่องทางการสื่อสารและเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในการขอความร่วมมือระหว่าง
ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่เก่ียวข้อง ในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ อีกท้ัง
โรงเรียนควรรณรงค์ให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน กระตุ้นให้ทุกคน
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน สนับสนุนโครงการที่ท าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญการออกก าลังกายมากข้ึน  เนื่องจาก
นักเรียนบางส่วนมีร่างกายที่ไม่สมส่วน อ้วนและผอม ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ควรเปิดโอกาสและจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้ปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย ควรจัดให้มีนักจิตวิทยา
วัยรุ่นเป็นที่ปรึกษาประจ าโรงเรียนเพ่ือช่วยในด้านการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  อีกทั้งแนะน าให้
ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ิมข้ึน ควรให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการกวดขันดูแล
นักเรียน สร้างความเข้มแข็งในระดับครอบครัวอย่างมีคุณภาพมากข้ึน 
 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ผลกำรประเมิน : ระดับดีเยี่ยม 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนธัญบุรีได้ด าเนินการบริหารโรงเรียนโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานภายใต้ความ
พอเพียงและประชาธิปไตย มีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายความต้องการและ
สภาพปัญหาของสถานศึกษาและท้องถิ่น โดยด าเนินการประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการแผนงานโรงเรียนเพ่ือ
ทบทวน สรุปผลการด าเนินงาน วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรคในปีที่ผ่านมา และร่วมกันก าหนดทิศทางวาง
กรอบการด าเนินงาน ศึกษาข้อมูลสารสนเทศด้านนักเรียน บุคลากร การเงิน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการน าข้อมูล
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และปัจจัยต่าง ๆ วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอก ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา แผนการศึกษาชาติ ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น มีการ
บริหารงานตามหลักวิธีการที่เรียกว่า POSDCROB โดยเน้นการใช้กระบวนการคุณภาพท่ีเรียกว่า PDCA  การ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้กรอบของกฎหมายที่ก าหนด โดยมีการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจที่จะพัฒนานโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษาและร่วมมือ
ด าเนินการ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป โดยมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่
เกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายใต้การมีส่วนร่วม การตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมุ่งม่ันที่ท างานเป็นทีม 
ความสามารถในการวางแผนร่วมกับผู้อ่ืน การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การยอมรับข้อตกลงของทีมงาน ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้น า ผู้ตาม ให้การสนับสนุน ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล ให้ความร่วมมือกับทีมงานในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน มีการระดมทรัพยากรและจัดสรร
งบประมาณ ก าหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผน 
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและ
สรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานร่องรอยในการพัฒนางานต่อไป และน าผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุงต่อไป 
 
