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คำนำ 
 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เป็นโรงเรียนขนาดกลางท่ีมีภารกิจในการพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้
มีความสามารถและคุณลักษณะท่ีสังคมต้องการ ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้บรรลุผลจำเป็นต้องนำระบบ
การบริหารจัดการเข้ามาใช้ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการทำงานท่ีเป็นระบบ มีการวางแผนการ
ทำงานและกำหนดทิศทางการทำงานท่ีชัดเจน โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2562 ข้ึน เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับดำเนินงานของโรงเรียน เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการ ภารกิจของโรงเรียน โดยในแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะบอกถึงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ทิศทางการ
พัฒนารายละเอียดการใช้งบประมาณ การกำกับติดตามประเมินผลและรายงาน 
 เอกสารแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จึงถือเป็นเอกสาระสำคัญฉบับหนึ่งท่ีจะนำไปเป็นคู่มือสำหรับการ
บริหารงานของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรูต่้าง ๆ ให้ไปบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาต่อไป 
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บทท่ี 1 

ข้อมูลสภาพท่ัวไปของโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  
1. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 

  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  22  มีนาคม 2520 สถานท่ีต้ัง คือ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน  
จังหวัดอุดรธานี  โดยใช้หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งฝนเป็นสถานท่ีเรียนช่ัวคราว จนได้งบประมาณก่อสร้างอาคาร
เรียนลงในท่ีดินของโรงเรียน ซึ่งมีเนื้อท่ี 26ไร่ ต้ังอยู่ท่ีริมหนองแล้ง(ทิศใต้) ปี พ.ศ. 2522กรมสามัญศึกษาอนุมัติ
ให้ย้ายโรงเรียนจากท่ีต้ังเดิมริมหนองแล้งมาต้ังบนท่ีดินแปลงใหม่มีพื้นท่ี40ไร่ในปี พ.ศ.2525โรงเรียนได้เข้า
โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทรุ่นท่ี 1ต่อมาปี พ.ศ.2529 โรงเรียนได้เข้าโครงการทดลอง
โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร รุ่นท่ี 2 โดยมีคณะนิเทศกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9(เดิม)  มาประเมินผล 
ปรากฏว่าโรงเรียนได้รับคะแนนเฉล่ียสูงสุดในจังหวัดอุดรธานี ได้รับโล่ “ โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรดีเด่น ”
 ปีพ.ศ.2531 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น กรม
สามัญศึกษา ปี พ.ศ. 2533 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สหกรณ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ. 2543  จัดต้ังมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอกปี พ..ศ. 2544-2545  
ได้รับรางวัลโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่นปี พ.ศ. 2545 เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ปี พ.ศ. 2546  ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น  เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนา
เชิงระบบเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้และคุณภาพโรงเรียน  เข้าสู่โครงการ หนึ่ง อำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  และเป็น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองของกระทรวงสาธารณสุข   ปีการศึกษา2549  ผ่านการประเมินรับรองเป็น
ต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันและปีการศึกษา 2552 เป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 เป็นโรงเรียนผู้นำการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ  ประเภทท่ี 1
และปีการศึกษา  2554 ผ่านการประเมินรับรองเป็นสถานศึกษาพอเพียง 

ปีการศึกษา  2555 โรงเรียนผ่านการประเมินรับรอง รอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพภายนอก (องค์การมหาชน)  ปีการศึกษา  2556  ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ทักษะ
การวาดภาพไทยสีเอกรงค์ ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 63  ปีการศึกษา  2557  เป็นโรงเรียนท่ีมีผลการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง ท่ี 64  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับรางวัล
เหรียญทองมากท่ีสุด  ปีการศึกษา  2558 เป็นโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพดีเด่น  ปีการศึกษา  2559  
เป็นโรงเรียนส่ิงแวดล้อมศึกษาและโรงเรียนกำจัดขยะ (Zero Waste School) ดีเด่น  และได้รับรางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนเครือข่ายท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด
ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 รวม 8 กลุ่มสาระฯ เป็นอันดับ 1 ของสหวิทยาเขต  ปีการศึกษา  2560 ได้รับ 
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             เกียรติบัตรสถานศึกษาท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 รวม 8 กลุ่มสาระฯสูงขึ้น และสถานศึกษาส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อมดีเด่น   
 
2. สถานที่ต้ัง 
 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  ท่ีต้ังเลขท่ี  28  หมู่ท่ี 12  ตำบลทุ่งฝน  อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานีสังกัด
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  โทร 042 – 268036 โทรสาร 042 – 268036 e-mail  Website 
http://www.thungfonwit.ac.th  เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  มีเนื้อ
ท่ี  40  ไร่ เขตพื้นท่ีบริการได้แก่  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด  โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน  โรงเรียนบ้านธาตุน้อย  
ก่อสำราญ  โรงเรียนบ้านโพนสูง  โรงเรียนบ้านท่าช่วง  โรงเรียนชุมชนกุดค้า  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่และโรงเรียน
ชุมชนคำตานาหนองกุง 

3.  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน  ได้แก่  กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ   กลุ่มบริหางานบุคคล   กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  และกลุ่มบริหารงานท่ัวไป   ผู้บริหารได้
ยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ School Base  Management (SBM)  ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานงบประมาณฯ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- การพัฒนาหลักสูตรฯ 

- การวางแผนงานด้าน 

  วิชาการ 

- การจัดการเรียนการ 

  สอนในสถานศึกษา 

- การพัฒนา 

  กระบวนการเรียนรู้ 
- การวัดผลประเมินผล 

- การวิจัยฯ 

- การพัฒนาแหล่ง 

  เรียนรู้ 
- การนิเทศการศึกษา 

- การทำแผน 

  งบประมาณฯ 

- การตรวจสอบติดตาม      
  และรายงานฯ 

- การบริหารจัดการ 

  ทรัพยากรฯ 

- การวางแผนวัสดุ 

- การควบคุมดูแล  
  บำรุงรักษาและ 

  จำหน่ายพัสดุ 

- การบริหารพัสดุและ 

  สินทรัพย์ 

- การวางแผนอัตราฯ 

- การสรรหาบรรจุฯ 

- การย้ายครูฯ 

- การประเมินผลฯ 

- การดำเนินการทาง 

  วินัยฯ 

- การจัดระบบและ 

  ทะเบียนประวัติฯ 

- การพัฒนาครูฯ 

- งานแก้ไขและพัฒนา 

  พฤติกรรมนักเรียน 

- งานกิจกรรมนอก 

- การพัฒนาระบบและ 

  เครือข่ายข้อมูลฯ 

- การประสานงานและ 

  เครือข่ายการศึกษา 

- การวางแผนงานฯ 

- การจัดระบบบริหารฯ 

- งานเทคโนโลยีฯ 

- การดำเนินงานธุรการ 

- การดูแลอาคาร 

  สถานที่ฯ 

- การระดมทรัพยากรฯ 

- การประชาสัมพันธ์ฯ 

http://www.thungfonwit.ac.th/
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4. ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อืน่ๆ รวม 
ปีการศึกษา  2561 1 38 4 1 1 45 
 
  4.1 ข้อมูลครูประจำการ 

ที่ ช่ือ-ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
ราช 
การ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
หมาย
เหตุ 

1 นางชุติมา ปราบมนตรี 53  ผอ. ชำนาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา บริหาร ย้ายเข้า 
7 พ.ย.
61 

2 นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ 55 32 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  

3 นางสาวสมิตานันท์ 
แสนเห็มทอง 

56 25 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย  

4 นายอุทิศ  ประเสริฐสังข์ 54 32 ครูชำนาญ 
การพิเศษ 

ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์  

5 นางสาวสุกัญญา   
นามวงษา 

45 24 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. การวัดผลการศึกษา คณิตศาสตร ์  

6 นายสุธาศิน  เขียวทอง 34 10 ครูชำนาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร ์  
7 นายนิรันดร์  อรปัญญา 41 10 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์  

ครู 
 

นักเรียน – ผู้ปกครอง 
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ที่ ช่ือ-ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
ราช 
การ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
หมาย
เหตุ 

 
8 นางสาวธัญญาวรรณ 

สีลาทอน 
33 4 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์  

9 นางยุพรักษ์  พรหมภักด์ิ 47 22 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ศษ.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์  

10 นางกัลยา  ขันสาลี 38 10 ครูชำนาญการ ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา  
11 นางสาวเขมสิริธร โท

วันนังธนัชญ์ 
31 7 ครูชำนาญการ วท.บ 

ค.ม. 
เคมี 
การสอนวิทยาศาสตร์ 

เคมี  

12 นางเปรมจิตร 
ศรีหาเทพ 

36 5 คร ู
 

ค.บ. 
ศษ.ม. 

ชีววิทยา 
บริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์  

13 นางยุวรี  เพ็ชรตา 54 30 ครูชำนาญ 
การพิเศษ 

ค.ม. หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษา  

14 นายบูรณ์  รสโสดา 60 39 ครูชำนาญ 
การพิเศษ 

ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  

15 นางสาวมีนา  ศรีกุลวงศ ์ 54 25 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  

16 นางญานิศา  ยลถนอม 44 22 ครูชำนาญการ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป สังคมศึกษา  
17 นายสัญญา  สุริยภา 55 26 ครูชำนาญการ

พิเศษ 
กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา  

18 นายทวี   หลงน้อย 34 10 ครูชำนาญการ ศษ. 
บ. 

บริหารการศึกษา พลศึกษา  

19 นายบัญชา  สมบัติกำไร 50 25 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

กศ.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี  

20 นางสาวนงนภัส   
พันธ์วงศ์ 

42 15 ครูชำนาญการ 
พิเศษ 

กศ.ม. หลักสูตรและการสอน นาฏศิลป ์  

21 นางสุพรรณี  เกตุลาด 51 31 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

คศ.บ. พัฒนาการเด็ก การงานอาชีพ  

22 นายจักรกฤษณ์ ภูผาบาง 39 6 คร ู อส.บ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

การงานอาชีพ  

23 นายวุฒิพงษ์  บุญยอด 30 5 คร ู ศษ.ม. บริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์  
24 นางสาวโสภิษฐ์  สินล้าน 31 4 คร ู ศษ.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์  
25 นางนริสา  เสียงเพราะ 50 24 ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
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ที่ ช่ือ-ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
ราช 
การ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
หมาย
เหตุ 

26 นางสาวนารีนาท   
ห่อไธสง 

37 
 

12 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. วิจัยการศึกษา ภาษาอังกฤษ  

27 นางสาวปทิตตา  ตรีพงษ์ 46 23 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. การพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษ  

28 นางสาวชัชชฎาภรณ์   
มีคุณ 

35 6 คร ู วท.บ. เคมี เคมี  

29 นายศุภวิชญ์  สุทธิอาจ 41 3 คร ู วท.บ. การฝึกและการจัดการ
กีฬา 

พลศึกษา  

30 นางสาวปาระมี   
เกตุภูวงษ์ 

37 1 ครูผูช้่วย วท.บ. เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

ฟิลิกส์/วิทย์
ทั่วไป 

 

31 นางนาตยา  สายัณห์ 51 28 ครูชำนาญการ กศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย  
32 นางสาวเบญจมาศ  ปวง

สุข 
30 1 ครูผูช้่วย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  

33 นางสาวประทุมพร  เมา
วงษ์ 

34 9 ครูชำนาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร ์  

34 นางสาวศิริลักษณ์ พันธุ
รัตน์ 

26 - ครูผูช้่วย ศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน  

35 นางสาวสุดารัตน์ แสง
สิทธ์ิ 

29 - ครูผช็่วย คศ.บ. ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษา 
อังกฤษ 

 

36 นายวรุฒ  นามแสง  - ครูผูช้่วย  สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
37 นายอภิวัฒน์  ผาบสิมมา 25 - ครูผูช้่วย คบ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์  

         
 
 
 
 
 
      4.2) ข้อมูลพนักงานราชการ 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ ตำแหน่ง/วิทย
ฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/
ชั้น จริง ราชการ 

1 นางสุพัตรา  ภูผินผา 46 13 พนักงานราชการ บธ.บ. การเงินฯ การงาน



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 6 

 

 

อาชีพ 
2 นางสาววนิดา  ทุมสงคราม 44 13 พนักงานราชการ วท.บ. เทคโนโลยี

เกษตร 
ภาษาไทย 

 3 3. นายอิทธิพล  ฤาชากุล 32 8 พนักงานราชการ วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

คอมพิวเตอร์ 

4 นางสาวธนิตา  ฤาชากุล 29 4 พนักงานราชการ น.บ. นิติศาสตร์ สังคมฯ 
 
     4.3) ข้อมูลครูอัตราจ้าง 
 
ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ ประสบการ

ณ์การสอน 
(ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/
ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวอัจฉรา  มุทนาเวช  - ค.บ. สังคมศึกษา ครูธุรการ งบกลาง 
2 นายชัยพงษ์  บัวป้อม 38 6 ค.บ. อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม งบกลาง 

 

 
5. ข้อมูลเก่ียวกับอาคารสถานที่  
  5.1 อาคารเรียน 

1) อาคารเรียน แบบ 106  ต จำนวน  1  หลัง     
2) อาคารเรียน แบบ 216  ล จำนวน  2  หลัง 
3) อาคารเรียน แบบ CS 213 จำนวน  1  หลัง 

           5.2 อาคารประกอบอื่นๆ 
1) โรงฝึกงานอุตสาหกรรม จำนวน   1  หลัง     
2) โรงฝึกงานเกษตรกรรม  จำนวน   1  หลัง 
3) หอประชุม   จำนวน   1  หลัง 
4) ห้องน้ำ-ห้องส้วม  จำนวน   4  หลัง     
5) บ้านพักครู   จำนวน   15  หลัง 
6) บ้านพักภารโรง  จำนวน   1  หลัง 
7) สระน้ำ   จำนวน   2 แห่ง   
8) สนามฟุตบอล   จำนวน   1 สนาม 
9) สนามวอลเลย์บอล  จำนวน   1 สนาม 
10) สนามบาสเกตบอล  จำนวน   1 สนาม 
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11) สนามตระกร้อ  จำนวน   2 สนาม   
12) ถังเก็บน้ำฝน ฝ.33  จำนวน   3 ชุด 
13) ระบบประปาบาดาล  จำนวน   1 ชุด 
14) บ้านพักนักเรียน  จำนวน   7  หลัง 
15) อาคารโรงอาหาร  จำนวน   1  หลัง 

 

6. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 
1.3 ข้อมูลนักเรียน (ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ของปีการศึกษา) 

 1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน 679  คน 
2) จำนวนนักเรียนท้ังส้ิน 703  คน  จำแนกตามระดับช้ันเรียนท่ีเปิดสอนดังนี้ 

 

ช่วงชั้น/ชั้น จำนวนห้อง 
จำนวนนักเรียน 

รวม 
เฉลี่ยต่อ

ห้อง ชาย หญิง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 5 86 89 175  35 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 5 74 79 153 31 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 5 75 93 168 34 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 15 235 261 496 34 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 2 26 47 73 37 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 3 32 23 55 19 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 3 29 50 79 27 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 87 120 207 26 
รวมทั้งสิ้น 23 322 381 703 31 
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บทท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน 

 
วิสัยทัศน์  (Vision) 

ภายในปี  2563  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สืบสานวัฒนธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ/ภารกิจ  (Mission) 

 1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
  1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  1.2 พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

2. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6. จัดการศึกษาบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. จัดการศึกษาส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

เป้าประสงค์  (Purpose)  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3. ใช้การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม 
4. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
5. ระบบประกันคุณภาพเข้มแข็งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
6. มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
7. นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8.  นักเรียนมีอัตลักษณ์ตามท่ีสถานศึกษาพัฒนา 

ตัวชี้วัด  (Indicator)  
1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารจัดการท่ียึดหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม 
4. ร้อยละของครูท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใน
ระดับดี 

ขึ้นไป 
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5. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
6. ร้อยละของนักเรียน ครู และบุคลากรท่ีมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
7. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           8.  นักเรียนทุกคนมีอัตลักษณ์ตามท่ีสถานศึกษาพัฒนา 

 
 

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

สีประจำโรงเรียน     “ม่วง-ขาว” 

ปรัชญาโรงเรียน     “ปญญา  นรนํ  รตนํ  (ปัญญาเป็นแก้วของคนดี)” 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) “ศิลปะดี  กีฬาเด่น  เน้นความรู้  อยู่อย่างพอเพียง” 

อัตลักษณ์  (Identity)  “แต่งกายดี  มีน้ำใจ” 

 

กลยุทธ์หลัก 

1.  กลยุทธ์ระดับองค์กร 

 กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

2.  กรอบแผนกลยุทธ ์
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กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1.1 ส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
บุคคลแห่ง  
 การเรียนรู้ 

นักเรียนนำความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

1.2 ส่งเสริมให้ 
นักเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม และมีคุณลักษณ 
อันพึงประสงค์ 

นักเรียนอยู่ในสังคมได้    
อย่างมีความสุข 
 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

2.กรอบแผนกลยุทธ์ (ต่อ)  
 

   

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1.3 ส่งเสริมให้นักเรียน 
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนอยู่ในสังคมได้
โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของนักเรียนมี
คุณลักษณะตามหลัก
ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่  2 
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาลแบบมี
ส่วนร่วม 

2.1 ส่งเสริมให้มีการ
บริหารจัดการในองค์กร
แบบมีส่วนร่วมตาม 
หลักธรรมาภิบาล   

ผู้บริหารบริหารจัดการ
องค์กรตาม 
หลักธรรมาภิบาล   

ร้อยละของความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการท่ียึด 
หลักธรรมาภิบาลแบบมี
ส่วนร่วม 

2.2 ส่งเสริมให้มี
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

สถานศึกษามีการบริหาร
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

ร้อยละของความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการท่ียึด 
หลักธรรมาภิบาลแบบมี
ส่วนร่วม 

2.3 พัฒนาอาคารสถานท่ี
และ ส่ิงแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 

โรงเรียนร่มรื่น สะอาด 
สวยงามอาคาร 
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละของความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการท่ียึด 
หลักธรรมาภิบาลแบบมี
ส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่  3 3.1 ส่งเสริมบุคลากรด้าน บุคลากรสามารถจัด                 ร้อยละของครูท่ีมี
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พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
 

การจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มี
วิจัยในช้ันเรียน พัฒนาส่ือ 
และนวัตกรรมการเรียน
การสอน 

การเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนท่ี 
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใน
ระดับดีขึ้นไป 

3.2 ส่งเสริมให้นักเรียน  
ครูและบุคลากรมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

นักเรียน  ครูและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ร้อยละของนักเรียน ครู 
และบุคลากรท่ีมีความ
ภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่  4 
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

4.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษา
มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล 

สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล 

สถานศึกษามีผลการ
ประเมินคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

2.กรอบแผนกลยุทธ์ (ต่อ) 
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กลยุทธ์ที่  4 
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

4.2 ส่งเสริมให้
สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ท่ีมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา 

นักเรียนทุกคนมีอัต
ลักษณ์ตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

ร้อยละของนักเรียนม ี
อัตลักษณ์ตามท่ี
สถานศึกษาพัฒนา 

 4.3 ส่งเสริมให้
สถานศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล  
เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

สถานศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล  
เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

สถานศึกษามีผลการ
ประเมินคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
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บทท่ี 3 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเมินสถานภาพ 

ความพร้อมของโรงเรียน 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน 

จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนพบว่า  สภาพแวดล้อมภายนอกและ

สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในโรงเรียนท่ีเป็นปัจจัยเอื้อหรือเป็นโอกาสในการพัฒนาการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน ท่ีเอื้อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการพฒันาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้จัด

การศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมรีะบบ  ในด้านผลผลิตและการบริการ  โรงเรียนประสบ

ความสำเร็จในการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศักยภาพทางวิชาการระดับเขตพื้นท่ี  และระดับชาติ 

ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี 

จึงเป็นโรงเรียนท่ีมีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีเอื้อและเป็นโอกาสต่อการพัฒนาคุณภาพ  

การจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังนี้ 

 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน  พิจารณาจากปัจจัยด้านสังคมและ 

วัฒนธรรมเทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  การเมืองและกฎหมาย  สรุปได้ดังนี้ 
 

โอกาส  (Opportunities) 

 

 รัฐบาลมีความ
มั่นคง  สนับสนุน
การศึกษา 

 จัดโครงการลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

 มีโครงการเรียนฟรี  
15  ปี 

 มีกองทุนกู้ยืมทาง
การศึกษา 

 มีทุนการศึกษา
และอุปกรณ์การเรียน
จากศิษย์เก่า 

 ชุมชนเกษตรกรรม  
อยู่อย่างพอเพียง 

 อยู่ใกล้แหล่ง
ท่องเท่ียว  เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

 มีแหล่งเรียนรู้

 เป็นสังคมชาวพุทธ  
มีหลวงพ่อทองคำเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ 

 ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา 

 ผู้ปกครองส่งเสริม
การจัดการศึกษาของ
บุตร 

 ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ส่งผลดีต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียน 

 สถานท่ีต้ังของ
โรงเรียนอยู่ในเขต
ชุมชนและเป็นท่ีต้ังส่ือ
บริการเทคโนโลยีท่ี
หลากหลายทำให้        
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 มีการจัดการศึกษา
เพื่อเด็กพิเศษเรียนร่วม 

 

ชุมชน  เช่น  กลุ่มทด
ผ้ากุดค้า  กลุ่มจักสาน  
แหล่งเรียนรู้สวน
ผักหวาน 

การติดต่อส่ือสารกับ
หน่วยงานต่างๆมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 

 

โอกาส  (Opportunities) (ต่อ) 

 

 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานราชการ
สนับสนุนการศึกษา 

 การมี
พระราชบัญญัติ
การศึกษา แห่งชาติ 
พ.ศ.2542  ทำให้
โรงเรียนมีแนวทางใน
การพัฒนาการศึกษา
อย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 

 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร  ส่งผล
ให้โรงเรียนบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ  
โปร่งใสและ ตรวจสอบ
ได้ 

 นโยบายของ
รัฐบาลท่ีใช้ผลการสอบ  
O – net  เป็น
ตัวกำหนดคุณภาพของ
โรงเรียนและนักเรียน 

 ผู้ปกครองนักเรียน
มีฐานะยากจน  ทำให้
ต้องไปทำงานท่ี
ต่างจังหวัด  ท้ิงบุตร
หลานไว้กับญาติพี่น้อง 

 อำเภอทุ่งฝนเป็น
อำเภอเล็ก ๆ จำนวน
ประชากรน้อย  
ประชาชนส่วนใหญ่ทำ
ไร่ทำนาฐานะยากจน 
ทำให้เศรษฐกิจใน
อำเภอไม่ดี  เกิดการ
จ้างงานน้อย 

 ภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ำ ทำให้ผู้ปกครอง

ต้องด้ินรนแสวงหา
รายได้ ส่งผลต่อการ
ดูแลเอาใจใส่นักเรียน 

 ค่านิยมของ
ผู้ปกครองท่ีส่งบุตร
หลานไปเรียนท่ีอื่น  ทำ
ให้จำนวนนักเรียนท่ีมา
ศึกษาในโรงเรียนทุ่งฝน
วิทยาคารลดลงทุกปี 

 ในอำเภอทุ่งฝนมี
โรงเรียนมัธยมศึกษาถึง  
2  แห่ง  ทำให้เกิดการ
กระจาย  นักเรียนท่ีมี
บ้านใกล้โรงเรียนใดก็
ส่งไปเรียนโรงเรียนนัน้ 

 วัฒนธรรม
ครอบครัวและสังคมใน
ปัจจุบันเปล่ียนแปลง
ไป ส่งผลกระทบต่อ
การปกครองครูและ
นักเรียน 

 โลกโซเชียลท่ี
เผยแพร่อบายมุขท่ีง่าย
ต่อการเข้าถึงส่งผล
กระทบทางด้าน
พฤติกรรม  ทัศนคติท่ี

 สื่อเทคโนโลยีท่ีล้ำ
สมัยในปัจจุบันทำให้เกิด
ท้ังผลดีและผลเสียต่อตัว
นักเรียน  ซึ่งส่วนใหญ่
นักเรียนในโรงเรียนทุ่ง
ฝนวิทยาคารใช้สื่อ
เทคโนโลยีในทางท่ีไม่
เหมาะสม  เช่น  โพ
สต์ภาพหรือข้อความที่
ไม่เหมาะสมลงใน 
facebook  มีพฤติกรรม
เลียนแบบในทางท่ีไม่ดี  
ส่งผลกระทบต่อการ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม  ใช้เวลากับสื่อ
เทคโนโลยีมากเกินไปจน
เกิดผลกระทบต่อการ
เรียนและไม่มีปฏิสัมพนัธ์
ในครอบครัว 

 การพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีท่ีเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีราคา
ค่อนข้างสูง มีผลต่อการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู ้

 กฎหมายในการ
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 การเปล่ียนรัฐบาล
ทำให้ขาดการต่อเนื่อง
ในการพัฒนา 
 

เปล่ียนไปในทางท่ีไม่ดี
ของนักเรียน 

ควบคุมสื่อสาร
เทคโนโลยี ไม่มีผลท่ี
ชัดเจน และขาด
ประสิทธิภาพในการ
กำกับสื่อท่ีมอมเมา
เยาวชน 

 

 

 

 

 

 

โอกาส  (Opportunities) (ต่อ) 

 

 รัฐบาลมีนโยบาย
ใหม่ ๆ ออกมามากมาย
และเปล่ียนแปลงบ่อย  
ทำให้ครูและโรงเรียนเกิด
ภาระงานเพิ่มขึ้น
มากมายจนกระทบต่อ
งานหลัก 
การมีนักการเมืองท่ี
คอรัปช่ันเชิงนโยบาย ทำ
ให้ประเทศไม่ก้าวหน้า
เท่าท่ีควร ส่งผลให้เกิด
ความแตกแยกของคนใน
สังคม 

 นโยบายการจัดการ
เรียนการสอนหรือการ
จัดการศึกษาในภาค
บังคับแต่ละโรงเรียนมี
มาตรฐานในการ

 ผู้ปกครองนักเรียน
มีฐานะยากจน  ทำให้
ต้องไปทำงานท่ี
ต่างจังหวัด  ท้ิงบุตร
หลานไว้กับญาติพี่น้อง 

 อำเภอทุ่งฝนเป็น
อำเภอเล็ก ๆ จำนวน
ประชากรน้อย  
ประชาชนส่วนใหญ่ทำ
ไร่ทำนาฐานะยากจน 
ทำให้เศรษฐกิจใน
อำเภอไม่ดี  เกิดการ
จ้างงานน้อย 

 ภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ำ ทำให้ผู้ปกครอง

ต้องด้ินรนแสวงหา
รายได้ ส่งผลต่อการ
ดูแลเอาใจใส่นักเรียน 

 ค่านิยมของ
ผู้ปกครองท่ีส่งบุตร
หลานไปเรียนท่ีอื่น  ทำ
ให้จำนวนนักเรียนท่ีมา
ศึกษาในโรงเรียนทุ่งฝน
วิทยาคารลดลงทุกปี 

 ในอำเภอทุ่งฝนมี
โรงเรียนมัธยมศึกษาถึง  
2  แห่ง  ทำให้เกิดการ
กระจาย  นักเรียนท่ีมี
บ้านใกล้โรงเรียนใดก็
ส่งไปเรียนโรงเรียนนัน้ 

 วัฒนธรรม
ครอบครัวและสังคมใน
ปัจจุบันเปล่ียนแปลง
ไป ส่งผลกระทบต่อ
การปกครองครูและ
นักเรียน 

 สื่อเทคโนโลยีท่ีล้ำ
สมัยในปัจจุบันทำให้เกิด
ท้ังผลดีและผลเสียต่อตัว
นักเรียน  ซึ่งส่วนใหญ่
นักเรียนในโรงเรียนทุ่ง
ฝนวิทยาคารใช้สื่อ
เทคโนโลยีในทางท่ีไม่
เหมาะสม  เช่น  โพ
สต์ภาพหรือข้อความท่ี
ไม่เหมาะสมลงใน 
facebook  มีพฤติกรรม
เลียนแบบในทางท่ีไม่ดี  
ส่งผลกระทบต่อการ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม  ใช้เวลากับสื่อ
เทคโนโลยีมากเกินไปจน
เกิดผลกระทบต่อการ
เรียนและไม่มีปฏิสัมพนัธ์
ในครอบครัว 
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ดำเนินงานท่ีแตกต่างกัน 
ทำให้นักเรียน 
ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในด้านการจัดการศึกษา
เท่าท่ีควร 

 ความซับซ้อนของ
ระเบียบพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 
เป็นอุปสรรคในการ
ดำเนินงานในด้านการ
ปกครอง 

 โลกโซเชียลท่ี
เผยแพร่อบายมุขท่ีง่าย
ต่อการเข้าถึงส่งผล
กระทบทางด้าน
พฤติกรรม  ทัศนคติท่ี
เปล่ียนไปในทางท่ีไม่ดี
ของนักเรียน 

 การพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีท่ีเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีราคา
ค่อนข้างสูง มีผลต่อการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู ้

 กฎหมายในการ
ควบคุมสื่อสาร
เทคโนโลยี ไม่มีผลท่ี
ชัดเจน และขาด
ประสิทธิภาพในการ
กำกับสื่อท่ีมอมเมา
เยาวชน 

 

 

 

 

 

 

2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน  พิจารณาจากปัจจัยด้านโครงสร้างและ 

นโยบายโรงเรียน  การบริการและผลผลิต  ปริมาณและคุณภาพบุคคล  ประสิทธิภาพทางการเงิน 

กระบวนการปฏิบัติงาน  และการบริหารจัดการ  สรุปได้ดังนี้ 
จุดแข็ง  (Strengths) 

 

1.1  จัดโครงสร้างสายงานการบริหารออกเป็น  4  ฝ่าย  คือ  ฝ่าย
บริหารวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงบประมาณ  และ
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
1.2  นโยบายของโรงเรียน ท่ีตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  ทำ
ให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดการศึกษา 
1.3  โรงเรียนจัดระบบการส่ือสารภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการ
บริหารจัดการ 
1.4  โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์  กรอบนโยบาย ไว้อย่างชัดเจน  ทำให้
บุคลากรมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิผล 
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1.5  โรงเรียนให้การยกย่องนักเรียนท่ีมีความสามารถทางด้านต่างๆ ท่ี
หลากหลายส่งผลให้ครูและนักเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ 
2.1  โรงเรียนร่วมมือกับ  ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรภาครัฐและเอกชน 
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2.2  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
2.3  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
2.4  การจัดสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ ร่มรื่น  เอื้อต่อการเรียนรู้และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีของนักเรียน 
2.5  โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสามารถทางด้าน
กีฬา ศิลปะ ดนตรี อย่างต่อเนื่องทำให้นักเรียนได้พัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
2.6  การส่งเสริมกิจกรรมและการให้บริการในโรงเรียนและชุมชน เป็น
การเสริมสร้างประสบการณ์ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาตนเองไปสู่
ความสำเร็จ 

 

 

 

จุดแข็ง  (Strengths) (ต่อ) 

 

3.1 บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถ เอื้อต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น 
3.2 ครูได้ปฏิบัติหน้าท่ีตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิทำให้งาน
มีคุณภาพ 
3.3 ครูมีจรรยาบรรณ ทำให้นักเรียนมีแบบอย่างท่ีดีในการนำไป
ประพฤติปฏิบัติ 
4.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ทำ
ให้การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4.2 โรงเรียนมีระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณท่ีเป็นระบบ ทำให้
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การดำเนินงานในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.1  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย 
ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 
5.2  โรงเรียนมีส่ือ นวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็น
สำคัญ 
6.1 ระบบสารสนเทศของโรงเรียน  เป็นหมวดหมู่ และเป็นปัจจุบัน ทำ
ให้การบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
6.2 ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ได้เต็มศักยภาพ 
6.3 โรงเรียนมีนโยบายในการจัดระบบประกนัคุณภาพการศึกษาและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

จุดอ่อน  (Weakness) 
 

1.1  โรงเรียนมีการรับนโยบายของรัฐบาลมากเกินไปจนละเลยถึงศักยภาพ
ของตนเอง  ส่งผลเสียมากกว่าผลดี 
1.2  โครงการพิเศษต่างๆ ของโรงเรียนไม่มีความเด่นชัดทางด้านวิชาการ 
ทำให้นักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินท่ีต้องการ 
2.1  โรงเรียนให้บริการชุมชนมาก ทำให้เกิดภาระงานกับบุคลากรภายใน
โรงเรียน มีผลกระทบต่อการทำงานในหน้าท่ีภายในโรงเรียน 
2.2  นักเรียนขาดจิตสำนึกและวินัยในตนเอง ทำให้การพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองลดลง 
2.3  โรงเรียนจัดระบบสาธารณูปโภคเพียงพอในการให้บริการต่อนักเรียน  
แต่ไม่เพียงพอต่อครู  เช่น  ห้องน้ำครูไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ 

 

จุดอ่อน  (Weakness) (ต่อ) 

2.4  ห้องเรียน  ห้องสมุด  ไม่มีความทันสมัย  ไม่พร้อมในการให้บริการ 
2.5  การจัดระเบียบวินัยนักเรียนภายในโรงเรียนขาดความต่อเนื่องทำให้
นักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
2.6  โรงเรียนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนน้อย
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เป็นผลให้นักเรียนไม่เห็นคุณค่าการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ 
2.7  โรงเรียนขาดกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดจิตสาธารณะ 
2.8  โรงเรียนเร่งพฒันาส่ิงอื่นท่ียงัไม่จำเป็นเกินไป  เช่น  ทุ่มงบประมาณ
ในการพัฒนาห้องเกียรติยศจนมีผลกระทบต่อการพัฒนาห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ท่ียังคงเก่าและไม่ทันสมัยมาเป็นเวลาหลายปี 
3.1  บุคลากรในโรงเรียนขาดความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน   ไม่เป็น
อันหนึ่งอนัเดียวกัน  อยู่กันเป็นกลุ่มก้อน  บุคลากรในโรงเรียนไม่มีความ
สามัคคี 
3.2  ผู้บริหารมอบหมายงานไม่ตรงกับความสามารถของบุคคล  ทำให้ครู
ท่ีได้รับมอบหมายงานทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพ  ผลงานออกมาไม่เป็นท่ี
น่าพอใจ 
4.1  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีท่ีจัดสรรมาจากฝ่ายต่างๆ 
ยังไม่เหมาะสมกับภาระงานท่ีเป็นจริง 
4.2  ผู้รับผิดชอบโครงการไม่รายงานการเงนิหลังดำเนินโครงการเสร็จส้ิน  
ขาดความโปร่งใส 
4.3  งบประมาณท่ีจัดสรรให้โครงการไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 
4.4  บางโครงการไม่สามารถดำเนินงานได้เนื่องจากมีงบประมาณไม่
เพียงพอ  ต้องชะลอโครงการไว้ก่อน 
5.1  ส่ือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่เพียงพอ  ห้องเรียนไม่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
5.2  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนขาดการเอาใจใส่ดูแล 

6.1 โรงเรียนวางแผนการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรไม่ชัดเจน ทำให้
ไม่สามารถขยายผลการพัฒนาได้ท่ัวถึง 
6.2  การบริหารท่ีขาดความโปร่งใส ทำให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร  
ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
6.3 การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรในโรงเรียนยังขาดบรรทัด
ฐาน ทำให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงานลดลง 
6.4 การบริหารงานของโรงเรียนแต่ละฝ่ายไม่ค่อยประสานกัน งานเกิด
ซ้ำซ้อน ทำให้ส้ินเปลืองบุคลากร งบประมาณ และเวลา 
6.5 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ห้องศูนย์ส่ือต่าง ๆ ยังไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุด 
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งบประมาณการเงินอุดหนุนรายหัว 

ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

 

รายการ จำนวนคน จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 130 455,000  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 175 612,500  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 144 504,000  

รวม (คนละ 3,500 บาท) 449 1,571,500  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 89 338,200  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 62 235,600  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 53 201,400  
รวม (คนละ 3,800 บาท) 204 775,200  

รวมทั้งสิ้น 653 2,346,700  
 

การจัดสรรตามสัดส่วน 

1.  งบสำรองจ่าย 10% เป็นเงิน 234,670 บาท 

2.  งบกลาง 20% เป็นเงิน 469,340 บาท 

3.  งบดำเนินงาน 70% เป็นเงิน 1,642,690 บาท 

 รวม 2,346,700 บาท 
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ประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 

 

รายการ จำนวนคน จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ภาคเรียนที่ 2/61 ภาคเรียนที่ 1/62 รวม 

ม.ต้น (440/ภาคเรียน) 449 197,560 197,560 395,120  
ม.ปลาย (475/ภาคเรียน) 204 96,900 96,900 193,800  

รวม 653 294,460 294,460 588,920  
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สรุปประมาณการงบประมาณ ปี 2562 

 

รายการ งบประมาณปี 62 ยอดยกมา รวม 
เงินอุดหนุน   
1.  งบสำรองจ่าย (10 %) 234,670 0-  
2.  งบกลาง  (20 %) 469,340 8,7150  
3.  งบดำเนินกลาง  (70 %) 1,642,690 8,715  

รวม 2,346,700 -  
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี)   
1.  กิจกรรมด้านวิชาการ 147,230 1,048  
2.  กิจกรรมด้านคุณธรรม 147,230 -  
3.  กิจกรรมทัศนศึกษา 147,230 -  
4. กิจกรรมบริการ ICT 147,230 -  

รวม 588,920 1,048  
เงินรายได้สถานศึกษา 3,000 41,893  

รวมทั้งสิ้น 2,938,620 51,656  
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รายละเอียดงบประมาณปี 2562 จำแนกตามกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ท่ี กิจกรรม 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

เงินอุดหนุน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี) ระดมทรัพย์ 20% 10% 

รายได้
สถานศึกษา 

วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT      
 งานงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค)           
1 ค่าไฟฟ้า เดือนละ 32,000  บาท 384,000          

2 ค่าอินเตอร์เน็ต เดือนละ - บาท  - - - - - - - - - 
สพม.
20 

3 ค่าโทรศัพท์ เดือนละ 1,000 บาท 12,000      9,684.75    
4 ค่าไปรษณีย์ เดือนละ 100 บาท 1,200          
5 ค่าน้ำประปา เดือนละ - บาท           
6 ค่าขยะเดือนละ 200 บาท       2,400    
7 ค่ากระดาษ       60,000    
8 พัสดุคงคลัง       150,000    
9 ค่าน้ำมันรถ       120,000    
10 ค่าซ่อมบำรุงรถ       50,000    
11 ค่าประกันรถกระบะ 2 ประตู  รถตู้ 6 ล้อ        15,000   
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12 งานปฏิคมโรงเรียน        15,000   
13 พฒันางานแผนงานโรงเรยีน 25,230.00           
 รวม 422,430      382,400 30,000   