2. ผลกำรพัฒนำ 
 2.1 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ และความสามรถในการจัดการเรียนการ
สอน ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
 2.4 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.5 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 2.6 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนา การจัดสรรงบประมาณของคณะกรรมการสมาคมครูและนักเรียนเก่าโรงเรียนธัญบุรี โดยมุ่งพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
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3. จุดเด่น 
 1. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน มีการจัดการอย่างเป็นระบบ และด าเนินงานตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารงานแบบการบริหารจัดการแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
และใช้หลักธรรมาภิบาลส่งผลให้การบริการและการจัดการเป็นระบบ 
 3. ผู้บริหารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบเรื่องการบริหารพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4. มีการสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 5. โรงเรียนมีการจัดท ามาตรฐานการศึกษา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายที่ชัดเจน 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท า 
 6. มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและมีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 7. โรงเรียนมีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีความ
ต่อเนื่อง 
        ดังนั้น ผลของกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีดีจนท าให้ได้รับรางวัล ดังนี้ 
 1) รางวัลยอดเยี่ยมด้านการจัดการศูนย์ผู้ประนอมรุ่นเยาว์ประจ าโรงเรียน โครงการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย
ในสถานศึกษา จังหวัดปทุมธานี (ระดับมัธยมศึกษา) ประจ าปี2560 โดยศาลจังหวัดธัญบุรี 
 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนมัธยมต้นแบบปลอดบุหรี่ กิจกรรมการประกวดนวัตกรรม
ต้นแบบการควบคุมและบ าบัดบุหรี่ โครงการควบคุมยาสูบจังหวัดปทุมธานี  ประจ าปี2560 
 3) รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับชาติ ประจ าปี 
2560   
 4) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.ต้น ได้เป็นตัวแทนระดับชาติ 
ประจ าปี 2560   
4. จุดที่ควรพัฒนำ 
 1) สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชนควรมีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน   
 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
มากขึ้น 
 3) สถานศึกษามีจ านวนนักเรียนมาก และมีการน าห้องไปท าห้องปฏิบัติการ จึงท าให้นักเรียนจ านวน
ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
ผลกำรประเมิน : ระดับดีเยี่ยม   
1. กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนธัญบุรี  มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม                         
ในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ มีล าดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยมีการออกแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูจ าเป็น
จะต้องรู้ว่าจะออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือใคร มีจุดประสงค์ท่ีชัดเจน ใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และ
สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน 
แสดงความคิดเห็น คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รัก
การอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้
และทักษะด้านต่าง ๆ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น โดยครูมีการจัด
โครงการเพื่อน านักเรียนไปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นบริเวณรอบโรงเรียน โดยนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยครูมีจุดประสงค์ท่ีชัดเจน วิธีการสอนที่เหมาะสม มีเครื่องวัดผลประเมินผล ครูมี
แนวทางในการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติรายวิชา เชน่ ใบงาน การสังเกต 
การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ฯลฯ ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน ครูผู้สอน ใช้เครื่องมือและวิธีวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย เช่น แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน แบบประเมินพฤติกรรม การสังเกต การสัมภาษณ์ การวิจัยใน
ชั้นเรียน ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล การเรียนรู้โดยใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน ครูผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าไปใช้
พัฒนาตนเอง โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ICT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศนวัตกรรมที่หลายหลาย โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศที่ 2  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูและบุคลากร  
โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูและบุคลากร พัฒนาสถานศึกษาสู่การจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนธัญบุรี 
2. ผลกำรพัฒนำ 
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่เน้นทักษะ 
กระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริง มีล าดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยมีการออกแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การจัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียนธัญบุรี ท าให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถเรียนรู้กับผู้อ่ืนได้ และนักเรียนสามารถเรียนรู้ 
กระบวนการคิดได้ด้วยตนเอง ครูได้ข้อมูลสภาพจริงของผู้เรียน ทราบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนเป็นระยะ
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อย่างครบถ้วน หากพบปัญหา ครูได้มีแนวทางการพัฒนาต่อไป ครูผู้สอนได้ทราบพัฒนาการความรู้ของนักเรียน 
เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานจะได้หาแนวทางในการแก้ไขต่อไป นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึง
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเองและบุตรหลานของตนเอง อีกท้ังผู้เรียนได้รับทราบผลการเรียนรู้ของตนเอง
เพ่ือน าไปใช้พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ตนเองต่อไป ซึ่งโรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนที่
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการพัฒนา
ระบบเครือข่าย ICT 
และพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
นวัตกรรมที่
หลากหลาย 

1 .นักเรียนและครูผู้สอนมี
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่
มีความเร็วและมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
 2.นักเรียนได้ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตเพ่ิมจากการเรียน
การสอนที่โรงเรียนจัดให้ 40 
ชั่วโมงต่อปีต่อคน 
3.นักเรียนสามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนได้
ร้อยละ 90 
  
            

1. นักเรียนและครูผู้สอนร้อยละ 90 มีความ     
พึงพอใจในการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มี
ความเร็วสูงและประสิทธิภาพที่เหมาะต่อการ
เรียนรู้ 
2. นักเรียนได้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพิ่มจาก
การเรียนการสอนที่โรงเรียนจัดให้ 40 ชั่วโมง
ต่อปีต่อคน 
3. นักเรียนสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนได้ดีร้อยละ 90 โดย
นักเรียนมีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สามารถสืบค้น
ความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้รับบริการ
คอมพิวเตอร์ในการจัดท าสื่อ รายงานการ
น าเสนอข้อมูล การออกแบบสร้างสรรค์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง 

2. โครงการพัฒนา
นักเรียนสู่ความเป็น
เลิศทางด้าน
ภาษาอังกฤษและ
ภาษา ต่างประเทศ
ที่ 2    

 1.  เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจและ
ตระหนักในความส าคัญของ
การใช้ภาษาอังกฤษและภาษา 
ต่างประเทศท่ี 2   เพ่ือรองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก 
   2.  เพ่ือให้นักเรียนได้มี
โอกาส ฝึกทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษโดยการปฏิบัติ
จริงเชิงบูรณาการเปิดโลกทัศน์
ให้นักเรียนได้เรียนรู้
ประสบการณ์การจริงจาก
อาจารย์ชาวต่างชาติ ได้เรียนรู้
ในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้ เกิด

     1.  นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
      2.  นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
      3.  นักเรียนเกิดการพัฒนาการทางด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2 อย่าง
ดีมากยิ่งขึ้น 
      4.  นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศที่ 2 ในการศึกษาต่อและ
สามารถเลือกอาชีพที่ตนสนใจ      
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาการทางภาษาดีข้ึน 
กล้าใช้ภาษาอังกฤษและภาษา 
ต่างประเทศท่ี 2 ได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น และเพ่ือสนองต่อความ
สนใจของผู้เรียนและเพ่ือ
รองรับการเป็นประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก    
  

3. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารของครู
และบุคลากร 

1. เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ 
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในสายงานที่รับผิดชอบ 
2. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตนเอง 

4. พัฒนา
สถานศึกษาสู่การ
จัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ของ
โรงเรียนธัญบุรี 

1. ครูแกนน าทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้จ านวน 15 คน มี
สมรรถนะในการจัดการเรียน
การสอนผ่านสื่อ tablet ที่
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
(30 คน) และห้องเรียนทั่วไป
จ านวน 2 ห้องเรียน (45 คน) 
สามารถใช้สื่อ tablet เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. ครูแกนน ามีความรู้ความสามารถในการใช้ 
tablet  สร้างสื่อและเผยแพร่ให้กับบุคลากรใน
โรงเรียน 
2. นักเรียนใช้สื่อ tablet เพ่ือการเรียนรู้และ
ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง 

 
3. จุดเด่น 
 โรงเรียนธัญบุรีได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และ
สอดแทรกการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และครูส่วนใหญ่มีคุณภาพ มีคุณวุฒิ
ตรงตามสายงานและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มแข็ง  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดย
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่เน้นทักษะ กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้
นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
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บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เน้นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อน าผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
 
4. จุดควรพัฒนำ 
 1)  ครูผู้สอนควรน าผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง 
 2)  ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากข้ึน 
 3)  ควรมีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอและ 
น าผลการนิเทศติดตามไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 4)  ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ 
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
 5)  ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 
 6)  ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
มำตรฐำนที่ 4  ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 
ผลกำรประเมิน : ระดับดีเยี่ยม 
1. กระบวนกำรพัฒนำ  
 โรงเรียนธัญบุรี ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน 8 ประการ ได้แก่ 1) ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 3) จัดการและ
บริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เป็นสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4) จัดท าแผนพัฒนา การจัดการศึกษา 5) 
ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 7) 
จัดท ารายงานประจ าปี ที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน 8) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
ในปีที่ผ่านมามีการจัดประชุมครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา น าเสนอผลการด าเนินงานรายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน จากรายงานประจ าปีวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ  แนวทางการด าเนินงานประกันให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้คณะ
ครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา สร้างเครื่องมือ ในการประเมิน คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียน
ประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษาติดตาม
การประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผล  การด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุก 
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2. ผลกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนธัญบุรี มีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพ                              
การจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีเยี่ยม และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
3. จุดเด่น    
 โรงเรียนธัญบุรีให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูและบุคลากรทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เกิดความชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
4. จุดควรพัฒนำ 
 1) ควรวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 2) ควรร่วมรับผิดชอบผลต่อการจัดการศึกษาเพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3) โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคลแต่ยังไม่ได้มีการน าผลการประเมินมาใช้ 
 4) ควรมีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและน าผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนต่อไป 
 
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของสถำนศึกษำ 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (3–5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                                  
ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น                      
จุดควรพัฒนา ของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผล  
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ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 

        ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ผู้เรียนสามารถอ่านออก อ่านคล่องตามมาตรฐาน               
ของแต่ระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักวางแผน
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี ตามหลักประชาธิปไตย 
กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้
อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จาก
สื่อและเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดี ล าดับ
ความส าคัญ ความจ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึง
โทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ  เลือกรับประทาน
อาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย 
นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ
ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา 
ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความ
เข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี และ
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี
การศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2559 ใน
รายวิชาภาษาไทย และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุก
รายวิชา และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2560 มีค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบดังกล่าวสูงกว่าปี
การศึกษา 2559 ในรายวิชาภาษาไทย  และ
ภาษาอังกฤษ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศใน
รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ 
        ด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  ตามที่โรงเรียนธัญบุรีได้ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนมีความประพฤติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตส านึก ตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมท าให้ผู้เรียนมี

        ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ใน
การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการอ่าน   
การเขียน และการสื่อสารด้านภาษาไทย ตามเกณฑ์
ของแต่ระดับชั้นควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินการติดต่อกันไปเพ่ือแก้ไขปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม พยายามกระตุ้นให้
นักเรียนสนใจอ่านหนังสือและมีความกระตือรือร้น
ในด้านรักการอ่าน ด้วยการด าเนินกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ  แต่การด าเนินการกิจกรรม/
โครงการดังกล่าวนั้นยังมีข้อจ ากัดในการจัดกิจกรรม
ในช่วงเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน จึงท าให้
กระทบกับเวลาในการจัดการเรียนการสอน  
นอกจากนี้การใส่ใจในการเรียนรู้ของนักเรียนยัง
ค่อนข้างน้อย นักเรียนส่วนใหญ่จะแค่เข้าไปดู หรือ
ร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นแต่ไม่มีการจดบันทึกความรู้ที่
ไดร้ับในกิจกรรมนั้น ซึ่งอาจท าให้นักเรียนไม่สามารถ
เรียนรู้ และเข้าใจในเชิงทฤษฎีเหล่านั้นได้ ในอนาคต
โรงเรียนธัญบุรียังขาดแคลนครูในด้านงานช่าง จึง
ต้องจ้างครูอัตราจ้างมาสอนแทนในบางรายวิชา  ท า
ให้ในบางครั้งขาดความต่อเนื่องในช่วงรอยต่อของ
การสรรหาครูมาแทนครูอัตราจ้างที่ลาออก และใน
บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังขาดอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ยังขาดห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย การบริการระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่ทั่วถึงครอบคลุมบริเวณพ้ืนที่ของ
โรงเรียน และทุกคน ได้ใช้งาน ถ้าหากมีผู้ใช้บริการ
จ านวนมากจะท าให้ระบบอินเตอร์เน็ตช้าลง จึงควร
มีการพัฒนาความเร็วของระบบเครือข่าย โรงเรียน
ยังได้ด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและ
นักเรียนหลายโครงการ แต่ยังขาดความพร้อมในด้าน
ต่างๆ เช่น สถานที่ออกก าลังกายส าหรับนักเรียน 
อุปกรณ์การออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาไม่เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอน สถานที่ในบางจุด มี
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กิริยานอบน้อมเคารพผู้ใหญ่ เคารพเชื่อฟังพ่อแม่  ครู   
ผู้มีพระคุณ  มีความกตัญญูกตเวที แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  อีกท้ังใช้
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  
มุ่งม่ันในการท างาน  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย  เป็นผู้ที่มีน้ าใจ  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่
ผู้ด้อยโอกาสหรืออ่อนแอกว่า  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
และมีส่วนร่วมที่จะแสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะ
สมาชิกท่ีดีของสังคม  แสดงความคิดเห็นของตนอย่าง
สุภาพ  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ  
เห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน 
ยอมรับและเห็นความงามในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม อยู่ด้วยกันได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง  มี
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
ของครอบครัว และสถาบัน รู้และเข้าใจว่าสิ่งใดหรือ
พฤติกรรมใดท าให้เกิดความเสื่อมเสีย รู้จักคบเพ่ือนที่ดี 
มีวิจารณญาณในการใช้สื่อออนไลน์ สามารถป้องกัน
ตนเอง ครอบครัว และสถาบันจากความเสื่อมเสียได้  
เข้าใจถึงความส าคัญและรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมอย่าง
ถูกต้องชัดเจน  ร่วมคิด  ร่วมท าในกิจกรรมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม  และบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติ  มี
ทักษะการด ารงชีวิต มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม เป็น
สมาชิกท่ีเข้มแข้งของประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก  มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งและรักษา
อารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง รักษาอารมณ์และ
สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ มีวิธีการป้องกันตนเองจากการ
ล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 

บรรยากาศที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
โรงเรียนธัญบุรีได้ด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ และเจตคติที่ดี  พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะกับช่วงวัย แต่ยังขาดวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญที่สามารถให้ข้อมูลด้านอาชีพท่ีหลากหลาย 
ควรมีการเพ่ิมช่องทางในการเพ่ิมข้อมูลให้กับ
นักเรียน ควรพัฒนาช่องทางการสื่อสารและเพ่ิม การ
ประชาสัมพันธ์ในการขอความร่วมมือระหว่างครู 
ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการ
ช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้รวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์ อีกท้ังโรงเรียนควรรณรงค์ให้ทุกฝ่ายได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้มี
กิจกรรมที่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหาที่เหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน กระตุ้นให้ทุกคนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน สนับสนุนโครงการที่ท า
ให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญการออกก าลังกายมากข้ึน  
เนื่องจากนักเรียนบางส่วนมีร่างกายที่ไม่สมส่วน อ้วน
และผอม ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ควร
เปิดโอกาสและจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปรึกษา
เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เหมาะสมกับ
ช่วงวัย ควรจัดให้มีนักจิตวิทยาวัยรุ่นเป็นที่ปรึกษา
ประจ าโรงเรียนเพ่ือช่วยในด้านการรักษาอารมณ์
และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  อีกท้ังแนะน าให้ความรู้
ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ิมข้ึน ควรให้ผู้ปกครอง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการกวดขันดูแล
นักเรียน สร้างความเข้มแข็งในระดับครอบครัวอย่าง
มีคุณภาพมากขึ้น 
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ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