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 จำแนกตามกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ท่ี กิจกรรม 
จำนวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ 
เงิน

อุดหนุน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี) ระดมทรัพย์ ฯ 20% 10% อื่น ๆ 

วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT      
 งานวิชาการ           

1 
พฒันาโรงเรยีน
คุณภาพประจ าต าบล 

15,000 
         

2 

ศูนยก์ารเรยีนรูต้าม
หลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
(ศรร.) 9 ฐาน 

30,000 

         

3 
โครงการสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

15,000 
         

4 
การจดัการเรยีนรู้
บูรณาการเพื่อพฒันา
คุณลกัษณะของผูเ้รยีน

 
10,000         
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ในศตวรรษที ่21 
5 โรงเรยีนค าพ่อสอน 20,000          

6 
โครงการพฒันา
หลกัสตูรสถานศกึษา 

20,000 
         

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 จำแนกตามกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ท่ี กิจกรรม 
จำนวนเงิน (บาท) หมาย

เหตุ เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี) ระดมทรัพย์ ฯ 20% 10% อื่น ๆ 
วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT      

 งานวิชาการ           

7 
โครงการพฒันาปรบัปรุงส านักงาน
วชิาการ 

15,000 
         

8 
พธิมีอบประกาศนียบตัรและปัจฉิม
นิเทศ 

20,000 
         

9 สื่อ kku วชิาการ 20,000          

10 โรงเรยีนมาตรฐานสากล 20,000          

11 ปลูกผกัหวาน 25,000          
 รวม 185,000 10,000         
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รายละเอียดงบประมาณปี 2562 จำแนกตามกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ท่ี กิจกรรม 
จำนวนเงิน (บาท) หมาย

เหตุ เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี) ระดมทรัพย์ ฯ 20% 10% อื่น ๆ 
วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT      

 งานแนะแนว           
1 โครงการส่งเสรมิการศกึษาต่อ

ระดบัอุดมศกึษา (เดก็ดมีทีีเ่รยีน) 
10,000 

         

2 
งานแนะแนวศกึษาต่อและปะชา
สมัพนัธก์ารรบันกัเรยีน (ม.1 , ม.4) 

20,000 
         

3 กจิกรรม Open House  25,000         

4 ทบทวนความรูสู้ม่หาวทิยาลยั  3,500         
 รวม 30,000 28,500         
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รายละเอียดงบประมาณปี 2562 จำแนกตามกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ท่ี กิจกรรม 
จำนวนเงิน (บาท) หมาย

เหตุ เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี) ระดมทรัพย์ ฯ 20% 10% อื่น ๆ 
วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT      

 งานบริหารทั่วไป/กิจการนักเรียน/อนามัย           

1 ซ่อมแซมอาคารสถานที ่ 30,000          

2 ส่งเสรมิงานอนามยัโรงเรยีน 20,000          

3 
วยัเรยีน วยัใส ขบัขีป่ลอดภยั รูว้นิัย
จราจร 

6,640 
         

4 
จดัท าป้ายไวนิลวนัส าคญั ปีการศกึษา 
2562 

- 
         

5 จดัซื้อวสัดุธุรการ 25,000          
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6 พฒันาการตกแต่งสถานที ่ 10,000          

7 พฒันาระบบกระจายเสยีง 15,000           

8 เยีย่มบา้นนักเรยีน   13,000        

9 ประชุมผูป้กครอง   12,000        

10 ปฐมนิเทศนักเรยีนใหม ่   5,000        

11 พฒันางานกจิการนักเรยีน   20,500        

12 อบรมคุณธรรม จรยิธรรม   10,000        
รายละเอียดงบประมาณปี 2562 จำแนกตามกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

ท่ี กิจกรรม 
จำนวนเงิน (บาท) หมาย

เหตุ เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี) ระดมทรัพย์ ฯ 20% 10% อื่น ๆ 
วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT      

 งานบริหารทั่วไป/กิจการนักเรียน/อนามัย           

13 
พฒันาส่งเสรมิประชาธปิไตยใน
โรงเรยีน 

 
 5,000        

14 โครงการ Zero Waste School 10,000          

15 
รณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรีแ่ละป้องกนั
ปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษา 

 
 5,000        

16 โครงการโรงเรยีนสจุรติ   15,000        
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17 โครงการหอ้งเรยีนสขีาว   10,000        

18 น ้าดื่มสะอาด       30,000    

19 ก าจดัสิง่ปฏกิูล หอ้งน ้า สุขาและขยะ       10,000    

20 
ความปลอดภยัอาคารเรยีน (สารเคมี
ดบัเพลงิ) 

 
      5,000   

21 ปรบัปรุงภูมทิศัน์และสิง่แวดลอ้ม       12,000    

22 

จดัซื้อวสัดุส านกังาน (ตูใ้ส่เอกสาร,
กระดานไวทบ์อรด์, ถุงด าขนาดใหญ่ใส่
ในถงัขยะ) 

20,000 
         

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 จำแนกตามกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ท่ี กิจกรรม 
จำนวนเงิน (บาท) หมาย

เหตุ เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี) ระดมทรัพย์ ฯ 20% 10% อื่น ๆ 
วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT      

 งานบริหารทั่วไป/กิจการนักเรียน/อนามัย           

23 สรา้งหลงัคาโรงจอดรถนักเรยีน           

24 พวงมาลาวนัปิยะมหาราช        1,000   

25 
พวงมาลา-ถวายบงัคมเนื่องในวนั
คลา้ยวนัสวรรคต "รชักาลที9่" 

 
      1,000   
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26 
วนัเฉลมิพะชนมพรรษา ประจ าปี 
2562 

 
 4,800        

27 เทดิพระเกยีรตวินัแม่แห่งชาต ิ   11,020        

28 
สบืสานประเพณีถวายเทยีน
เขา้พรรษา ประจ าปี 2562 

 
 

6,000 
       

29 
วนัเฉลมิพะชนมพรรษา ประจ าปี 
2562 

 
 

4,800 
       

30 วนัไหวค้รู ประจ าปีการศกึษา 2562   3,000        

31 ค่าซ่อมเครือ่งปรบัอากาศ       15,000    

 งานบุคลากร           

32 ค่าจา้งนักการภารโรง 360,000          

 รวม 496,640  115,120    67,000 7,000   
 รายละเอียดงบประมาณปี 2562 จำแนกตามกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้  

 

ที่ กิจกรรม 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ เงิน

อุดหนุน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี) 

ระดมทรัพย์ 
ฯ 

20% 10% อื่น ๆ 

วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT      
 สำนักงานผู้อำนวยการ           

1 พฒันาระบบบรหิารตามแนวทาง OBEC QA       10,000    
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2 
พฒันาอาคารสถานทีโ่รงเรยีนสู่ความเป็นเลศิ (To 
be number 1) 

 
 

        

3 ทาสอีาคารพริุณราช 210,000       100,000   

4 งานกระจกอลูมเินียม หอ้งผูอ้ านวยการ       20,000    
5 งานปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหยาดฝน       5,000    
6 ล้าง ซ่อม เครื่องปรับอากาศ        1,500   
7 โรงจอดรถหลังอาคารพิรุณราช           
8 อุปกรณ์เครื่องใช้และอื่น ๆ           

9 
พฒันาระบบบรหิารตามแนวทางโรงเรยีนค าพ่อ
สอน  

     5,000    

10 พฒันาระบบบรหิารตามแนวทางศูนย ์(ศรร)       10,000  40,000  

11 
พฒันาระบบบรหิารตามแนวทางโรงเรยีนสวน
พฤกษศาสตร ์

 
     10,000    

 รวม 210,000      60,000 101,500 40,000  

 

 

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 จำแนกตามกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ท่ี กิจกรรม 
จำนวนเงิน (บาท) หมาย

เหตุ เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี) ระดมทรัพย์ ฯ 20% 10% อื่น ๆ 
วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT      
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 งานประกนั ฯ           
1 ปรบัปรุงมาตรฐาน 5,000          
2 ประเมินภายใน 10,000          
3 จัดทำ SAR 5,000          
4 ปรับปรุงเครื่องคอมฯสำนักงาน -          
 รวม 20,000          
 วิทยบริการ           
1 จัดซื้อหนังสือท่ัวไป 5,000          
2 วารสาร/ หนังสือพิมพ ์ -          
3 งานสัปดาห์ห้องสมุด -          

4 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือน 
(จัดซื้อเกียรติบัตร/ ของรางวัล/ วัสดุ
อุปกรณ์) 

2,000          

5 
จัดมุมเฉลิมพระเกียรติและซ่อมบำรุง
ส่ิงพิมพ์ 

-          

6 จัดซื้อโต๊ะอ่านหนังสือ/ โซฟาเข้ามุม -          
 รวม 7,000          

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 จำแนกตามกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ท่ี กิจกรรม 
จำนวนเงิน (บาท) หมาย

เหตุ เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี) ระดมทรัพย์ ฯ 20% 10% อื่น ๆ 
วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT      

 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

          

1 วนัวทิยาศาสตรแ์ห่งชาต ิ  20,000         

2 
ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วทิยาศาสตร ์

15,000 
         

3 
งานซื้อสารเคม-ีอุปกรณ์ หอ้ง
วทิยาศาสตร ์

50,000 
         

4 
พฒันาการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
ตามหลกั จติวทิยานีโอฮวิแมนนิส 

 
4,000         

5 กจิกรรมค่ายดูดาว  21,680         
 รวม 65,000 45,680         
 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์            

1 
ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารคณิตศาสตร์
โรงเรยีน 

20,000 
         

 รวม 20,000          
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รายละเอียดงบประมาณปี 2562 จำแนกตามกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ท่ี กิจกรรม 
จำนวนเงิน (บาท) หมาย

เหตุ เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี) ระดมทรัพย์ ฯ 20% 10% อื่น ๆ 
วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT      

 กลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษา           

1 
ส่งเสรมิความเป็นเลศิทางวชิาการ 
(สงัคม) 

 
7,000         

2 โครงการปรบัปรุงหอ้งสงัคม 10,000          
3 กจิกรรมส่งเสรมิพฒันากลุ่มสาระสงัคม 5,000          

4 
โครงการส่งเสรมิความตระหนกัรูก้าร
เป็นพลเมอืงอาเซยีน 

8,000 
         

 รวม 23,000 7,000         
 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ           

1 
จดัหาและผลติสื่อการสอนกลุม่สาระ
ภาษาต่างประเทศ 

5,000 
         

2 
เขา้คา่ยภาษาองักฤษ ภาษาจนี แบบ
เขม้ นกัเรยีนมธัยมศกึษา 

 
40,000         
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3 
สปัดาหภ์าษาต่างประเทศ และวนั
ครสิต์มาส 

 
10,000         

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 จำแนกตามกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ท่ี กิจกรรม 
จำนวนเงิน (บาท) หมาย

เหตุ เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี) ระดมทรัพย์ ฯ 20% 10% อื่น ๆ 
วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT      

 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ           

4 
ส่งเสรมิทกัษะการคดิ ดว้ยเกมหมาก
กระดาน 

 
9,000         

 รวม 5,000 59,000         
 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย           
1 โครงการวนัภาษาไทยแห่งชาต ิ  20,000         
2 ส่งเสรมิความเป็นเลศิ 10,000          
3 ส่งเสรมินสิยัรกัการอ่าน   20,000        
4 ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิาร 10,000          
 รวม 20,000 20,000 20,000        
 กลุ่มสาระฯศิลปะ/นาฏศิลป์           
1 โครงการพฒันาสื่อการเรยีนการสอน 20,000          
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ดนตร ี
2 โครงการคา่ยนาฏศลิป์ไทย  15,000         

 

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 จำแนกตามกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ท่ี กิจกรรม 
จำนวนเงิน (บาท) หมาย

เหตุ เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี) ระดมทรัพย์ ฯ 20% 10% อื่น ๆ 
วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT      

 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ/นาฏศิลป์           
3 โครงการจดัซื้อวสัดอุุปกรณ์ นาฏศลิป์ 10,000          
4 โครงการปรบัปรุงหอ้งนาฏศลิป์ 15,000          
 รวม 45,000 15,000         
 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา-พลศึกษา            
1 กฬีาและนันทนาการ 20,000          
2 ส่งเสรมิกฬีาฟุตบอล 10,000          
3 เซปักตะกรอ้หญงิ 10,000          
4 วอลเล่ยบ์อลชายหาด 10,000          
 รวม 50,000          
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รายละเอียดงบประมาณปี 2562 จำแนกตามกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ท่ี กิจกรรม 
จำนวนเงิน (บาท) หมาย

เหตุ เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี) ระดมทรัพย์ ฯ 20% 10% อื่น ๆ 
วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT      

 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ           

1 
จดัซื้อจดัหาเครื่องมอือุปกรณ์ทีใ่ชเ้ป็น
สื่อการเรยีนการสอน 

10,000 
         

2 
พฒันางานวชิาการกลุม่สาระการ
เรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี

- 
         

3 
จดัซื้อเครื่องมอือุปกรณ์เพื่อใชเ้ป็นสือ่
การเรยีนการสอนงานสิง่ประดษิฐ ์

10,000 
         

4 
จดัซื้ออุปกรณ์หอ้งปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร ์1 

10,000 
         

5 เตรยีมความพรอ้มในการจดัท าแฟ้ม 5,000          
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สะสมผลงาน (Portfolio) 
 รวม 35,000          
 คอมพิวเตอร ์           

1 
เช่าเครื่องคอมพวิเตอร ์หอ้ง
คอมพวิเตอร ์

- 
         

2 ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพวิเตอร ์     15,000      
รายละเอียดงบประมาณปี 2562 จำแนกตามกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

ท่ี กิจกรรม 
จำนวนเงิน (บาท) หมาย

เหตุ เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี) ระดมทรัพย์ ฯ 20% 10% อื่น ๆ 
วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT      

 คอมพิวเตอร ์           
3 ปรบัปรุงระบบมลัตมิเีดยี -          
4 ปรบัปรุงเครอืขา่ยหอ้งคอมพวิเตอร ์ -          
5 โต๊ะหอ้งเรยีนคอมพวิเตอร ์ -          
 รวม     15,000      
 งานระบบเครือข่าย           
1 ปรบัปรุงระบบอาคาร พริุณราช     1,500      
2 ปรบัปรุงระบบอาคาร หยาดฝน     1,500      
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3 ปรบัปรุงระบบอาคาร ยลนภา     1,500      
4 ปรบัปรุงระบบอาคาร กาญจนาภเิษก     1,500      
5 ซ่อมบ ารุงระบบ cctv/ สายสญัญาณ     3,500      
6 สายสญัญาณ     4,000      
7 ตูก้นัชืน้ส าหรบัเกบ็อุปกรณ์ถ่ายภาพ -          
 รวม     13,500      

 

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 จำแนกตามกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ท่ี กิจกรรม 
จำนวนเงิน (บาท) หมาย

เหตุ เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี) ระดมทรัพย์ ฯ 20% 10% อื่น ๆ 
วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT      

 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           

1 
เดนิทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรม
ลูกเสอื-เนตรนาร ี 

 
 42,400        

2 กจิกรรมค่ายผูบ้ าเพญ็ประโยชน์   23,460        

3 ลูกเลอืตา้นยาเสพตดิ   3,000        

4 กจิกรรมวชิาการ  5,000         

5 To Be Number One   20,000        
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6 นักศกึษาวชิาทหาร   10,000        
7 ทศันศกึษา    133,820       
8 แขง่ทกัษะทางวชิาการ  72,611         
 รวม  77,611 98,860 133,820       
 รวมทัง้ส้ิน 1,634,070 262,791 233,980 133,820 28,500 - 509,400 138,500 40,000  

หมายเหตุ  1.  ท่ีประชุมมีมติว่า ขออนุมัติผ่านงานวิชาการ โดยแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ มีงบประมาณตามท่ีได้รับจัดสรร หากเกินจากนี้ให้แต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ     

                    บันทึกขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมงานวิชาการ เพื่อมีมติอนุมัติเป็นรายกรณีไป 

 2.  งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

สรุปงบประมาณปี 2562 จำแนกตามกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ที่ กิจกรรม 
จำนวนเงิน (บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
เงินอุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี) ระดมทรัพย์ ฯ 20% 10% อื่น ๆ 
วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT      

1 งานงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค) 422,430      382,400 30,000   

2 งานวิชาการ 185,000 10,000         

3 งานบุคลากร 360,000          

4 งานแนะแนว 30,000 28,500         

5 
งานบริหารทั่วไป/กิจการนักเรียน/
อนามัย 

496,640 
 115,120    67,000 7,000   
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6 สำนักงานผู้อำนวยการ 210,000      60,000 101,500 40,000  
7 งานประกนั ฯ 20,000          
8 วิทยบริการ 7,000          

9 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

65,000 
45,680         

10 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 20,000          
11 กลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษา 23,000 7,000         
12 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 5,000 59,000         
13 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 20,000 20,000 20,000        
14 กลุ่มสาระฯศิลปะ/นาฏศิลป์ 45,000 15,000         
15 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา-พลศึกษา 50,000          

สรุปงบประมาณปี 2562 จำแนกตามกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ที่ กิจกรรม 
จำนวนเงิน (บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
เงินอุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี) ระดมทรัพย์ ฯ 20% 10% อื่น ๆ 
วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT      

16 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 35,000          
17 คอมพิวเตอร ์     15,000      

18 งานระบบเครือข่าย     13,500      

19 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  77,611 98,860 133,820       
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 รวมทัง้ส้ิน 1,634,070  262,791  233,980  133,820  28,500  0 509,400  138,500  40,000   
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บทท่ี5 
การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 

1.  การกำกับ ควบคุมการใช้งบประมาณ 
1.1ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เสนอบันทึกข้อความเพื่อขอใช้งบประมาณท่ีผ่านการอนุมัติแล้วต่องานนโยบาย    
แผนงานและจัดสรรงบประมาณ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติการใช้งบประมาณ 
1.2 งานนโยบาย แผนงาน และจัดสรรงบประมาณ  
ทำบันทึกรายการขอใช้งบประมาณของงาน/โครงการเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ  
สำหรับการสรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
1.3 งานนโยบาย แผนงานและจัดสรรงบประมาณ จัดทำบันทึกการใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติตามงาน/โครงการมอบให้งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ดำเนินการจัดทำบัญชีควบคุมการใช้
เงินงบประมาณของหน่วยงานงาน/โครงการ 
  
2.  การนิเทศติดตาม 

2.1 ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน  
ติดตามการปฏิบัติตามงาน/โครงการและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
2.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบงาน/โครงการรายงานผลการดำเนินงานตามงาน/โครงการ  
โดยสรุปผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มหรือรูปเล่มอย่างน้อย 3  เล่ม 
และนำไปมอบให้งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 1 เล่ม 
2.3 งานนโยบาย แผนงาน และจัดสรรงบประมาณประสานงานกับงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ 

 
3.  การประเมินผล 
3.1 จัดต้ังคณะกรรมการดำเนินการวางแผนการประเมินผล/โครงงานการ 

3.2 กำหนดวิธีการประเมิน และระยะเวลาการประเมิน 
3.3 จัดทำเอกสารแผนการประเมิน 
3.5 เสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนการประเมิน 
3.5 ดำเนินการประเมินตามแผน 
3.6 สรุปและรายงานผลการประเมิน 

 
4.  การจัดทำรายงานประจำปี 

4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ตาม 
แผนปฏิบัติการ  
4.2 รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการ 
4.3 รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน 2562) 

*************************************************************************** 
โครงการ ………(ช่ือโครงการใหญ่)… 
กิจกรรม ..........(ท่ีจะดำเนินงาน).......................................... 
ระยะเวลาการดำเนินงาน        ………………………………………………………………………………………………. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  …………………………………………………………………………………………… 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่     …………………………………………………………………………………………... 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่        ……………………………………………………………………………………………. 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา / มาตรฐาน...... ตัวบ่งชี้…………………………… 
(กิจกรรมสามารถสอดคล้องกับหลายมาตรฐาน /ตัวบ่งช้ี) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................  
 
2.  วัตถุประส่งค์โครงการ 
 ข้อ 1 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ข้อ 2 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ข้อ 3 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  เป้าหมาย  (ควรแสดงอยู่ในรูปของจำนวน  หรือร้อยละ) 
   ด้านปริมาณ   (จำนวน) 
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………..……………………………………………………………………………………………………… 
 

ด้านคุณภาพ  (ร้อยละ) 
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…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
   
   
   
   

5.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  

• จำนวนเป้าหมาย           ..... คน 

• จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ท้ังหมด  ....  คน   
แบ่งเป็น 
- มัธยมศึกษาตอนต้น....  … คน 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย.............  … คน 

 6. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ .............................................บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน  .............................................บาท 
 คงเหลือ   .............................................บาท 
7.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม  สภาพความสำเร็จ ผลการการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

     
     
8.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพความสำเร็จ ผลการการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 
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9.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
9.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน……….คน  เพศหญิง  จำนวน……….คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ..……… คน   คิดเป็นร้อยละ ……….. ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ท้ังหมด 
9.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

 

ลำดับ หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

1       
2       
 
 
 
-    จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ ……… ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ ……… ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ …………ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ ……… ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ……… ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด  

 9.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ……… ของผู้ทำแบบประเมิน
ท้ังหมด 

- ข้อเสนอแนะอื่นๆ
............................................................................................................................................................... 
 

10.  สรุปในภาพรวม 
 10.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 10.3   ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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     ลงช่ือ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (...........................................) 
     ตำแหน่ง................................................. 
ภาคผนวกแนบท้าย 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

 1) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม  
 2) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและกำหนดการ 
 3) คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ / รายช่ือคณะกรรมการดำเนินงาน 
 4) รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ   
 5) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 6) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 
 

 
หมายเหตุ   

1)  กรณีท่ีมีกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม /หลายครั้ง /หลายรุ่น ใน 1 โครงการใหญ่ ขอจัดทำ
รายงานผลโดยระบุให้ชัดเจนในทุกกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

1.  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์หลักโรงเรียน  ข้อ 2  กลยุทธ์ยอ่ย ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 มาตรฐานการศึกษา ข้อ  2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 
 

สาระสำคัญโดยสรุป 
(Narrative Summary) 

ตัวชี้วัดแสดงเวลา 
ปริมาณคุณภาพ สถานที่ 

(Objecttively 
Varifiable) 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
(Mean of 

Verification) 

ฐานคติที่สำคัญ 
(Important 

Assumption) 

จุดมุ่งหมายระดับแผนงาน 
(Program goal) 

    สร้างพลังขับเคลื่อนให้
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ี
ดีคล่องตัว มีประสิทธิภาพส่งผล

โรงเรียนมีระบบการ
บริการบริหารจัดการท่ีดี
จัดการศึกษาแบบองค์
รวมบูรณาการเชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจสังคม

โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบ สื่อการ
เรียน ห้องสืบค้น อุปกรณ์
การสอน ไฟฟ้า 
น้ำประปา ระบบ

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้การ
สนับสนุน 
- สนองการบริหาร
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ไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ
สังคม 

วัฒนธรรมศาสนาเพื่อ
พัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน 

อินเตอร์เน็ต สนามกีฬา
และอื่น ๆ พร้อม
ให้บริการจัดการศึกษา 

จัดการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- นักเรียน/ครูให้
การสนับสนุน 

จุดมุ่งหมายระดับโครงการ 
(Project Purpose) 

-พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาเพื่อความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

โรงเรียนมีระบบบริหาร
จัดการท่ีดี จัดการศึกษา
ได้สัมฤทธิ์ผลผ่านการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพ
แห่งชาติ 

โรงเรียนมีความพร้อม
ด้านอาคารเรียน อาคาร
ประกอบสื่อการเรียนการ
สอน ระบบอินเตอร์เน็ต 
ไฟฟ้า ประปา สนามกีฬา
และอื่น ๆ พร้อมบริการ
ด้านการศึกษา 

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้การ
สนับสนุน 
- สนองการบริหาร
จัดการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- นักเรียน/ครูให้
การสนับสนุน 

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงผ่านมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 

นักเรียนร้อยละ 80 มีผล
การเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 

สรุปผลการประเมิน
โรงเรียนภายนอกรอบ 3 

โรงเรียนมีความ
พร้อม  
นักเรียนพึงพอใจ 

ทรัพยากรและกิจกรรม  
(Inputs Activities) 

1. เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3. สรุปและรายงานผล 

งบประมาณ 
814,130บาท 

-การเงินของโรงเรียน 
โรงเรียนมีความ
พร้อมทุกด้าน 

นักเรียนพึงพอใจ 

 

ประมาณการค่าวัสดุครุภัณฑ์โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารการศึกษา 
 

ทรัพยกรโครงการ งบประมาณ 

ที่ รายการ 
จำนวนเงิน (บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) วัสดุ ครุภัณฑ ์ ค่าใช้สอย 
 งบประมาณ      
1 ค่าไฟฟ้าเดือนละ 32,000 384,000   20% 384,000 
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บาท 

2 
ค่าอินเตอร์เน็ต เดือนละ 
53,595.75 บาท 

  - สพม.20  

3 
ค่าโทรศัพท์เดือนละ 

1,000 บาท 
12,000   20% 12,000 

4 ค่าขยะเดือนละ 200 บาท   2,400  20% 2,400  
5 ค่ากระดาษ   60,000 20% 60,000 
6 ค่าน้ำมันรถ   120,000 20% 120,000 

7 
ค่าซ้อมบำรุงรถ 

 
  50,000 10% 50,000 

8 
ค่าประกันรถกระบะ 2 

ประตู รถตู้ 6 ล้อ 
  15,000 10% 15,000 

9 พัฒนาแผนงานโรงเรียน   25,230 10% 25,230 

 
งานบริหารทั่วไป/กิจการ

นักเรียน/อนามัย 
     

10 ซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000   อุดหนุน 30,000 

11 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นักเรียนในโรงเรียน 

20,000   อุดหนุน 20,000 

12 
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ปี 

2562 
5,000   อุดหนุน 

5,000 
 

13 โรงเรียนสุจริต   30,000 อุดหนุน 30,000 
14 พัฒนากจิการนักเรียน 9,500  1000 อุดหนุน 10,500 
15 โรงเรียนสีขาว 14,500  500 อุดหนุน 15,000 
16 พัฒนาระบบกระจายสียง 15,000   อุดหนุน 15,000 
17 พัฒนาตกแต่งสถานท่ี 10,000   อุดหนุน 10,000 

18 
โครงการ Zero waste 

school 
10,000   อุดหนุน 10,000 

รวม  814,130 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงานโครงการ 
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กิจกรรม/
ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ 

ผลผลิตที่ได้จาก
กิจกรรมใน
โครงการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่ ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1.  เสนอ
โครงการต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อขอ
ความเห็นชอบ 
2.  ดำเนินการ
ตามโครงการ/ 
กิจกรรม 
-ประสานงาน
กับผู้เกี่ยวข้อง 
-พัสดุ
ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
-ดำเนิน
กิจกรรมตาม
แผน 
-สรุปรายงาน
ผล 

โรงเรียนมี 
-สถานท่ีพร้อม 
-อุปกรณ์พร้อม 
-บุคลากรพร้อม 
-สิ่งอำนวยความ
สะดวกพร้อม 
-ผลการเรียน
ของนักเรียน
สัมฤทธิ์ผล 

ระหว่างวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 

ถึง 30 
กันยายน 2562 

โรงเรียนทุ่งฝน
วิทยาคาร 

อำเภอทุ่งฝน 
จังหวัดอุดรธานี 

814,130 งานบริหาร
ทั่วไป/กิจการ

นักเรียน/
อนามัย,งาน

วิชาการ 

 
 

ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสัญญา  สุริยภา)             (นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ) 
       หัวหน้างานบริหารท่ัวไป                       ตำแหน่งครชูำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวเขมสิริธร  โทวันนังธนัชญ์)                 (นายนิรันดร์  อรปัญญา) 
       หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                      หัวหน้าการเงิน 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสัญญา  สุริยภา)               (นางชุติมา  ปราบมนตรี) 
      หัวหน้างานบริหารท่ัวไป             ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image
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2.  โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
กลยุทธ์หลักโรงเรียน  ข้อ 2  กลยุทธ์ยอ่ย ข้อ 6   มาตรฐานการศึกษา ข้อ  2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 
 

สาระสำคัญโดยสรุป 
(Narrative Summary) 

ตัวชี้วัดแสดงเวลา 
ปริมาณคุณภาพ 

สถานที่ (Objecttively 
Varifiable) 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
(Mean of 

Verification) 

ฐานคติที่สำคัญ 
(Important 

Assumption) 

จุดมุ่งหมายระดับแผนงาน 
(Program goal) 

    สร้างพลังขับเคลื่อนให้
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ี
ดีคล่องตัว มีประสิทธิภาพส่งผล
ไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ
สังคม 

โรงเรียน มีระบบการ
บริการบริหารจัดการท่ีดี
สิ่งแวดล้อมภายในเรียน
เรียนเอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน มีบรรยากาศน่าอยู่
น่าเรียน 

โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบ สื่อการ
เรียน ห้องสืบค้น อุปกรณ์
การสอน ไฟฟ้า น้ำประปา 
ระบบอินเตอร์เน็ต สนาม
กีฬาและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือ
ต่อการจัดการศึกษา 

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้การ
สนับสนุน 
- สนองการบริหาร
จัดการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- นักเรียน/ครูให้
การสนับสนุน 

จุดมุ่งหมายระดับโครงการ 
(Project Purpose) 

-พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาเพื่อความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

โรงเรียนมีระบบบริหาร
จัดการท่ีดี สิ่งแวดล้อม
ภายในเรียนเรียนเอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน มีบรรยากาศ
น่าอยู่น่าเรียน 

โรงเรียนมีความพร้อม
ด้านอาคารเรียน อาคาร
ประกอบสื่อการเรียนการ
สอน ระบบอินเตอร์เน็ต 
ไฟฟ้า ประปา สนามกีฬา
และอื่น ๆ พร้อมบริการ
ด้านการศึกษา 

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้การ
สนับสนุน 
- สนองการบริหาร
จัดการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- นักเรียน/ครูให้
การสนับสนุน 

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงผ่านมาตรฐาน

นักเรียนร้อยละ 80 มีผล
การเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา

สรุปผลการประเมิน
โรงเรียนภายนอกรอบ 3 

โรงเรียนมีความ
พร้อม  
นักเรียนพึงพอใจ 
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การศึกษาแห่งชาติ แห่งชาติ 
ทรัพยากรและกิจกรรม  
(Inputs Activities) 

1. เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3. สรุปและรายงานผล 

งบประมาณ 
511,000 บาท 

-การเงินของโรงเรียน 

โรงเรียนมีความ
พร้อมทุกด้าน 
น นักเรียนพึง

พอใจ 

 

ประมาณการค่าวัสดุครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 

ทรัพยกรโครงการ งบประมาณ 

ที่ รายการ 
จำนวนเงิน (บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) วัสดุ ครุภัณฑ ์ ค่าใช้สอย 
 งานบริหารทั่วไป      

1 ทาสีอาคารพิรุณราช 310,000   

 อุดหนุน 
(210,000) 
10% 
(100,000) 

310,000 

2 โรงจอดรถผู้อำนวยการ 20,000   20% 20,000 
3 เปลี่ยนเครื่องกรองน้ำด่ืม 30,000   20% 30,000 

4 
กำจัดสิ่งปฏิกูลห้องน้ำ

สุขาและขยะ 
10,000   

20% 
10,000 

5 
ความปลอดภัยอาคาร
เรียน(สารเคมีดับเพลิง) 

5,000   
10% 

5,000 

6 
ปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม 
12,000   

20% 
12,000 

7 

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ตู้
ใส่เอกสาร กระดานไวท์
บอร์ด ถุงดำขนาดใหญ่

ใส่ในถังขยะ) 

20,000   อุดหนุน 20,000 

 งานวิชาการ      

8 
ปรับปรุงสำงานห้อง

วิชาการ 
30,000   อุดหนุน 30,000 
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กลุ่มสาระฯ ดนตรี

นาฏศิลป์ 
     

9 ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ 15,000   อุดหนุน 15,000 

 
กลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 

     

10 
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์โรงเรียนทุ่ง

ฝนวิทยาคาร 
59,000   อุดหนุน 59,000 

รวม 511,000 
 
 
 

 
 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงานโครงการ 
 

กิจกรรม/
ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ 

ผลผลิตที่ได้จาก
กิจกรรมใน
โครงการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่ 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1.  เสนอ
โครงการต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อขอ
ความเห็นชอบ 
2.  ดำเนินการ
ตามโครงการ/ 
กิจกรรม 
-ประสานงาน
กับผู้เกี่ยวข้อง 
-พัสดุ
ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
-ดำเนิน

โรงเรียนมี 
-สถานท่ีพร้อม 
-อุปกรณ์พร้อม 
-บุคลากรพร้อม 
-สิ่งอำนวยความ
สะดวกพร้อม 
-ผลการเรียน
ของนักเรียน
สัมฤทธิ์ผล 

ระหว่างวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 

ถึง 30 
กันยายน 2562 

โรงเรียนทุ่งฝน
วิทยาคาร 

อำเภอทุ่งฝน 
จังหวัดอุดรธานี 

511,000 งานบริหาร
ท่ัวไป, กลุ่ม

สาระฯ 
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กิจกรรมตาม
แผน 
-สรุปรายงาน
ผล 

 
 

ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสัญญา  สุริยภา)             (นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ) 
       หัวหน้างานบริหารท่ัวไป                       ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวเขมสิริธร  โทวันนังธนัชญ์)                 (นายนิรันดร์  อรปัญญา) 
       หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                      หัวหน้าการเงิน 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสัญญา  สุริยภา)               (นางชุติมา  ปราบมนตรี) 
      หัวหน้างานบริหารท่ัวไป             ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
 
 
 
3.  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์หลักโรงเรียน  ข้อ 4  กลยุทธ์ยอ่ย ข้อ 1   มาตรฐานการศึกษา ข้อ  4  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 
 

สาระสำคัญโดยสรุป 
(Narrative Summary) 

ตัวชี้วัดแสดงเวลา 
ปริมาณคุณภาพ สถานที่ 

(Objecttively 
Varifiable) 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง (Mean 

of Verification) 

ฐานคติที่สำคัญ 
(Important 

Assumption) 

จุดมุ่งหมายระดับแผนงาน 
(Program goal) 

    สร้างพลังขับเคลื่อนให้
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี
คล่องตัว มีประสิทธิภาพส่งผล
ไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียน มีระบบการ
บริการบริหารจัดการท่ีดี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนผ่านมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาแห่งชาติ
เป็นท่ียอมรับของสังคม 

-โรงเรียนมีอาคาร
เรียน สถานท่ี
พร้อม สื่อการ
เรียนการสอนดี 
ห้องปฏิบัติการ
และระบบ ICT ท่ีดี 

- คณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานให้การ
สนับสนุน 
- สนองการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image
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นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม 

-รายงานคุณภาพ
การศึกษา 

- นักเรียน/ครูให้การ
สนับสนุน 

จุดมุ่งหมายระดับโครงการ 
(Project Purpose) 

-พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

โรงเรียนมีระบบบริหาร
จัดการท่ีดี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ผ่านมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาแห่งชาติเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม 

-โรงเรียนมีอาคาร
เรียน สถานท่ี
พร้อม สื่อการ
เรียนการสอนดี 
ห้องปฏิบัติการ
และระบบ ICT ท่ีดี 
-รายงานคุณภาพ
การศึกษา 

- คณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานให้การ
สนับสนุน 
- สนองการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- นักเรียน/ครูให้การ
สนับสนุน 

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงผ่านมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 

นักเรียนร้อยละ 80 มีผล
การเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 

-สรุปผลการ
ประเมินโรงเรียน
ภายนอกรอบ 3 
-รายงานคุณภาพ
การศึกษา 

- คณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานให้การ
สนับสนุน 
- สนองการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- นักเรียน/ครูให้การ
สนับสนุน 

ทรัพยากรและกิจกรรม  
(Inputs Activities) 

1. เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3. สรุปและรายงานผล 

งบประมาณ  
20,000 บาท 

-การเงินของ
โรงเรียน 

- คณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานให้การ
สนับสนุน 
- สนองการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- นักเรียน/ครูให้การ
สนับสนุน 

ประมาณการค่าวัสดุครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ทรัพยกรโครงการ งบประมาณ 

ที่ รายการ 
จำนวนเงิน (บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) วัสดุ ครุภัณฑ ์ ค่าใช้สอย 
 งานประกันฯ      

1 
ปรับปรุง
มาตรฐาน 

5,000   อุดหนุน 5,000 
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2 ประเมินภายใน 5,000  5,000 อุดหนุน 10,000 
3 จัดทำ SAR 5,000   อุดหนุน 5,000 

รวม 20,000 
 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงานโครงการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ 

ผลผลิตที่ได้จาก
กิจกรรมในโครงการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่ ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1.  เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน เพื่อขอความ
เห็นชอบ 
2.  ดำเนินการตาม
โครงการ/ กิจกรรม 
-ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
-พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง 
-ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
-สรุปรายงานผล 

โรงเรียนมี 
-สถานท่ีพร้อม 
-อุปกรณ์พร้อม 
-บุคลากรพร้อม 
-สิ่งอำนวยความ
สะดวกพร้อม 

-ผลการเรียนของ
นักเรียนสัมฤทธิ์ผล 

ระหว่างวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 

ถึง 30 
กันยายน 2562 

โรงเรียนทุ่งฝน
วิทยาคาร 

อำเภอทุ่งฝน 
จังหวัดอุดรธานี 

20,000 งาน
วิชาการ, 

งาน
ประกัน
คุณภาพ 

 
ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวสุกัญญา  นามวงษา)             (นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ) 
       หัวหน้างานวิชาการ                       ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวเขมสิริธร  โทวันนังธนัชญ์)                 (นายนิรันดร์  อรปัญญา) 
       หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                      หัวหน้าการเงิน 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวสุกัญญา  นามวงษา)               (นางชุติมา  ปราบมนตรี) 
      หัวหน้างานวิชาการ             ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
4.  โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
กลยุทธ์หลักโรงเรียน  ข้อ 1  กลยุทธ์ยอ่ย ข้อ 1.1 และ 1.2   มาตรฐานการศึกษา ข้อ  1  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image
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สาระสำคัญโดยสรุป 
(Narrative Summary) 

ตัวชี้วัดแสดงเวลา 
ปริมาณคุณภาพ สถานที่ 

(Objecttively 
Varifiable) 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง (Mean 

of 
Verification) 

ฐานคติที่สำคัญ 
(Important Assumption) 

จุดมุ่งหมายระดับแผนงาน 
(Program goal) 

    สร้างพลังขับเคลื่อนให้
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี
คล่องตัว มีประสิทธิภาพส่งผล
ไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม 