  1. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน มี
การจัดการอย่างเป็นระบบ และด าเนินงานตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารงานแบบการ
บริหารจัดการแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
และใช้หลักธรรมาภิบาลส่งผลให้การบริการและการ
จัดการเป็นระบบ 
 3. ผู้บริหารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นต้นแบบเรื่องการบริหารพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4. มีการสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 5. โรงเรียนมีการจัดท ามาตรฐานการศึกษา  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายที่ชัดเจน 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท า 
 6. มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน  มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีและมีการรายงานผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 7. โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีความ
ต่อเนื่อง 
 ดังนั้น ผลของกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีจนท าให้ได้รับรางวัล ดังนี้ 
 1) รางวัลยอดเยี่ยมด้านการจัดการศูนย์ผู้
ประนอมรุ่นเยาว์ประจ าโรงเรียน โครงการจัดตั้งศูนย์
ไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา จังหวัดปทุมธานี (ระดับ
มัธยมศึกษา) ประจ าปี2560 โดยศาลจังหวัดธัญบุรี 
 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียน
มัธยมต้นแบบปลอดบุหรี่ กิจกรรมการประกวด
นวัตกรรมต้นแบบการควบคุมและบ าบัดบุหรี่ โครงการ
ควบคุมยาสูบจังหวัดปทุมธานี  ประจ าปี2560 

1. สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชนควรมีส่วนร่วมและ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน   
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
มากขึ้น 
3. สถานศึกษามีจ านวนนักเรียนมาก และมีการน า
หอ้งไปท าห้องปฏิบัติการ จึงท าให้นักเรียนจ านวน
ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
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 3) รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน
ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อ
ระดับชาติ ประจ าปี 2560   
 4) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.ต้น ได้เป็นตัวแทน
ระดับชาติ ประจ าปี 2560   

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 โรงเรียนธัญบุรีได้ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  และสอดแทรกการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และครูส่วนใหญ่มี
คุณภาพ มีคุณวุฒิตรงตามสายงานและปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายอย่างเข้มแข็ง  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นใน
การพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
ที่เน้นทักษะ กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เน้นการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อน าผลการวิจัยมา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
 

 1)  ครูผู้สอนควรน าผลการประเมินมา
พัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง 
 2)  ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
 3)  ควรมีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอและ 
น าผลการนิเทศติดตามไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 
 4)  ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ 
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา
ตนเอง 
 5)  ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 
 6)  ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
ทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 

        โรงเรียนธัญบุรีให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับคณะครูและบุคลากรทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูป

 1) ควรวางระบบการจัดการคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 2) ควรร่วมรับผิดชอบผลต่อการจัด
การศึกษาเพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 

 3) โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนรายบุคคลแต่ยังไม่ได้มีการน าผลการ
ประเมินมาใช้ 
 4) ควรมีการรายงานผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและน าผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 