โรงเรียนมีระบบการ
บริการบริหารจัดการท่ีดี 
สามารถพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ 

-โรงเรียนมี
อาคารเรียน 
สถานท่ีพร้อม สื่อ
การเรียนการ
สอนดี 
ห้องปฏิบัติการ
และระบบ ICT ท่ี
ดี 
-รายงานคุณภาพ
การศึกษา 

- คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้การสนับสนุน 
- สนองการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- นักเรียน/ครูให้การสนับสนนุ 

จุดมุ่งหมายระดับโครงการ 
(Project Purpose) 

-พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

โรงเรียนมีระบบการ
บริการบริหารจัดการท่ีดี 
สามารถพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ 

-โรงเรียนมี
อาคารเรียน 
อาคารสถานท่ี
พร้อม สื่อการ
เรียนการสอนดี 
ห้องปฏิบัติการ
และระบบ ICT ท่ี
ดี 
-รายงานคุณภาพ
การศึกษา 

- คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้การสนับสนุน 
- สนองการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- นักเรียน/ครูให้การสนับสนนุ 

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงผ่านมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 

นักเรียนร้อยละ 80 มีผล
การเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 

-สรุปผลการ
ประเมินโรงเรียน
ภายนอกรอบ 3 
-รายงานคุณภาพ
การศึกษา 

- คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้การสนับสนุน 
- สนองการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- นักเรียน/ครูให้การสนับสนนุ 

ทรัพยากรและกิจกรรม  
(Inputs Activities) 

1. เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

งบประมาณ  
133,500 บาท 

-การเงินของ
โรงเรียน 

- คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้การสนับสนุน 
- สนองการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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พื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3. สรุปและรายงานผล 

- นักเรียน/ครูให้การสนับสนนุ 

ประมาณการค่าวัสดุครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 

ทรัพยกรโครงการ งบประมาณ 

ที่ รายการ 
จำนวนเงิน (บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
 งานวิชาการ      
1 โรงเรียนมาตรฐานสากล 20,000   อุดหนุน 20,000 

2 
การจัดการเรียนรู้บูรณาการ
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี21 

10,000   อุดหนุน 10,000 

3 
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล 

15,000   อุดหนุน 15,000 

4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 20,000   อุดหนุน 20,000 
5 โรงเรียนคำพ่อสอน 20,000   อุดหนุน 20,000 

6 
งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

15,000   อุดหนุน 15,000 

 งานแนะแนว      
7 ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย 3,500   อุดหนุน 3,500 

8 
ส่งเสริมการศึกษาต่อระดับ
ระดับอุดมศึกษา (เด็กดีมีท่ี
เรียน) 

10,000   อุดหนุน 10,000 

9 
ศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียน (ม.1 และม.4) 

20,000   อุดหนุน 20,000 

รวม 133,500 
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ปฏิทินแผนปฏิบัติงานโครงการ 
 

กิจกรรม/
ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ 

ผลผลิตที่ได้จาก
กิจกรรมใน
โครงการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่ ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1.  เสนอ
โครงการต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อขอ
ความเห็นชอบ 
2.  ดำเนินการ
ตามโครงการ/ 
กิจกรรม 
-ประสานงาน
กับผู้เกี่ยวข้อง 
-พัสดุ
ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
-ดำเนิน
กิจกรรมตาม
แผน 
-สรุปรายงาน
ผล 

โรงเรียนมี 
-สถานท่ีพร้อม 
-อุปกรณ์พร้อม 
-บุคลากรพร้อม 
-สิ่งอำนวยความ
สะดวกพร้อม 
-ผลการเรียน
ของนักเรียน
สัมฤทธิ์ผล 

ระหว่างวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 

ถึง 30 
กันยายน 2562 

โรงเรยีนทุ่งฝน
วิทยาคาร 

อำเภอทุ่งฝน 
จังหวัดอุดรธานี 

133,500 งานวิชาการ, 
งานแนะแนว 
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ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวสุกัญญา  นามวงษา)             (นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ) 
       หัวหน้างานวิชาการ                       ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวเขมสิริธร  โทวันนังธนัชญ์)                 (นายนิรันดร์  อรปัญญา) 
       หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                      หัวหน้าการเงิน 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวสุกัญญา  นามวงษา)               (นางชุติมา  ปราบมนตรี) 
      หัวหน้างานวิชาการ             ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
 
 
 
5.  โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
กลยุทธ์หลักโรงเรียน  ข้อ 1  กลยุทธ์ยอ่ย ข้อ 1.1 และ1.2   มาตรฐานการศึกษา ข้อ  1  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 
 

สาระสำคัญโดยสรุป 
(Narrative Summary) 

ตัวชี้วัดแสดงเวลา ปริมาณ
คุณภาพ สถานที่ 

(Objecttively Varifiable) 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง (Mean 

of 
Verification) 

ฐานคติที่สำคัญ 
(Important 

Assumption) 

จุดมุ่งหมายระดับแผนงาน 
(Program goal) 

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการโดย
ทุกหลักสูตรปรับเนื้อหาวิชา
พื้นฐานให้เข้มข้นเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ความสามารถ คุณ
ลัษณะอนัพึงประส่งค์และทักษะ
การดำรงชีวิติได้ตามศักยภาพ 

โรงเรียนเรียนจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร
มาตรฐานสากลจัดการเรียน
การสอนเนน้ผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศด้านวิชาการสามารถ
ประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
การศึกษาค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสม 

-ผลสอบ O-NET 
-รายงานคุณภาพ
การศึกษา 
-ผลการประเมิน
ภายนอกรอบ 3 

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้การ
สนับสนุน 
- สนองการบริหาร
จัดการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- นักเรียน/ครูให้
การสนับสนุน 

จุดมุ่งหมายระดับโครงการ 
(Project Purpose) 

โรงเรียนเรียนจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร

-ผลสอบ O-NET 
-รายงานคุณภาพ

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image
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-พัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ.2551 
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากลจัดการ
เรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้อย่างสอดคล้อง
กับการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 

มาตรฐานสากลจัดการเรียน
การสอนเนน้ผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศด้านวิชาการสามารถ
ประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
การศึกษาค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสม 

การศึกษา 
-ผลการประเมิน
ภายนอกรอบ 3 

พื้นฐานให้การ
สนับสนุน 
- สนองการบริหาร
จัดการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- นักเรียน/ครูให้
การสนับสนุน 

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงผ่านมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 

นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการ
เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 

สรุปผลการ
ประเมินโรงเรียน
ภายนอกรอบ3 
  

โรงเรียนมีความ
พร้อมนักเรียนมี
ความพึงพอใจ 

ทรัพยากรและกิจกรรม  
(Inputs Activities) 

1. เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3. สรุปและรายงานผล 

งบประมาณ 
220,000 บาท 

-การเงินของ
โรงเรียน 

โรงเรียนมีความ
พร้อมนักเรียนมี
ความพึงพอใจ 

 
ประมาณการค่าวัสดุครุภัณฑ์โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

 
ทรัพยกรโครงการ งบประมาณ 

ที่ รายการ 
จำนวนเงิน (บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) วัสดุ ครุภัณฑ ์ ค่าใช้สอย 
 งานวิชาการ      

1 
จัดกิจกรรม ลด
เวลาเรียน เพิ่ม

เวลารู้ 
- - - 

เรียนฟรี 
(วิชาการ) 

- 

2 
จัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์สำนัก
วิชาการ 

150,000 - - 20% 150,000 

3 
พิธีมอบ

ประกาศนียบัตร
10,000  10,000 อุดหนุน 20,000 
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และปัจฉิมนิเทศ 
 งานแนะแนว      
4 Open House   25,000 อุดหนุน 25,000 
 งานบริหารทั่วไป      
5 จัดซื้อวัสดุธุรการ 25,000   อุดหนุน 25,000 

รวม 220,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงานโครงการ 
 

กิจกรรม/
ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ 

ผลผลิตที่ได้จาก
กิจกรรมใน
โครงการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่ 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1.  เสนอ
โครงการต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน

โรงเรียนมี 
-สถานท่ีพร้อม 
-อุปกรณ์พร้อม 
-บุคลากรพร้อม 

ระหว่างวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 

ถึง 30 
กันยายน 2562 

โรงเรียนทุ่งฝน
วิทยาคาร 

อำเภอทุ่งฝน 
จังหวัดอุดรธานี 

220,000 งานวิชาการ,
งานแนะแนว,
งานบริหาร

ท่ัวไป 
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พื้นฐาน เพื่อขอ
ความเห็นชอบ 
2.  ดำเนินการ
ตามโครงการ/ 
กิจกรรม 
-ประสานงาน
กับผู้เกี่ยวข้อง 
-พัสดุ
ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
-ดำเนิน
กิจกรรมตาม
แผน 
-สรุปรายงาน
ผล 

-สิ่งอำนวยความ
สะดวกพร้อม 
-ผลการเรียน
ของนักเรียน
สัมฤทธิ์ผล 

 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวสุกัญญา  นามวงษา)             (นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ) 
       หัวหน้างานวิชาการ                             ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวเขมสิริธร  โทวันนังธนัชญ์)                 (นายนิรันดร์  อรปัญญา) 
       หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                      หัวหน้าการเงิน 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสัญญา  สุริยภา)               (นางชุติมา  ปราบมนตรี) 
      หัวหน้างานบริหารท่ัวไป             ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
 
 
 
6.  โครงการพัฒนาการคุณธรรมจริยธรรมทักษะชีวิตและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์หลักโรงเรียน  ข้อ 1  กลยุทธ์ยอ่ย ข้อ 1.2   มาตรฐานการศึกษา ข้อ  1  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image
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สาระสำคัญโดยสรุป 
(Narrative Summary) 

ตัวชี้วัดแสดงเวลา 
ปริมาณคุณภาพ สถานที่ 

(Objecttively 
Varifiable) 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง 

(Mean of 
Verification) 

ฐานคติที่สำคัญ 
(Important Assumption) 

จุดมุ่งหมายระดับแผนงาน 
(Program goal) 

พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง
บูรณาการโดยทุกหลักสูตรปรับ
เนื้อหาวิชาพื้นฐานให้เข้มข้น
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถ คุณลักษณะอัน
พึงประส่งค์และทักษะการดำรง
ชีวิติได้ตามศักยภาพ 

โรงเรียนเรียนจัดการเรียน
การสอนโดยปลูกฝัง
คุณธรรม สำนึกความเป็น
ไทยและวิถีชีวิตตามหลัด
เศรษฐกิจพอเพียง โดย
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริตมี
ระเบียบมีวินัยใฝ่เรียนรู้มุ่ง
การทำงานรักความเป็น
ไทยมีจิตบริการ 

-ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-รายงาน
คุณภาพ
การศึกษา 
-การแสดงออก
ด้านความ
ประพฤติ มี
สัมมาคารวะ
และดำเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

- คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้การสนับสนุน 
- สนองการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- นักเรียน/ครูให้การสนับสนนุ 

จุดมุ่งหมายระดับโครงการ 
(Project Purpose) 

-นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
สำนึกความเป็นไทยและวิถีชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดย
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ซื่อสัตย์
สุจริตมีระเบียบวินัยใฝ่เรียนรู้มุ่ง
การทำงานรัก๕วามเปน็ไทยมี
จิตบริการ 

โรงเรียนเรียนจัดการเรียน
การสอนโดยปลูกฝัง
คุณธรรม สำนึกความเป็น
ไทยและวิถีชีวิตตามหลัด
เศรษฐกิจพอเพียง โดย
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริตมี
ระเบียบมีวินัยใฝ่เรียนรู้มุ่ง
การทำงานรักความเป็น
ไทยมีจิตบริการ 

-ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-รายงาน
คุณภาพ
การศึกษา 
-การแสดงออก
ด้านความ
ประพฤติ มี
สัมมาคารวะ
และดำเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

- คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้การสนับสนุน 
- สนองการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- นักเรียน/ครูให้การสนับสนนุ 

ผลผลิต (Outputs) นักเรียนร้อยละ 90 มีผล สรุปผลการ ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนมีเจต
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-นักเรียนมีความประพฤติดีมี
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

การเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 

ประเมิน
โรงเรียน
ภายนอกรอบ3 

คติท่ีดีต่อโรงเรียน 

สาระสำคัญโดยสรุป 
(Narrative Summary) 

ตัวชี้วัดแสดงเวลา 
ปริมาณคุณภาพ สถานที่ 

(Objecttively 
Varifiable) 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง 

(Mean of 
Verification) 

ฐานคติที่สำคัญ 
(Important Assumption) 

ทรัพยากรและกิจกรรม  
(Inputs Activities) 

1. เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3. สรุปและรายงานผล 

งบประมาณ 
310,450 บาท 

-การเงินของ
โรงเรียน 

ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนมีเจต
คติท่ีดีกับโรงเรียน 
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ประมาณการค่าวัสดุครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการคุณธรรมจริยธรรมทักษะชีวิตและวิถีชีวิตตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ทรัพยกรโครงการ งบประมาณ 

ที่ รายการ 
จำนวนเงิน (บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

(บาท) 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 

 งานวิชาการ    

1 
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000   อุดหนุน 30,000 

 งานกิจการนักเรียน      
2 ทัศนศึกษา 147,230   อุดหนุน 147,230 

3 
รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่และป้องกัน
ปัญหายาเสพติด 

5,000   อุดหนุน 5,000 

4 พัฒนางานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 5,000   อุดหนุน 5,000 
5 วัยเรียน วัยใส ขับข่ี ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 6,640   อุดหนุน 6,640 

6 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์วันสำคัญ 12,900   อุดหนุน 12,900 
7 ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในวันวิสาขบูชา -    - 
8 เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 11,020   อุดหนุน 11,020 
9 พิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 1,000   อุดหนุน 1,000 
10 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 4,800   อุดหนุน 4,800 
11 วันไหว้ครู ปี 2562 3,000   อุดหนุน 3,000 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

12 เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ 42,400   อุดหนุน 42,400 
13 ลูกเสือต้านยาเสพติด 3,000   อุดหนุน 3,000 
14 กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ 23,460   อุดหนุน 23,460 
15 กิจกรรมวิชาการ 5,000   อุดหนุน 5,000 
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 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา      

16 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี
การศึกษา 2562 

4,000 3,000 3,000 อุดหนุน 10,000 

รวม 310,450 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปฏิทินแผนปฏิบัติงานโครงการ 

 
กิจกรรม/

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ 

ผลผลิตที่ได้จาก
กิจกรรมใน
โครงการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่ 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1.  เสนอ
โครงการต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อขอ
ความเห็นชอบ 
2.  ดำเนินการ
ตามโครงการ/ 
กิจกรรม 
-ประสานงาน
กับผู้เกี่ยวข้อง 
-พัสดุ
ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
-ดำเนิน
กิจกรรมตาม

โรงเรียนมี 
-สถานท่ีพร้อม 
-อุปกรณ์พร้อม 
-บุคลากรพร้อม 
-สิ่งอำนวยความ
สะดวกพร้อม 
-ผลการเรียน
ของนักเรียน
สัมฤทธิ์ผล 

ระหว่างวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 

ถึง 30 
กันยายน 2562 

โรงเรียนทุ่งฝน
วิทยาคาร 

อำเภอทุ่งฝน 
จังหวัดอุดรธานี 

310,450 
 

งานวิชาการ,
งานกิจการ
นักเรียน, 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน, กลุ่ม
สาระฯ สังคม

ศึกษา 
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แผน 
-สรุปรายงาน
ผล 

 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวสุกัญญา  นามวงษา)             (นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ) 
       หัวหน้างานวิชาการ                         ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวเขมสิริธร  โทวันนังธนัชญ์)                 (นายนิรันดร์  อรปัญญา) 
       หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                      หัวหน้าการเงิน 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวสุกัญญา  นามวงษา)               (นางชุติมา  ปราบมนตรี) 
      หัวหน้างานวิชาการ                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
 
 
 
7.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 
กลยุทธ์หลักโรงเรียน  ข้อ 3  กลยุทธ์ยอ่ย ข้อ 1,2,3  มาตรฐานการศึกษา ข้อ  3  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 
 

สาระสำคัญโดยสรุป 
(Narrative Summary) 

ตัวชี้วัดแสดงเวลา ปริมาณ
คุณภาพ สถานที่ 

(Objecttively Varifiable) 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง (Mean 

of 
Verification) 

ฐานคติที่สำคัญ 
(Important 

Assumption) 

จุดมุ่งหมายระดับแผนงาน 
(Program goal) 

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการโดยทุก
หลักสูตรปรับเนื้อหาวิชาพื้นฐานให้
เข้มข้นเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้มี

โรงเรียนเรียนจัดการเรียนการ
สอนโดยส่งเสริมและพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ทักษะความสามารถ
อัจฉริยภาพทุกด้านของ
นักเรียนเพื่อให้นักเรียน ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึง

-ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-รายงาน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้การ
สนับสนุน 
- สนองการ
บริหารจัดการตาม
หลักปรัชญา

SOPIT
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SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image
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SOPIT
Placed Image
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ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ
อันพึงประส่งค์และทักษะการดำรง
ชีวิติได้ตามศักยภาพ 

และเท่าเทียมกันสามารถนำ
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่าง
มีความสุข 

เศรษฐกิจพอเพียง 
- นักเรียน/ครูให้
การสนับสนุน 

จุดมุ่งหมายระดับโครงการ 
(Project Purpose) 

-ครูมีสื่อการสอนอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถจัดกิจกรรมด้าน
วิชาการได้อย่างเต็มศักยภาพ 

โรงเรียนเรียนจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างสมบูรณ์ ครบ
กระบวนการนักเรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

-ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-รายงาน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้การ
สนับสนุน 
- นักเรียน/ครูให้
การสนับสนุน 

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการ
เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 100  จบตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

สรุปผลการ
ประเมินโรงเรียน
ภายนอกรอบ3 
  

ผู้ปกครอง 
นักเรียน ชุมชนมี
เจตคติท่ีดีต่อ
โรงเรียน 

ทรัพยากรและกิจกรรม  
(Inputs Activities) 

1. เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อขอความ
เห็นชอบ 
2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3. สรุปและรายงานผล 

งบประมาณ 
292,000 บาท 

 

-การเงินของ
โรงเรียน 

ผู้ปกครอง 
นักเรียน ชุมชนมี
เจตคติท่ีดีกับ
โรงเรียน 

 
 
 
 
 

ประมาณการค่าวัสดุครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ทรัพยกรโครงการ งบประมาณ 

ที่ รายการ 
จำนวนเงิน (บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
 งานวิชาการ    
1 สื่อ KKU วิชาการ 20,000   อุดหนุน 20,000 
 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย      
2 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 10,000   อุดหนุน 10,000 
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3 ส่งเสริมนิสัยรักการอา่น 20,000   อุดหนุน 20,000 
4 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 30,000   อุดหนุน 30,000 
 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์      

5 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร ์

15,000   อุดหนุน 15,000 

6 
งานซื้อสารเคมี-อุปกรณ์ ห้อง
วิทยาศาสตร ์

50,000   อุดหนุน 50,000 

 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา      

7 
ส่งเสริมความตระหนักรู้การเป็น
พลเมืองอาเซียน 

5,000  3,000 อุดหนุน 8,000 

8 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน 

2,500  2,500 อุดหนุน 5,000 

 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ      

9 
สื่ออุปกรณ์เกมหมากกระดาน 
ครอสเวิร์ด คำคมและเอแมท 

 9,000  อุดหนุน 9,000 

10 
ภาษาอังกฤษและภาษาจนีวันละ
คำ 

- - - 
เรียนฟรี 
(วิชาการ) 

วิชาการ 

11 ผลิตสื่อการสอน 5,000   อุดหนุน 5,000 
 กลุ่มสาระฯ ดนตรี-นาฏศิลป์      

12 การพัฒนาสื่อการสอนดนตร ี 20,000   อุดหนุน 20,000 
13 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์นาฏศิลป ์ 10,000   อุดหนุน 10,000 
 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา-พลศึกษา      

14 ส่งเสริมกีฬาฟุตบอล 10,000  10,000 อุดหนุน 20,000 
15 เซปักตะกร้อหญิง 10,000   อุดหนุน 10,000 
16 วอลเล่ย์บอลชายหาด   10,000 อุดหนุน 10,000 

 
กลุ่มสาระฯ การงานและ

เทคโนโลยี 
     

17 
จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้เป็น

สื่อการเรียนการสอน 
 

 10,000  อุดหนุน 
10,000 

 

ทรัพยกรโครงการ งบประมาณ 

ที่ รายการ 
จำนวนเงิน (บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
18 จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้เป็น  10,000  อุดหนุน 10,000 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 67 

 

สื่อการสอนงานสิ่งประดิษฐ ์

19 
จัดซื่ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 1 
 10,000  อุดหนุน 10,000 

 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์      

20 
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

คณิตศาสตร์ 
20,000    20,000 

รวม 
292,000 

 
 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงานโครงการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ผลผลิตที่ได้จาก

กิจกรรมในโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่ 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1.  เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.  ดำเนินการตามโครงการ/ 
กิจกรรม 
-ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
-พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจา้ง 
-ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
-สรุปรายงานผล 

โรงเรียนมี 
-สถานท่ีพร้อม 
-อุปกรณ์พร้อม 
-บุคลากรพร้อม 
-สิ่งอำนวยความ
สะดวกพร้อม 

-ผลการเรียนของ
นักเรียนสัมฤทธิ์ผล 

ระหว่างวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 

ถึง 30 
กันยายน 2562 

โรงเรียนทุ่งฝน
วิทยาคาร 

อำเภอทุ่งฝน 
จังหวัดอุดรธานี 

292,000 
 

งานวิชาการ, 
และกลุ่ม

สาระฯ และ
ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 

 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวสุกัญญา  นามวงษา)             (นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ) 
       หัวหน้างานวิชาการ                         ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวเขมสิริธร  โทวันนังธนัชญ์)                 (นายนิรันดร์  อรปัญญา) 
       หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                      หัวหน้าการเงิน 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวสุกัญญา  นามวงษา)               (นางชุติมา  ปราบมนตรี) 
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      หัวหน้างานวิชาการ                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
8.  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนด้านวิชาการ 
กลยุทธ์หลักโรงเรียน  ข้อ 1  กลยุทธ์ยอ่ย ข้อ 1.1 และ1.2   มาตรฐานการศึกษา ข้อ  1  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 
 

สาระสำคัญโดยสรุป 
(Narrative Summary) 

ตัวชี้วัดแสดงเวลา 
ปริมาณคุณภาพ 

สถานที่ (Objecttively 
Varifiable) 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
(Mean of 

Verification) 

ฐานคติที่สำคัญ 
(Important 

Assumption) 

จุดมุ่งหมายระดับแผนงาน 
(Program goal) 

พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง
บูรณาการโดยทุกหลักสูตรปรับ
เนื้อหาวิชาพื้นฐานให้เข้มข้น
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถ คุณลักษณะอัน
พึงประส่งค์และทักษะการดำรง
ชีวิติได้ตามศักยภาพ 

โรงเรียนเรียนจัดการ
เรียนการสอนโดย
ส่งเสรมิและพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ให้
นักเรียนสู่ความเป็น
อัจฉริยะ มีทักษะ 
ความสามารถนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้อย่างมี
ความสุขในสังคมโลก
วิวัฒน์ 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-รายงานคุณภาพ
การศึกษา 
 

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้
การสนับสนุน 
- สนองการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- นักเรียน/ครูให้การ
สนับสนุน 

จุดมุ่งหมายระดับโครงการ 
(Project Purpose) 

-โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านวิชาการอย่างเข้ม ครูมีสื่อ
การสอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
นักเรียนรับองค์ความรู ้ด้าน
วิชาการได้อย่างเต็มศักยภาพ 

โรงเรียนเรียนจัดการ
เรียนการสอนได้อย่าง
สมบูรณ์ ครบ
กระบวนการนักเรียน
ได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-รายงานคุณภาพ
การศึกษา 
 

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้
การสนับสนุน 
- นักเรียน/ครูให้การ
สนับสนุน 

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
การเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 

-นักเรียนร้อยละ 100  
จบตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-นักเรียนมีทักษะ
ความสามารถพิเศษด้าน
วิชาการต่างๆ 

สรุปผลการประเมิน
โรงเรียนภายนอกรอบ3 
  

ผู้ปกครอง นักเรียน 
ชุมชนมีเจตคติท่ีดีต่อ
โรงเรียน 

ทรัพยากรและกิจกรรม  งบประมาณ -การเงินของโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน 
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(Inputs Activities) 
1. เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3. สรุปและรายงานผล 

231,291 บาท ชุมชนมีเจตคติท่ีดีกับ
โรงเรียน 

 
ประมาณการค่าวัสดุครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนด้านวิชาการ 

 
ทรัพยกรโครงการ งบประมาณ 

ที่ รายการ 
จำนวนเงิน (บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
 งานวิชาการ    

1 
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ
เขตพื้นท่ี/ระดับชาติ 

72,611   
เรียนฟรี 
(วิชาการ) 

72,611 

 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย      
2 วันภาษาไทยแห่งชาติ 20,000   อุดหนุน 20,000 
 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์      
6 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 20,000   อุดหนุน 20,000 
7 กิจกรรมค่ายดูดาว 21,680   อุดหนุน 21,680 
 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา      

11 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 5,000  2,000 อุดหนุน 7,000 
 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ      

16 
ค่ายภาษาอังกฤษ ภาษาจีน แบบ
เข้ม 

  40,000 อุดหนุน 40,000 

17 
สัปดาห์ภาษาต่างประเทศ วัน
คริสต์มาส 

10,000   อุดหนุน 10,000 

 กลุ่มสาระฯ ดนตรี-นาฏศิลป์      
19 ค่ายนาฏศิลป์ไทย 15,000   อุดหนุน 15,000 
 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา-พลศึกษา      

21 กีฬาและนนัทนาการ 20,000   อุดหนุน 20,000 

 
กลุ่มสาระฯ การงานและ
เทคโนโลยี 

   
 

 

29 เตรียมความพร้อมในการจัดทำ 5,000   อุดหนุน 5,000 
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แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
รวม 231,291 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงานโครงการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ 

ผลผลิตที่ได้จาก
กิจกรรมใน
โครงการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่ 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1.  เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.  ดำเนินการตาม
โครงการ/ กิจกรรม 
-ประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้อง 
-พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง 
-ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
-สรุปรายงานผล 

โรงเรียนมี 
-สถานท่ีพร้อม 
-อุปกรณ์พร้อม 
-บุคลากรพร้อม 
-สิ่งอำนวยความ
สะดวกพร้อม 
-ผลการเรียน
ของนักเรียน
สัมฤทธิ์ผล 

ระหว่างวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 

ถึง 30 
กันยายน 2562 

โรงเรยีนทุ่งฝน
วิทยาคาร 

อำเภอทุ่งฝน 
จังหวัดอุดรธานี 

231,291 งานวิชาการ, 
และกลุ่มสาระ
ฯ และทุกกลุ่ม

สาระการ
เรียนรู ้

 

 
 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวสุกัญญา  นามวงษา)             (นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ) 

SOPIT
Placed Image
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       หัวหน้างานวิชาการ                         ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวเขมสิริธร  โทวันนังธนัชญ์)                 (นายนิรันดร์  อรปัญญา) 
       หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                      หัวหน้าการเงิน 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวสุกัญญา  นามวงษา)               (นางชุติมา  ปราบมนตรี) 
      หัวหน้างานวิชาการ                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์หลักโรงเรียน  ข้อ 3  กลยุทธ์ยอ่ย ข้อ 1, 2, 3 มาตรฐานการศึกษา ข้อ  3   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 
 

สาระสำคัญโดยสรุป 
(Narrative Summary) 

ตัวชี้วัดแสดงเวลา 
ปริมาณคุณภาพ 

สถานที่ (Objecttively 
Varifiable) 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
(Mean of 

Verification) 

ฐานคติที่สำคัญ 
(Important 

Assumption) 

จุดมุ่งหมายระดับแผนงาน 
(Program goal) 

-พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ ทักษะวิชาชีพ
ความสามารถในด้านการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนเรียนจัดการ
เรียนการสอนโดย
ส่งเสริมและพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ให้
นักเรียนสู่ความเป็น
อัจฉริยะ มีทักษะ 
ความสามารถนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้อย่างมี

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-รายงานคุณภาพ
การศึกษา 
 

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้
การสนับสนุน 
- สนองการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- นักเรียน/ครูให้การ
สนับสนุน 

SOPIT
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ความสุขในสังคมโลก
วิวัฒน์ 

จุดมุ่งหมายระดับโครงการ 
(Project Purpose) 

-พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ ทักษะวิชาชีพ
ความสามารถในด้านการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนเรียนจัดการ
เรียนการสอนได้อย่าง
สมบูรณ์ ครบ
กระบวนการนักเรียน
ได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-รายงานคุณภาพ
การศึกษา 
 

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้
การสนับสนุน 
- นักเรียน/ครูให้การ
สนับสนุน 

ผลผลิต (Outputs) 
-บุคลากรผู้มีความรู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างมีศักยภาพ 
สามารถพัฒนาตงเองเพื่อ
ความเป็นครูมืออาชีพ เกิด
ประโยชนส์ูงสุดแก่นักเรียน 

-บุคลากร ร้อยละ 100 
ได้รับพัฒนาศักยภาพให้
เป็นครูมืออาชีพ 

สรุปผลการประเมิน
โรงเรียนภายนอกรอบ3 
  

ผู้ปกครอง นักเรียน 
ชุมชนมีเจตคติท่ีดีต่อ
โรงเรียน 

ทรัพยากรและกิจกรรม  
(Inputs Activities) 

1. เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.ดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
3. สรุปและรายงานผล 

งบประมาณ 
134,029 บาท 

-การเงินของโรงเรียน 
ผู้ปกครอง นักเรียน 
ชุมชนมีเจตคติท่ีดีกับ
โรงเรียน 

ประมาณการค่าวัสดุครุภัณฑ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ทรัพยกรโครงการ งบประมาณ 

ที่ รายการ 
จำนวนเงิน (บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) วัสดุ ครุภัณฑ ์ ค่าใช้สอย 
 งานบุคคล      

1 
ส่งเสริมให้ครู
พัฒนาตนเอง 

  30,000 อุดหนุน 30,000 

2 
ศึกษาดูงานระบบ

บริหารจัดการ 
  104,029 อุดหนุน 104,029 
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รวม 134,029 
 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงานโครงการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ ผลผลิตที่ได้จาก
กิจกรรมใน
โครงการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่ ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1.  เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.  ดำเนินการตามโครงการ/ 
กิจกรรม 
-ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
-พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจา้ง 
-ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
-สรุปรายงานผล 

โรงเรียนมี 
-สถานท่ีพร้อม 
-อุปกรณ์พร้อม 
-บุคลากรพร้อม 
-สิ่งอำนวยความ
สะดวกพร้อม 

-ผลการเรียนของ
นักเรียนสัมฤทธิ์ผล 

ระหว่างวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 

ถึง 30 
กันยายน 2562 

โรงเรียนทุ่งฝน
วิทยาคาร 

อำเภอทุ่งฝน 
จังหวัดอุดรธานี 

134,029 งาน
บุคคล 

 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางนริสา  เสียงเพราะ)             (นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ) 
       หัวหน้างานบุคคล                               ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวเขมสิริธร  โทวันนังธนัชญ์)                 (นายนิรันดร์  อรปัญญา) 
       หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                      หัวหน้าการเงิน 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสัญญา  สุริยภา)               (นางชุติมา  ปราบมนตรี) 
      หัวหน้างานบริหารท่ัวไป             ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
10.  โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร 
กลยุทธ์หลักโรงเรียน  ข้อ 2  กลยุทธ์ยอ่ย ข้อ 4   มาตรฐานการศึกษา ข้อ  2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 
 

สาระสำคัญโดยสรุป ตัวชี้วัดแสดงเวลา แหล่งข้อมูลอ้างอิง ฐานคติที่สำคัญ 
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(Narrative Summary) ปริมาณคุณภาพ 
สถานที่ (Objecttively 

Varifiable) 

(Mean of 
Verification) 

(Important 
Assumption) 

จุดมุ่งหมายระดับแผนงาน 
(Program goal) 

-พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ ทักษะวิชาชีพ
ความสามารถในด้านการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

บุคลากรมีวิสัยทัศน์ท่ี
กว้างไกล สามารถ
จัดการเรียนรู้ได้ตาม
หลักสูตร เป็นครูมือ
อาชีพใช้ภาษาอังกฤษใน
การจัดการเรียนการสอน
และมีสุขภาพแข็งแรง 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-รายงานคุณภาพ
การศึกษา 
-สุขภาพอนามัยของครู 
 

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้
การสนับสนุน 
- สนองการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- นักเรียน/ครูให้การ
สนับสนุน 

จุดมุ่งหมายระดับโครงการ 
(Project Purpose) 

-พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ ทักษะวิชาชีพ
ความสามารถในด้านการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

บุคลากรมีสุขภาพกายใจ
ดี มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล 
สามารถใช้ความรู้ด้าน
การวิจัยมาใช้กับการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-รายงานคุณภาพ
การศึกษา 
-สุขภาพอนามัยของครู 
 

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้
การสนับสนุน 
- นักเรียน/ครูให้การ
สนับสนุน 

ผลผลิต (Outputs) 
-บุคลากรผู้มีความรู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างมีศักยภาพ 
สามารถพัฒนาตงเองเพื่อ
ความเป็นครูมืออาชีพ เกิด
ประโยชนส์ูงสุดแก่นักเรียน 

-บุคลากร ร้อยละ 100 
มีสุขภาพแข็งแรงและ
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นครูมือ
อาชีพ 

-สรุปผลการประเมิน
โรงเรียนภายนอกรอบ3 
-สุขภาพอนามัยของครู 
 
  

ผู้ปกครอง นักเรียน 
ชุมชนมีเจตคติท่ีดีต่อ
โรงเรียน 

ทรัพยากรและกิจกรรม  
(Inputs Activities) 

1. เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.ดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
3. สรุปและรายงานผล 

งบประมาณ  
20,000 บาท 

-การเงินของโรงเรียน 
ผู้ปกครอง นักเรียน 
ชุมชนมีเจตคติท่ีดีกับ
โรงเรียน 
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ประมาณการค่าวัสดุครุภัณฑ์โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร 

 
ทรัพยกรโครงการ งบประมาณ 

ที่ รายการ 
จำนวนเงิน (บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
 งานบุคคล      

1 
สร้างขวัญกำลังใจครูและ

บุคลากรในโรงเรียน 
  20,000 

เงินสหกรณ์
โรงเรียน 

20,000 

รวม 20,000 
 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงานโครงการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ 

ผลผลิตที่ได้จาก
กิจกรรมในโครงการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่ 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1.  เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.  ดำเนินการตาม
โครงการ/ กิจกรรม 
-ประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้อง 
-พัสดุดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
-ดำเนินกิจกรรมตาม
แผน 
-สรุปรายงานผล 

โรงเรียนมี 
-สถานท่ีพร้อม 
-อุปกรณ์พร้อม 
-บุคลากรพร้อม 
-สิ่งอำนวยความ
สะดวกพร้อม 

-ผลการเรียนของ
นักเรียนสัมฤทธิ์ผล 

ระหว่างวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 

ถึง 30 
กันยายน 2562 

โรงเรียนทุ่งฝน
วิทยาคาร 

อำเภอทุ่งฝน 
จังหวัดอุดรธานี 

20,000 งานบุคคล 

 
ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางนริสา  เสียงเพราะ)             (นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ) 
       หัวหน้างานบุคคล                               ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
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       (นางสาวเขมสิริธร  โทวันนังธนัชญ์)                 (นายนิรันดร์  อรปัญญา) 
       หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                      หัวหน้าการเงิน 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสัญญา  สุริยภา)               (นางชุติมา  ปราบมนตรี) 
      หัวหน้างานบริหารท่ัวไป             ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
11.  โครงการจัดจ้างบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์หลักโรงเรียน  ข้อ 2  กลยุทธ์ยอ่ย ข้อ 1, 2, 3, 4, 7, 8   มาตรฐานการศึกษา ข้อ  2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 
 

สาระสำคัญโดยสรุป 
(Narrative Summary) 

ตัวชี้วัดแสดงเวลา 
ปริมาณคุณภาพ 

สถานที่ (Objecttively 
Varifiable) 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
(Mean of 

Verification) 

ฐานคติที่สำคัญ 
(Important 

Assumption) 

จุดมุ่งหมายระดับแผนงาน 
(Program goal) 

-พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ ทักษะวิชาชีพ
ความสามารถในด้านการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนบุคลากรมี
วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล 
และเพียงพอกับการ
จัดการเรียนการสอนทุก
กลุ่มสาระและวิชา
เฉพาะห้องเรียนพิเศษ 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-รายงานคุณภาพ
การศึกษา 
  

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้
การสนับสนุน 
- สนองการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- นักเรียน/ครูให้การ
สนับสนุน 

จุดมุ่งหมายระดับโครงการ 
(Project Purpose) 

-พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ ทักษะวิชาชีพ
ความสามารถในด้านการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนบุคลากรมี
วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล 
และเพียงพอกับการ
จัดการเรียนการสอนทุก
กลุ่มสาระและวิชา
เฉพาะห้องเรียนพิเศษ 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-รายงานคุณภาพ
การศึกษา 
 
 

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้
การสนับสนุน 
- นักเรียน/ครูให้การ
สนับสนุน 

ผลผลิต (Outputs) 
-บุคลากรผู้มีความรู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างมีศักยภาพ 
สามารถพัฒนาตงเองเพื่อความ

โรงเรียนมีบุคลากรสอน
ตรงตามวิชาสาขา 
ร้อยละ 100 

-สรุปผลการประเมิน
โรงเรียนภายนอกรอบ 3 
 
 

ผู้ปกครอง นักเรียน 
ชุมชนมีเจตคติท่ีดีต่อ
โรงเรียน 
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เป็นครูมืออาชีพ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นักเรียน 

  

ทรัพยากรและกิจกรรม  
(Inputs Activities) 

1. เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3. สรุปและรายงานผล 

งบประมาณ 
360,000 บาท 

-การเงินของโรงเรียน 
ผู้ปกครอง นักเรียน 
ชุมชนมีเจตคติท่ีดีกับ
โรงเรียน 

 
 
 

ประมาณการค่าวัสดุครุภัณฑ์โครงการจัดจ้างบุคลากรทางการศึกษา 
 

ทรัพยกรโครงการ งบประมาณ 

ที่ รายการ 
จำนวนเงิน (บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
 งานบุคคล      

1 
จ้างบุคลากรชาวไทย (อัตราจ้าง, ลูกจ้าง

ชั่วคราว,พนักงานทำความสะอาด) 
  360,000 

อุดหนุน 
(115,120) 

20% 
(67,000) 

10%(7,000) 