 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ชัดเจนขึ้น 
 2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท า                   
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 3. การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้าอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล    
การน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 
 1. ด้ำนคุณภำพผู้เรียนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ                                  
 ผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอส าหรับการด าเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ อีกทั้งบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือช่วยในการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์รวมถึงดูแลและพัฒนาระบบ
เครือข่าย  การอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทั้งด้านการบริหารจัดการ การก ากับติดตาม ผลักดันและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกเวลาเรียน ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูและนักเรียนท างานและเรียนรู้ได้
สะดวกมากข้ึน เช่น สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ สนับสนุนห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าที่ดีอยู่
เสมอ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันของนักเรียน  
รวมทั้งบุคลากรทุกฝ่าย ให้เห็นความส าคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนใน
การส่งเสริมสนับสนุนระบบเครือข่ายผู้ปกครองกับโรงเรียนให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้มากขึ้น 
 2. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ   
 สถานศึกษาควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา โดยเน้นการจัดท าแผนปฏิบัติ
การที่รองรับกลยุทธ์อย่างชัดเจน มีผู้บริหารเข้าร่วมทุกครั้ง ท าให้มีแผนปฏิบัติที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ก าหนดให้ทุก
ฝ่าย/งานมีการทบทวน แผนปฏิบัติการ เพื่อให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและเข้าถึงท้ังโรงเรียนมากยิ่งขึ้น และเพ่ิม
กระบวนการวิพากย์ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลมาปรับปรุง 
 3. ด้ำนระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล  
 ควรมีแนวทางในการสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่าย เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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จุดแข็ง (Strengths) 
 ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ทักษะ ความช านาญ คุณธรรม และพร้อมในการปฏิบัติงาน มี
คุณวุฒิตรงตามสาขาท่ีสอน และมีความสามารถพิเศษท่ีหลากหลาย สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เข้มแข็ง (3.75) 
 ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกด้าน ทุกประเด็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนรวม
เฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ 4.63) (3.28) 
 โรงเรียนธัญบุรีเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมายาวนาน เป็นที่สนใจของผู้ปกครอง ท าให้ความต้องการที่จะส่ง
บุตรหลานเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนสูงกว่าโรงเรียนอ่ืน ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง (3.26) 
 โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มากและหลากหลาย
ช่องทาง เช่น ผ้าป่าเพื่อการศึกษา เงินทุนการศึกษา (3.21) 
 การบริหารจัดการงานในฝ่ายต่าง ๆ มีแผนงานรองรับภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ พร้อมการ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง (3.20) 
 โรงเรียนน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มีรูปแบบที่
หลากหลาย สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3.18) 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และ
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 นักเรียนระดับ ม.3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในทุกรายวิชา ส่วนระดับ ม.6 รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศ (3.17) 
 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น ห้อง ICT ห้องหุ่นยนต์ ห้องซาวน์แลป 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสมุดที่มีมัลติมีเดีย (3.16) 
 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 และ
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 96.25) (3.13) 
 เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทันสมัย เช่น กระดานอัจฉริยะ 
โปรเจคเตอร์ เครื่องตรวจข้อสอบ เครื่องสแกน โปรแกรมสนับสนุนการเรียน (3.04) 
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ใช้หลักการบริหารงานแบบการ
บริหารจัดการแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ตลอดจนให้การสนับสนุนการด าเนินงานภายในโรงเรียน 
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของสถานศึกษา (คะแนนรวมเฉลี่ยด้านผู้บริหารเท่ากับ 4.71) (3.03) 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
 ขาดอัตราก าลังฝ่ายบริหารที่ส าคัญ ได้แก่ รองผู้อ านวยการ 2 ต าแหน่ง (3.83) 
 ระบบการด าเนินงานด้านการเงินขาดความคล่องตัว ท าให้การจัดส่งล่าช้า และขาดการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ (3.46) 
 อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ไม่ครบทุกชั้นเรียน บางส่วนขาดการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้