360,000 

รวม 360,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 78 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงานโครงการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ 

ผลผลิตที่ได้จาก
กิจกรรมในโครงการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่ ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1.  เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.  ดำเนินการตาม
โครงการ/ กิจกรรม 
-ประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้อง 
-พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง 
-ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
-สรุปรายงานผล 

โรงเรียนมี 
-สถานท่ีพร้อม 
-อุปกรณ์พร้อม 
-บุคลากรพร้อม 
-สิ่งอำนวยความ
สะดวกพร้อม 

-ผลการเรียนของ
นักเรียนสัมฤทธิ์ผล 

ระหว่างวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 

ถึง 30 
กันยายน 2562 

โรงเรียนทุ่งฝน
วิทยาคาร 

อำเภอทุ่งฝน 
จังหวัดอุดรธานี 

360,000 

งานบุคคล 
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ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางนริสา  เสียงเพราะ)             (นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ) 
       หัวหน้างานบุคคล                               ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวเขมสิริธร  โทวันนังธนัชญ์)                 (นายนิรันดร์  อรปัญญา) 
       หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                      หัวหน้าการเงิน 
 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสัญญา  สุริยภา)               (นางชุติมา  ปราบมนตรี) 
      หัวหน้างานบริหารท่ัวไป             ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์หลักโรงเรียน  ข้อ 1  กลยุทธ์ยอ่ย ข้อ 1.1   มาตรฐานการศึกษา ข้อ  1  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 
 

สาระสำคัญโดยสรุป 
(Narrative Summary) 

ตัวชี้วัดแสดงเวลา 
ปริมาณคุณภาพ 

สถานที่ (Objecttively 
Varifiable) 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
(Mean of 

Verification) 

ฐานคติที่สำคัญ 
(Important 

Assumption) 

จุดมุ่งหมายระดับแผนงาน 
(Program goal) 

โรงเรียน มีระบบการ
บริหารจัดการท่ีดีจัด

โรงเรียนบริหารระบบ 
ICT มีห้องต่างๆ 

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้
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เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(ICT) เพื่อจัดกระบวนการ
เรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดแก่ผู้เรียน 

การศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) 
เพื่อจัดกระบวนการ
เรียนรู้และบริหาร
จัดการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

- ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
-ห้องเรียนไฮเทค 
-ศูนย์วิทยบริการ 
-ห้องเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
-สื่อ ICTในห้องเรียน 

การสนับสนุน 
- ผู้ปกครองให้การ
สนับสนุน 
- นักเรียน/ครูให้การ
สนับสนุน 

จุดมุ่งหมายระดับโครงการ 
(Project Purpose) 

-ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารเพื่อพฒันา
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดเหมะสมตาม
ธรรมชาติและศักยภาพของ
นักเรียนทุกคน 

โรงเรียน มีระบบการ
บริหารจัดการท่ีดีจัด
การศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) 
เพื่อจัดกระบวนการ
เรียนรู้และบริหาร
จัดการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

โรงเรียนบริหารระบบ 
ICT มีห้องต่างๆ 
- ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
-ห้องเรียนไฮเทค 
-ศูนย์วิทยบริการ 
-ห้องเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
-สื่อ ICTในห้องเรียน 

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้
การสนับสนุน 
- ผู้ปกครองให้การ
สนับสนุน 
- นักเรียน/ครูให้การ
สนับสนุน 

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีและสามารถใช้ (ICT) เพื่อ
สืบค้นความรู้เครือข่ายได้อย่าง
เป็นเลศรวดเร็ว 
 
 

นักเรียนร้อยละ 100 มี
ผลการเรียนผา่นเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติและสามารถใช้  
ICT เพื่อการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-สรุปผลการประเมิน
โรงเรียนภายนอกรอบ3 
 
 
  

โรงเรียนมีความพร้อม
นักเรียนพึงพอใจ 

ทรัพยากรและกิจกรรม  
(Inputs Activities) 

1. เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3. สรุปและรายงานผล 

งบประมาณ  
7,000 บาท 

-การเงินของโรงเรียน 
โรงเรียนมีความพร้อม
นักเรียนพึงพอใจ 

ประมาณการค่าวัสดุครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ทรัพยกรโครงการ งบประมาณ 
ที่ รายการ จำนวนเงิน (บาท) แหล่ง จำนวนเงิน 
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วัสดุ ครุภัณฑ ์ ค่าใช้สอย งบประมาณ (บาท) 
 งานวิทยบริการ      
1 จัดซื้อหนังสือท่ัวไป 5,000   อุดหนุน 5,000 

2 วารสาร/หนังสือพิมพ ์ -   - - 

3 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ประจำเดือน (จัดซื้อ

เกียรติบัตร/ของรางวัล/
วัสดุอุปกรณ์) 

2,000    2,000 

รวม 7,000 
 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงานโครงการ 
กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ ผลผลิตที่ได้จาก

กิจกรรมใน
โครงการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่ ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1.  เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.  ดำเนินการตามโครงการ/ 
กิจกรรม 
-ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
-พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจา้ง 
-ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
-สรุปรายงานผล 

โรงเรียนมี 
-สถานท่ีพร้อม 
-อุปกรณ์พร้อม 
-บุคลากรพร้อม 
-สิ่งอำนวยความ
สะดวกพร้อม 

-ผลการเรียนของ
นักเรียนสัมฤทธิ์ผล 

ระหว่างวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 

ถึง 30 
กันยายน 2562 

โรงเรยีนทุ่งฝน
วิทยาคาร 

อำเภอทุ่งฝน 
จังหวัดอุดรธานี 

7,000 งาน
บริหาร
ท่ัวไป,

งานวิทย
บริการ 

 
ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสัญญา  สุริยภา)             (นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ) 
       หัวหน้างานบริหารท่ัวไป                       ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวเขมสิริธร  โทวันนังธนัชญ์)                 (นายนิรันดร์  อรปัญญา) 
       หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                      หัวหน้าการเงิน 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสัญญา  สุริยภา)               (นางชุติมา  ปราบมนตรี) 

SOPIT
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SOPIT
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SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image
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      หัวหน้างานบริหารท่ัวไป             ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
13.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
กลยุทธ์หลักโรงเรียน  ข้อ 1  กลยุทธ์ยอ่ย ข้อ 1.1   มาตรฐานการศึกษา ข้อ  1  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 
 

สาระสำคัญโดยสรุป 
(Narrative Summary) 

ตัวชี้วัดแสดงเวลา 
ปริมาณคุณภาพ 

สถานที่ (Objecttively 
Varifiable) 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
(Mean of 

Verification) 

ฐานคติที่สำคัญ 
(Important 

Assumption) 

จุดมุ่งหมายระดับแผนงาน 
(Program goal) 

เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร(ICT) เพื่อจัด
กระบวนการเรียนรู้และบริหาร
จัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน 

โรงเรียน (ICT) เพื่อจัด
กระบวนการเรียนรู้และ
บริหารจัดการให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

โรงเรียนบริหารระบบ 
ICT มีห้องต่างๆ 
- ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
-ห้องเรียนไฮเทค 
-ศูนย์วิทยบริการ 
-ห้องเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
-สื่อ ICTในห้องเรียน 

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้
การสนับสนุน 
- ผู้ปกครองให้การ
สนับสนุน 
- นักเรียน/ครูให้การ
สนับสนุน 

จุดมุ่งหมายระดับโครงการ 
(Project Purpose) 

-ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเห
มะสมตามธรรมชาติและ
ศักยภาพของนักเรียนทุกคน 

โรงเรียน มีระบบ (ICT) 
เพื่อจัดกระบวนการ
เรียนรู้และบริหาร
จัดการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

โรงเรียนบริหารระบบ 
ICT มีห้องต่างๆ 
- ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
-ห้องเรียนไฮเทค 
-ศูนย์วิทยบริการ 
-ห้องเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
-สื่อ ICTในห้องเรียน 

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้
การสนับสนุน 
- ผู้ปกครองให้การ
สนับสนุน 
- นักเรียน/ครูให้การ
สนับสนุน 

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีและสามารถใช้ (ICT) 
เพื่อสืบค้นความรู้เครือข่ายได้
อย่างเป็นเลศรวดเร็ว 
 
 

นักเรียนร้อยละ 100 มี
ผลการเรียนผา่นเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติและสามารถใช้  
ICT เพื่อการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-สรุปผลการประเมิน
โรงเรียนภายนอกรอบ3 
-รายงานคุณภาพ 
 
 
  

โรงเรียนมีความพร้อม
นักเรียนพึงพอใจ 

ทรัพยากรและกิจกรรม  
(Inputs Activities) 

งบประมาณ 
121,666 บาท 

-การเงินของโรงเรียน 
โรงเรียนมีความพร้อม
นักเรียนพึงพอใจ 
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1. เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3. สรุปและรายงานผล 
 

 
ประมาณการค่าวัสดุครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ทรัพยกรโครงการ งบประมาณ 

ที่ รายการ 
จำนวนเงิน (บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) วัสดุ ครุภัณฑ ์ ค่าใช้สอย 
 คอมพิวเตอร์      

1 
เช่าซื้อคอมพิวเตอร์ ห้อง

คอมพิวเตอร์ 1  
  121,666 อุดหนุน 121,666 

รวม 121,666 
 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงานโครงการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ผลผลิตที่ได้จาก

กิจกรรมใน
โครงการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่ 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1.  เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.  ดำเนินการตามโครงการ/ 
กิจกรรม 
-ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
-พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจา้ง 
-ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
-สรุปรายงานผล 

โรงเรียนมี 
-สถานท่ีพร้อม 
-อุปกรณ์พร้อม 
-บุคลากรพร้อม 
-สิ่งอำนวยความ
สะดวกพร้อม 

-ผลการเรียนของ
นักเรียนสัมฤทธิ์ผล 

ระหว่างวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 

ถึง 30 
กันยายน 2562 

โรงเรียนทุ่งฝน
วิทยาคาร 

อำเภอทุ่งฝน 
จังหวัดอุดรธานี 

121,666 งาน
บริหาร
ท่ัวไป,

งานวิทย
บริการ 

 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสัญญา  สุริยภา)             (นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ) 
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       หัวหน้างานบริหารท่ัวไป                       ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวเขมสิริธร  โทวันนังธนัชญ์)                 (นายนิรันดร์  อรปัญญา) 
       หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                      หัวหน้าการเงิน 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสัญญา  สุริยภา)               (นางชุติมา  ปราบมนตรี) 
      หัวหน้างานบริหารท่ัวไป             ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
 
 
 
14.  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 
กลยุทธ์หลักโรงเรียน  ข้อ 2  กลยุทธ์ยอ่ย ข้อ 3, 6, 7   มาตรฐานการศึกษา ข้อ  2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 
 

สาระสำคัญโดยสรุป 
(Narrative Summary) 

ตัวชี้วัดแสดงเวลา 
ปริมาณคุณภาพ 

สถานที่ (Objecttively 
Varifiable) 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
(Mean of 

Verification) 

ฐานคติที่สำคัญ 
(Important 

Assumption) 

จุดมุ่งหมายระดับแผนงาน 
(Program goal) 

เพิ่มพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาตามแนวทางการกระจาย
อำนาจเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์พลังการมี
ส่วนร่วมจากชุมชนองค์กรในรูปแบบผู้
อุปถัมภ์ร่วมคิดร่วมปฏิบัติร่วมพัฒนา 

โรงเรียน ได้รับความ
ร่วมมือด้านการจัด
การศึกษาจากภาคส่วน
และมีการทำบันทึก
ความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างองค์กร 
(MOU : KKU  SMART 
LEARNING ACADEMY) 

- สมุดลงเวลาการ
ประชุมผู้ปกครองและ
เครือข่าย 
-ภาพการประชุมและ
ปฏิบัติกิจกรรม 
-เงินบริจาค 
-ผลผลิตท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือของผู้ปกครอง 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน 

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
ให้การสนับสนุน 
- ผู้ปกครองให้การ
สนับสนุน 
- นักเรียน/ครูให้การ
สนับสนุน 

จุดมุ่งหมายระดับโครงการ 
 (Project Purpose) 

-พัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และ
ร่วมพัฒนาสถานศึกษา 

โรงเรียน ได้รับความ
ร่วมมือด้านการจัด
การศึกษาจากภาคส่วน
และมีการทำบันทึก

- สมุดลงเวลาการ
ประชุมผู้ปกครองและ
เครือข่าย 
-ภาพการประชุมและ

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
ให้การสนับสนุน 
- ผู้ปกครองให้การ
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ความร่วมมอืทาง
วิชาการระหว่างองค์กร 
(MOU : KKU  SMART 
LEARNING ACADEMY) 

ปฏิบัติกิจกรรม 
-เงินบริจาค 
-ผลผลิตท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือของผู้ปกครอง 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน 

สนับสนุน 
- นักเรียน/ครูให้การ
สนับสนุน 

ผลผลิต (Outputs) 
-โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง 
นักเรียน ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ 
 

ผู้ปกครองร้อยละ 100 มี
ส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน
และร่วมมือกับเครือข่าย
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ 

-สรุปผลการประเมิน
โรงเรียนภายนอกรอบ3 
-รายงานคุณภาพ 
-ผลผลิตท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือของผู้ปกครอง 

โรงเรียนมีความ
พร้อมนักเรียนพึง
พอใจ 

ทรัพยากรและกิจกรรม  
(Inputs Activities) 

1. เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อขอความ
เห็นชอบ 
2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3. สรุปและรายงานผล 

งบประมาณ 
35,000 บาท 

-การเงินของโรงเรียน 
โรงเรียนมีความ
พร้อมนักเรียนพึง
พอใจ 

ประมาณการค่าวัสดุครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 
 

ทรัพยกรโครงการ งบประมาณ 

ที่ รายการ 
จำนวนเงิน (บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) วัสดุ ครุภัณฑ ์ ค่าใช้สอย 
 งานกิจการนักเรียน      

1. 
ประชุมผู้ปกครองชั้น

เรียน 
  12,000 อุดหนุน 12,000 

2 ทำบุญข้ึนปีใหม่ - - 3,000 เงินบริจาค 3,000 
 งานวิชาการ      
3 สื่อ KKU 20,000   อุดหนุน 20,000 

รวม 35,000 
 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงานโครงการ 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ 
ผลผลิตที่ได้จาก

กิจกรรมในโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่ 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 
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1.  เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน เพื่อขอความ
เห็นชอบ 
2.  ดำเนินการตาม
โครงการ/ กิจกรรม 
-ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
-พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง 
-ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
-สรุปรายงานผล 

โรงเรียนมี 
-สถานท่ีพร้อม 
-อุปกรณ์พร้อม 
-บุคลากรพร้อม 
-สิ่งอำนวยความ
สะดวกพร้อม 

-ผลการเรียนของ
นักเรียนสัมฤทธิ์ผล 

ระหว่างวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 

ถึง 30 
กันยายน 2562 

โรงเรียนทุ่งฝน
วิทยาคาร 

อำเภอทุ่งฝน 
จังหวัดอุดรธานี 

35,000 งาน
กิจการ
นักเรียน 

 
ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสัญญา  สุริยภา)             (นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ) 
       หัวหน้างานบริหารท่ัวไป                       ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวเขมสิริธร  โทวันนังธนัชญ์)                 (นายนิรันดร์  อรปัญญา) 
       หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                      หัวหน้าการเงิน 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสัญญา  สุริยภา)               (นางชุติมา  ปราบมนตรี) 
      หัวหน้างานบริหารท่ัวไป             ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
15.  โครงการส่งเสริมระบบช่วยเหลือนักเรียน 
กลยุทธ์หลักโรงเรียน  ข้อ 3  กลยุทธ์ยอ่ย ข้อ 1, 2, 3   มาตรฐานการศึกษา ข้อ  3  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 
 

สาระสำคัญโดยสรุป 
(Narrative Summary) 

ตัวชี้วัดแสดงเวลา 
ปริมาณคุณภาพ 

สถานที่ (Objecttively 
Varifiable) 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง (Mean 
of Verification) 

ฐานคติที่สำคัญ 
(Important 

Assumption) 

จุดมุ่งหมายระดับแผนงาน 
(Program goal) 

เพิ่มพัฒนาประสิทธิภาพการจัด

โรงเรียน ได้รับความ
ร่วมมือด้านระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- สมุดลงเวลาการประชุม
ผู้ปกครองและเครือข่าย 
-ภาพการประชุมและปฏิบัติ

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้การ

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image
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การศึกษาตามแนวทางการกระจาย
อำนาจเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์พลังการมี
ส่วนร่วมจากชุมชนองค์กรในรูปแบบ
ผู้อุปถัมภ์ร่วมคิดร่วมปฏิบัติร่วม
พัฒนา 

และการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษา 

กิจกรรม 
-เงินบริจาค 
-ผลผลิตท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือของผู้ปกครอง 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน 

สนับสนุน 
- ผู้ปกครองให้การ
สนับสนุน 
- นักเรียน/ครูให้
การสนับสนุน 

จุดมุ่งหมายระดับโครงการ 
(Project Purpose) 

-พัฒนาเครือข่ายระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการ
เรียนรู้และร่วมพัฒนาสถานศึกษา 

โรงเรียน ได้รับความ
ร่วมมือด้านระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษา 

- สมุดลงเวลาการประชุม
ผู้ปกครองและเครือข่าย 
-ภาพการประชุมและปฏิบัติ
กิจกรรม 
-เงินบริจาค 
-ผลผลิตท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือของผู้ปกครอง 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน 

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้การ
สนับสนุน 
- ผู้ปกครองให้การ
สนับสนุน 
- นักเรียน/ครูให้
การสนับสนุน 

ผลผลิต (Outputs) 
-โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง 
นักเรียน ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ 
-โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก
เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน 
และองค์กรต่าง ๆ 
-ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน 

ร้อยละ 100 ครูเยี่ยม
บ้านนักเรียนและ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
พัฒนาโรงเรียน ร่วมมือ
กับเครือข่ายในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  

-สรุปผลการประเมิน
โรงเรียนภายนอกรอบ3 
-รายงานคุณภาพ 
-ผลผลิตท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือของผู้ปกครอง 

โรงเรียนมีความ
พร้อมนักเรียนพึง
พอใจ 

ทรัพยากรและกิจกรรม  
(Inputs Activities) 

1. เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อขอความ
เห็นชอบ 
2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3. สรุปและรายงานผล 

งบประมาณ 
33,000 บาท 

-การเงินของโรงเรียน 
โรงเรียนมีความ
พร้อมนักเรียนพึง
พอใจ 

ประมาณการค่าวัสดุครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมระบบช่วยเหลือนักเรียน 
 

ทรัพยกรโครงการ งบประมาณ 

ที่ รายการ 
จำนวนเงิน (บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้
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สอย 
 งานกิจการนักเรียน      

1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (เย่ียมบ้าน)   13,000 อุดหนุน 13,000 
 งานแนะแนว      

2 
แบบรายงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

รายบุคคล ป.พ.6 และป.พ.8 
20,000   อุดหนุน 20,000 

รวม 33,000 
 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงานโครงการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ผลผลิตที่ได้จาก

กิจกรรมในโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่ 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1.  เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.  ดำเนินการตามโครงการ/ 
กิจกรรม 
-ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
-พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจา้ง 
-ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
-สรุปรายงานผล 

โรงเรียนมี 
-สถานท่ีพร้อม 
-อุปกรณ์พร้อม 
-บุคลากรพร้อม 
-สิ่งอำนวยความ
สะดวกพร้อม 