งานเมื่อช ารุดเสียหาย (3.41) 
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 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป บางกลุ่มสาระยังอยู่ในระดับที่ต้องการพัฒนา 
ได้แก่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (ร้อยละ 35.91) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ร้อยละ 44.36) และกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 48.02) ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562) (3.40) 
 การจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนไม่มากพอ เช่น การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ กิจกรรมทัศนศึกษา (3.39) 
 ขาดการจัดกิจกรรมวันส าคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียน เช่น วันสุนทรภู่ 
ภาษาอังกฤษทุกวันศกร์ (3.35) 
 ระบบอินเตอร์เน็ต (Wi-Fi) ยังไม่ครอบคลุมทั้งโรงเรียนอย่างทั่วถึง หากมีผู้ใช้งานเป็นจ านวนมาก ท าให้
ระบบอินเตอร์เน็ตช้าและไม่เสถียร (3.33) 
 การสื่อสารภายในองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ ล่าช้า ไม่ครอบคุลมและไม่ทั่วถึง (3.33) 
 การจัดคาบสอนและการมอบหมายการปฏิบัติงานต่าง ๆ ยังไม่เหมาะสม (3.28) 
 สัดส่วนของครูบรรจุใหม่ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่ยังมีความรู้และประสบการณ์น้อย ท าให้เกิด
ช่องว่างระหว่างรุ่น (Generation Gap) ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (3.11) 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2559 – 
2561 พบว่ามีกลุ่มสาระที่แนวโน้มคะแนนเฉลี่ยลดลง ได้แก่ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ (3.05) 
 ภาระงานของฝ่ายบริหารมีมากเกินไป (3.01) 
 การนิเทศการติดตามการจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง (2.97) 
 เครื่องมือการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ไม่หลากหลายตามสภาพจริง และไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา (2.88) 
 ครูผู้สอนบางส่วนขาดความรู้ความเช้าใจในการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย จึงไม่สามารถน ามาใช้งานได้
เต็มประสิทธิภาพและไม่เกิดความคุ้มค่า (2.61) 
 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมภำยนอก (External Environment Scanning) 
โอกำส (Opportunities) 
 หน่วยงานและองค์กรภายนอกสนับสนุนทุนการศึกษา และโควตาในการรับนักเรียนเข้าการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา เช่น มูลนิธิหวั่งหลี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (3.44) 
 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนใกล้แหล่งชุมชน ย่านเศรษฐกิจที่สะดวก และใกล้แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 
ศูนย์ อวพช., พิพิธภัณฑ์การเกษตร และใกล้กับมหาวิทยาลัยชั้นน า เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย
รังสิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฯลฯ ท าให้ผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากข้ึน (3.41) 
 การขยายตัวของสังคมเมือง การเคลื่อนย้ายประชากรออกสู่พ้ืนที่รอบนอกของกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ท าให้เกิดหมู่บ้านที่อยู่อาศัยใหม่ใหม่เป็นจ านวนมาก และพ้ืนที่เศรษฐกิจชานเมืองเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลต่อจ านวนประชากรในพ้ืนที่และเด็กในวัยเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการรักษาระดับจ านวนผู้เรียนให้มี
เสถียรภาพ ในขณะที่จ านวนนักเรียนในพื้นที่ส่วนกลางด้านในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลง(3.40) 
 นโยบายรัฐบาลส่งเสริมด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้โรงเรียนต้องพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพอย่างหลากหลาย (3.33) 
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 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์ และมัลติมีเดีย รวมถึงโซเชียลมีเดีย ช่วยให้
การสื่อสารท าได้กว้างขวางและรวดเร็ว สามารถประชาสัมพันธ์กิจการต่าง ๆ ของโรงเรียน การติดต่อสื่อสารและ
การเข้าถึงข้อมูลระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3.31) 
 พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ส่งผลให้มีการพัฒนาผู้เรียน ครู และระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
มีระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ท าให้ทุกโรงเรียนต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
และรักษาคุณภาพการศึกษาตลอดเวลา (3.29) 
 ผู้ปกครองส่วนหนึ่งมีรายได้สูง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP, GEP, MOU, 
Intensive สามารถส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่โรงเรียนได้เป้นอย่างดี (3.27) 
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล ท าให้โรงเรียนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับยุคสมัย ครูผู้สอนสามารถน ามาพัฒนา
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และการค้นคว้าหาความรู้ เปิดโลกทัศน์ของผู้เรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนมี
ทางเลือกในการเรียนรู้และทบทวนบทเรียนที่ดีกว่า ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา การจัดเก็บ
คลังความรู้ ตลอดจนเกิดการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในวงกว้าง (3.27) 
 นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ การเพ่ิมเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลและเงินกองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาของรัฐบาล ช่วยลดค่าใช้จ่ายผู้เรียนและผู้ปกครอง ส่งผลดีต่อการจัดการศึกษา (3.26) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การปฏิรูปตาม พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2545 ของรัฐบาลท าให้ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน ส่งผลดีต่อการจัดการศึกษา (3.26) 
 หน่วยงานภายนอกสถานศึกษาให้การสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น 
วันกีฬาสีภายใน วันเด็กแห่งชาติ วันปีใหม่ (3.26) 
 ศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาไปจากโรงเรียน ประกอบอาชีพที่หลากหลาย ส่งผลให้มีการระดมทรัพยากร
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (3.25) 
 ค่านิยมทางการศึกษาของผู้ปกครองปัจจุบัน ต้องการเลือกโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงในพ้ืนที่ เพ่ือ
ความมั่นใจในความส าเร็จทางการศึกษาของบุตรหลาน ส่งผลให้โรงเรียนธัญบุรี มีโอกาสคัดเลือกนักเรียนที่มี
คุณภาพจากจ านวนผู้สมัครที่มากเกินอัตราการรับเข้าศึกษาต่อ จึงท าให้โรงเรียนจัดการศึกษาประสบความส าเร็จ
ได้ตามเป้าหมาย (3.20) 
 นโยบายของทุกรัฐบาลให้ความส าคัญกับการศึกษาของประเทศ และคุณภาพการศึกษา ส่งผลต่อการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้นในโรงเรียนที่มีศักยภาพสูง รวมถึงโรงเรียนธัญบุรีด้วย (3.16) 
 ผู้ปกครองบางส่วนสามารถส่งเสริมเก่ียวกับด้านการศึกษาภายในแหล่งการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เช่น 
การศึกษาดูงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ (3.00) 
 วิทยากรท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เช่น การท าอาหารไทย 
ผ้าบาติก การปลูกต้นไม้ นวดเพ่ือสุขภาพ ท าดอกไม้พลาสติก เป็นต้น (2.98) 
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อุปสรรคหรือภำวะคุกคำม (Threats) 
 สื่อและเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และค่านิยมที่เปลี่ยนไปของนักเรียน ท าให้นักเรียน
ใช้โทรศัพท์เพ่ือความบันเทิงมากกว่าทางด้านการศึกษา ขาดความสนใจผู้อื่น คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม (3.70) 
 สภาพสังคมเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ปกครองให้ความส าคัญกับการประกอบอาชีพ การดูแลบุตรหลาน
อย่างใกล้ชิดมีแนวโน้มลดลง ผู้ปกครองบางกลุ่มมีพฤติกรรมในการเลี้ยงดูบุตรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น การ
ตามใจบุตรหลาน การปกป้องเกินความจ าเป็น เป็นต้น ท าให้นักเรียนมีการพ่ึงพาตนเองลดลง ขาดภูมิคุ้มกัน และ
ขาดทักษะชีวิต (3.68) 
 นโยบายการเมืองเปลี่ยนแปลงบ่อยขาดความต่อเนื่อง ท าให้การด าเนินงานและการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนบางด้านต้องเปลี่ยนแปลงเช่นกัน (3.64) 
 การจราจรบนถนนพหลโยธิน ถนนรังสิต – นครนายก และบริเวณโดยรอบติดขัดและคับคั่งเป็นส่วนใหญ่
ส่งผลต่อการเดินทางมาเรียนของผู้เรียนและการเดินทางมาปฏิบัติงานของบุคลากร (3.63) 
 สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน เป็นแหล่งชุมชนที่มีความสุ่มเสี่ยงหลายด้าน เช่น ยาเสพติด, แหล่ง
มั่วสุมและอบายมุขต่าง ๆ เป็นต้น (3.61) 
 ผู้ปกครองของนักเรียนมีความแตกต่างทางด้านวุฒิการศึกษา ท าให้ระดับการเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร การดูแลเอาใจใส่นักเรียน ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนมีความแตกต่างกันด้วย ซึ่งท าให้การ
พัฒนานักเรียนไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร (3.57) 
 นโยบายมีความหลากหลายและปรับเปลี่ยนไปตามผู้บริหารอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้แนวทางการ
ปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงบ่อย และเป้าหมายและทิศทางการท างานไม่ต่อเนื่อง (3.57) 
 สภาพแวดล้อมทางสังคมและครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ เป็นครอบครัวแตกแยก ไม่สมบูรณ์ จึงขาด
การดูแลที่ดีจากครอบครัว (3.56) 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อยจึงไม่สามารถสนับสนุนด้านการศึกษาบุตรได้อย่างเต็มที่ (3.55) 
การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลบางครั้ง ไม่ตรงกับความต้องการ ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนไม่เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่ก าหนดไว้ (3.54) 
 นโยบายกระทรวงมหาดไทย ไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
เทศบาล สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จึงท าให้ช่องทาง
การของบประมาณค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างถูกจ ากัดเฉพาะงบประมาณจาก สพฐ. เท่านั้น (หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 0020 ลงวันที่ 6 มกราคม 2552 เรื่อง การอุดหนุนงบประมาณให้แก่
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) (3.50) 
 นโยบายด้านการศึกษามีจุดเน้นหลายด้านมากเกินไป ท าให้โรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามให้ครบถ้วน
อย่างมีคุณภาพ (3.48) 
 การสนับสนุนงบประมาณด้านการส่งเสริมสุขภาพจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมืองคูคต 
และเทศบาลเมืองล าสามแก้ว) ไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้ปกครองและนักเรียนมาจากหลากหลายท้องถิ่นและไม่ใช่
คนในพ้ืนที่ของโรงเรียน (เทศบาลนครรังสิต) (3.43) 
 เทศบาลนครรังสิตสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนน้อยมากเนื่องจากมีนักเรียนจากเทศบาลมาเรียน
ที่โรงเรียนธัญบุรีเพียงแค่ 900 คน จากทั้งหมด 2,800 คน (3.37) 
 

http://www.tbs.ac.th/pic/map2.png