-ผลการเรียนของ
นักเรียนสัมฤทธิ์ผล 

ระหว่างวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 

ถึง 30 
กันยายน 2562 

โรงเรียนทุ่งฝน
วิทยาคาร 

อำเภอทุ่งฝน 
จังหวัดอุดรธานี 

33,000 

งาน
กิจการ

นักเรียน, 
งานแนะ

แนว 

 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสัญญา  สุริยภา)             (นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ) 
       หัวหน้างานบริหารท่ัวไป                       ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวเขมสิริธร  โทวันนังธนัชญ์)                 (นายนิรันดร์  อรปัญญา) 
       หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                      หัวหน้าการเงิน 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสัญญา  สุริยภา)               (นางชุติมา  ปราบมนตรี) 
      หัวหน้างานบริหารท่ัวไป             ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image

SOPIT
Placed Image
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16.  โครงการกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
กลยุทธ์หลักโรงเรียน  ข้อ 2  กลยุทธ์ยอ่ย ข้อ 7   มาตรฐานการศึกษา ข้อ  2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 
 

สาระสำคัญโดยสรุป 
(Narrative Summary) 

ตัวชี้วัดแสดงเวลา 
ปริมาณคุณภาพ สถานที่ 

(Objecttively 
Varifiable) 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
(Mean of 

Verification) 

ฐานคติที่สำคัญ 
(Important 

Assumption) 

จุดมุ่งหมายระดับแผนงาน 
(Program goal) 

เพิ่มพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาตามแนวทางการกระจาย
อำนาจเน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์
พลังการมีส่วนร่วมจากชุมชน
องค์กรในรูปแบบผู้อุปถัมภ์ร่วมคิด
ร่วมปฏิบัติร่วมพัฒนา 

โรงเรียนร่วมกับชุมชนจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมท่ีดีงาม 

- กิจกรรมประเพณี
ท้องถ่ิน 
-ภาพกิจกรรมต่าง ๆ 
-ผลผลิตท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับผู้ปกครอง 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน 

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
ให้การสนับสนุน 
- ผู้ปกครองให้การ
สนับสนุน 
- นักเรียน/ครูให้การ
สนับสนุน 

จุดมุ่งหมายระดับโครงการ 
(Project Purpose) 

-สร้างความสัมพันธ์อนัดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 
-ชุมชนร่วมพัฒนาเครือข่ายการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนา
สถานศึกษา 

โรงเรียนร่วมกับชุมชนจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมท่ีดีงามและ
สร้างความรักท้องถ่ิน
ตนเอง 

- กิจกรรมประเพณี
ท้องถ่ิน 
-ภาพกิจกรรมต่าง ๆ 
-ผลผลิตท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับผู้ปกครอง 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน 

- คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
ให้การสนับสนุน 
- ผู้ปกครองให้การ
สนับสนุน 
- นักเรียน/ครูให้การ
สนับสนุน 

ผลผลิต (Outputs) 
-โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง 
นักเรียน ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ 
-โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก
เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน 
ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ 
-โรงเรียนร่วมกับชุมชนจัดกจิกรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 

ร้อยละ 100 ครูเยี่ยมบ้าน
นักเรียนและผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน 
ร่วมมือกับเครือข่ายในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  

-สรุปผลการประเมิน
โรงเรียนภายนอกรอบ3 
-รายงานคุณภาพ 
-ผลผลิตท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือของผู้ปกครอง 
 
 

โรงเรียนมีความพร้อม
นักเรียนพึงพอใจ 

ทรัพยากรและกิจกรรม  งบประมาณ -การเงินของโรงเรียน โรงเรียนมีความพร้อม
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(Inputs Activities) 
1. เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อขอความ
เห็นชอบ 
2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3. สรุปและรายงานผล 

7,000 บาท นักเรียนพึงพอใจ 

ประมาณการค่าวัสดุครุภัณฑ์โครงการกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
ทรัพยกรโครงการ งบประมาณ 

ที่ รายการ 
จำนวนเงิน (บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) วัสดุ ครุภัณฑ ์ ค่าใช้สอย 
 งานบริหารทั่วไป      
1 พวงมาลาวนัปิยมาหาราช 1,000   10% 1,000 

2 
สืบสานประเพณีถวาย
เทียนเข้าพรรษา 

6,000   อุดหนุน 6,000 

       
รวม 7,000 

 
ปฏิทินแผนปฏิบัติงานโครงการ 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ 

ผลผลิตที่ได้จาก
กิจกรรมใน
โครงการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่ 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1.  เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.  ดำเนินการตาม
โครงการ/ กิจกรรม 
-ประสานงานกับ

ผู้เกี่ยวข้อง 
-พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัด

จ้าง 
-ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

-สรุปรายงานผล 

โรงเรียนมี 
-สถานท่ีพร้อม 
-อุปกรณ์พร้อม 
-บุคลากรพร้อม 
-สิ่งอำนวยความ
สะดวกพร้อม 
-ผลการเรียน
ของนักเรียน
สัมฤทธิ์ผล 

ระหว่างวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 

ถึง 30 
กันยายน 2562 

โรงเรยีนทุ่งฝน
วิทยาคาร 

อำเภอทุ่งฝน 
จังหวัดอุดรธานี 

7,000 
งานบริหาร

ท่ัวไป 
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ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสัญญา  สุริยภา)             (นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ) 
       หัวหน้างานบริหารท่ัวไป                       ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวเขมสิริธร  โทวันนังธนัชญ์)                 (นายนิรันดร์  อรปัญญา) 
       หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                      หัวหน้าการเงิน 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสัญญา  สุริยภา)               (นางชุติมา  ปราบมนตรี) 
      หัวหน้างานบริหารท่ัวไป             ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
16.  โครงการ To be number 1 
กลยุทธ์หลักโรงเรียน  ข้อ 2  กลยุทธ์ยอ่ย ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   มาตรฐานการศึกษา ข้อ  2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 
 

สาระสำคัญโดยสรุป 
(Narrative Summary) 

ตัวชี้วัดแสดงเวลา 
ปริมาณคุณภาพ 

สถานที่ 
(Objecttively 
Varifiable) 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
(Mean of 

Verification) 

ฐานคติที่สำคัญ 
(Important 

Assumption) 

จุดมุ่งหมายระดับแผนงาน 
(Program goal) 

    สร้างพลังขับเคลื่อนให้
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี
คล่องตัว มีประสิทธิภาพส่งผล
ไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม 

โรงเรียน มีระบบ
การบริการบริหาร
จัดการท่ีดี
สิ่งแวดล้อมภายใน
เรียนเรียนเอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
มีบรรยากาศน่าอยู่
น่าเรียน 

โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบ สื่อการ
เรียน ห้องสืบค้น 
อุปกรณ์การสอน ไฟฟ้า 
น้ำประปา ระบบ
อินเตอร์เน็ต สนามกีฬา
และสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการศึกษา 

- คณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานให้การ
สนับสนุน 
- สนองการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- นักเรียน/ครูให้การ
สนับสนุน 

จุดมุ่งหมายระดับโครงการ 
(Project Purpose) 

-พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพโดยใช้

โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการท่ีดี 
สิ่งแวดล้อมภายใน
เรียนเรียนเอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรม

โรงเรียนมีความพร้อม
ด้านอาคารเรียน อาคาร
ประกอบสื่อการเรียน
การสอน ระบบ
อินเตอร์เน็ต ไฟฟ้า 

- คณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานให้การ
สนับสนุน 
- สนองการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
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โรงเรียนเป็นฐาน การเรียนการสอน 
มีบรรยากาศน่าอยู่
น่าเรียน 

ประปา สนามกีฬาและ
อื่น ๆ พร้อมบริการด้าน
การศึกษา 

พอเพียง 
- นักเรียน/ครูให้การ
สนับสนุน 

ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงผ่านมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 

นักเรียนร้อยละ 80 
มีผลการเรียนผา่น
เกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 

สรุปผลการประเมิน
โรงเรียนภายนอกรอบ 3 

โรงเรียนมีความพร้อม  
นักเรียนพึงพอใจ 

ทรัพยากรและกิจกรรม  
(Inputs Activities) 

1. เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3. สรุปและรายงานผล 

งบประมาณ 
20,000 บาท 

-การเงินของโรงเรียน 
โรงเรียนมีความพร้อมทุก

ด้าน 
น นักเรียนพึงพอใจ 

 
 
 

ประมาณการค่าวัสดุครุภัณฑ์โครงการ To be number 1 
 

ทรัพยกรโครงการ งบประมาณ 

ที่ รายการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
  

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

วัสดุ ครุภัณฑ ์ ค่าใช้สอย   
 งานกิจการนักเรียน      
1 To be number one  20,000   อุดหนุน 20,000 

รวม 20,000 
 

ปฏิทินแผนปฏิบัติงานโครงการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ 

ผลผลิตที่ได้
จากกิจกรรม
ในโครงการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่ 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1.  เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนมี 
-สถานท่ีพร้อม 

ระหว่างวันท่ี 
1 ตุลาคม 

โรงเรียนทุ่งฝน
วิทยาคาร 

20,000 
งานกิจการ
นักเรียน 
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ข้ันพื้นฐาน เพื่อขอความ
เห็นชอบ 

2.  ดำเนินการตาม
โครงการ/ กิจกรรม 

-ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
-พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัด

จ้าง 
-ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

-สรุปรายงานผล 

-อุปกรณ์พร้อม 
-บุคลากรพร้อม 

-สิ่งอำนวย
ความสะดวก

พร้อม 
-ผลการเรียน
ของนักเรียน
สัมฤทธิ์ผล 

2561 ถึง 30 
กันยายน 
2562 

อำเภอทุ่งฝน 
จังหวัดอุดรธานี 

 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสัญญา  สุริยภา)             (นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ) 
       หัวหน้างานบริหารท่ัวไป                       ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวเขมสิริธร  โทวันนังธนัชญ์)                 (นายนิรันดร์  อรปัญญา) 
       หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                      หัวหน้าการเงิน 
 
ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสัญญา  สุริยภา)               (นางชุติมา  ปราบมนตรี) 
      หัวหน้างานบริหารท่ัวไป             ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
ท่ี 347/ 2561 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2562 
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 ด้วยโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  ได้กำหนดให้มีการพิจารณางบประมาณและการจัดทำ
แผนปฏิบัติการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  สำหรับใช้เป็นแนวทางการบริหารโรงเรียน
ต่อไป  เพื่อให้การดำเนินการงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
การพิจารณางบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ดังต่อไปนี้ 
 

1.  คณะกรรมการอำนวยการ 
 1.1  นางชุติมา  ปราบมนตรี ประธานกรรมการ 
 1.2  นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ รองประธานกรรมการ 
 1.3  นายอุทิศ  ประเสริฐสังข์ กรรมการ 
 1.4  นางยุวรี  เพ็ชรตา กรรมการ 
 1.5  นายสัญญา  สุริยภา กรรมการ 
 1.6  นางสาวสุกัญญา  นามวงษา กรรมการ 
 1.7  นางนริสา  เสียงเพราะ กรรมการ 
 1.8  นางสาวเขมสิริธร  โทวันนังธนัชญ ์ กรรมการและเลขานุการ 
 1.9  นางสาวนงนภัส  พันธ์ณวงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่  อำนวยการให้การพิจารณางบประมาณประจำปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
2.  คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 2.1  นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ ประธานกรรมการ 
 2.2  นางยุวรี  เพ็ชรตา รองประธานกรรมการ 
 2.3  นายสัญญา  สุริยภา กรรมการ 
 2.4  นางสาวสุกัญญา  นามวงษา กรรมการ 
 2.5  นางนริสา  เสียงเพราะ กรรมการ 
 2.6  นางนาตยา  สายัณห์ กรรมการ 
 2.7  นายบัญชา  สมบัติกำไร กรรมการ 
 2.8  นางสาวปทิตตา  ตรีพงษ์ กรรมการ 
2.  คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ (ต่อ) 
 2.9  นางญาณิศา  ยลถนอม กรรมการ 
 2.10  นายจักรกฤษณ์  ภูผาบาง กรรมการ 
 2.11  นายสุธาศิน  เขียวทอง กรรมการ 
 2.12  นายนิรันดร์  อรปัญญา กรรมการ 
 2.13  นางสาวเขมสิริธร  โทวันนังธนัชญ ์ กรรมการและเลขานุการ 
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 2.14  นางสาวนงนภัส  พันธ์ณวงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่  ร่วมประชุมพิจารณางบประมาณประจำปี 2562 
 
3.  คณะกรรมการฝ่ายบริการ 
 3.1  นางญาณิศา  ยลถนอม ประธานกรรมการ 
 3.2  นางชัชชฎาภรณ์  ลุนชัยภา รองประธานกรรมการ 
 3.3  นางสาวเบญจมาศ ปวงสุข กรรมการ 
 3.4  นางสาวธนิตา  ฤาชากุล กรรมการ 
 3.5  นายบุญมาก  พรมจันทร์ กรรมการ 
 3.6  นายฐิติศักด์ิ  เต็มตาวงษ์ กรรมการ 
 3.7  นางโสภิษฐ์  จันทร์สมคอย กรรมการและเลขานุการ 
  

 หน้าที่  บริการน้ำ อาหารว่าง และอำนวยความสะดวกอื่นแก่คณะกรรมการ 
  

 ท้ังนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ัง ดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการสืบไป 
 
 ส่ัง ณ วันท่ี  4   กันยายน   พ.ศ. 2561 

 
 

(นางชุติมา  ปราบมนตรี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
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คำสั่งโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
ท่ี 348/ 2561 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2562 

 

 เพื่อให้ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2562  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โรงเรียนขอแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นผู้ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 
 

1.  คณะกรรมการอำนวยการ 
 1.1  นางชุติมา  ปราบมนตรี ประธานกรรมการ 
 1.2  นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ รองประธานกรรมการ 
 1.3  นายอุทิศ  ประเสริฐสังข์ กรรมการ 
 1.4  นางยุวรี  เพ็ชรตา กรรมการ 
 1.5  นายสัญญา  สุริยภา กรรมการ 
 1.6  นางสาวสุกัญญา  นามวงษา กรรมการ 
 1.7  นางนริสา  เสียงเพราะ กรรมการ 
 1.8  นางสาวเขมสิริธร  โทวันนังธนัชญ ์ กรรมการและเลขานุการ 
 1.9  นางสาวนงนภัส  พันธ์ณวงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่  อำนวยการให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

2.  คณะกรรมการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
 2.1  นางยุวรี  เพ็ชรตา ประธานกรรมการ 
 2.2  นายอุทิศ  ประเสริฐสังข์ รองประธานกรรมการ 
 2.3  นางสาวนงนภัส  พันธ์ณวงค์ กรรมการ 
 2.4  นางชัชชฎาภรณ์  ลุนชัยภา กรรมการ 
 2.5 นายนิรันดร์  อรปัญญา กรรมการ 
 2.6  นางประทุมพร  มณีจันทร์ กรรมการ 
 2.7  นายอภิวัฒน์  ผาบสิมมา กรรมการ 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 97 

 

 2.8  นางสาวเขมสิริธร  โทวันนังธนัชญ ์ กรรมการและเลขานุการ 
 2.9  นางสาวเบญจมาศ ปวงสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่  ติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 
 

 ท้ังนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ัง ดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการสืบไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี  5   ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

 
(นางชุติมา  ปราบมนตรี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
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ค ำสัง่โรงเรียนทุ่งฝนวิทยำคำร 

ท่ี 63 /  2560 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรจดัท ำแผนพฒันำคณุภำพกำรศึกษำ  ประจ ำปี  2560 - 2563  

………………………………….. 

 ดว้ย  โรงเรยีนทุ่งฝนวทิยาคาร  จะจดัท าแผนแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ประจ าปี  2560 – 
2563  เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพด าเนินการจดัการศกึษาของโรงเรยีนทง่ฝนวทิยา
คาร  เพื่อใหก้ารก าหนดแนวทางเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย  อาศยัอ านาจตามมาตรา  39  แหง่
พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ  กระทรวงศกึษาธกิาร  พ.ศ. 2546  และมาตรา  27  แห่ง
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  พ.ศ.  2547  เรื่อง  อ านาจการบงัคบั
บญัชาขา้ราชการครูและบุคลากรในสถานศกึษา  จงึแต่งตัง้ขา้ราชการครูและบุคลากรใหจ้ดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ประจ าปี  2560 – 2563  ดงันี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  หน้าที ่ ใหค้ าปรกึษาและตดัสนิปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้    
ประกอบดว้ย 

1.1 นายประเวศ   ฤาชากุล ผูอ้ านวยการโรงเรยีน ประธานกรรมการ 
1.2 นายนวมนิทร ์  นันตะร ิ รองผูอ้ านวยการกลุม่

บรหิารงานงบประมาณและ
แผนงาน 

รองประธานกรรมการ 

1.3 นายณัฏชภทัร   สุราช รองผูอ้ านวยการกลุม่
บรหิารงานวชิาการ 

รองประธานกรรมการ 

 
2. คณะท ำงำนจดัท ำแผนพฒันำคณุภำพกำรศกึษำ  ประจ ำปี  2560 – 2563  มหีน้าที ่  

วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน  ผลการด าเนินงานตามภารกจิของโรงเรยีนในทุกดา้น  ก าหนด
กรอบทศิทางและด าเนินการจดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา  ประจ าปี  2560 – 2563  
ประกอบดว้ย 

2.1 นางค าปุ่น   ทพิยโ์ชต ิ ครู  ช านาการพเิศษ ประธานกรรการ 
2.2 นางสาวสกุญัญา   นามวงษา ครู  ช านาการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
2.3 นางสาวมนีา   ศรกีุลวงศ์ ครู  ช านาการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
2.4 นางวมิลศร ี  ฤาชากุล ครู  ช านาการพเิศษ กรรมการ 



2.5 นางยุวร ี เพช็รตา ครู  ช านาการพเิศษ กรรมการ 
2.6 นางสมยุทธ   ฤทธิอ์ร่าม ครู  ช านาการพเิศษ กรรมการ 
2.7 นายบูรณ์   รสโสดา ครู  ช านาการพเิศษ กรรมการ 

/2.8  นางสดุาวด.ี.. 
2.8 นางสุดาวด ี  ฤาชากุล ครู  ช านาการพเิศษ กรรมการ 
2.9 นางผ่องใส   จนัทรส์มคอย ครู  ช านาการพเิศษ กรรมการ 
2.10 นายราชนั   ค าพมิาน ครู  ช านาการพเิศษ กรรมการ 
2.11 นายอทุศิ   ประเสรฐิสงัข ์ ครู  ช านาการพเิศษ กรรมการ 
2.12 นางสุพรรณี   เกตุลาด ครู  ช านาการพเิศษ กรรมการ 
2.13 นายสญัญา   สุรยิะภา ครู  ช านาการพเิศษ กรรมการ 
2.14 นางยุพรกัษ์   พรหมภกัดิ ์ ครู  ช านาการพเิศษ กรรมการ 
2.15 นายบญัชา   สมบตักิ าไร ครู  ช านาการพเิศษ กรรมการ 
2.16 นางสาวสมติานนัท ์ แสนเหม็

ทอง 
ครู  ช านาการพเิศษ กรรมการ 

2.17 นางนรสิา   เสยีงเพราะ ครู  ช านาการพเิศษ กรรมการ 
2.18 นางสาวปทติา   ตรพีงษ ์ ครู  ช านาการพเิศษ กรรมการ 
2.19 นางสาวนงนภสั   พนัธณ์วงค ์ ครู  ช านาการพเิศษ กรรมการ 
2.20 นางญาณิศา   ยลถนอม ครู  ช านาญการ กรรมการ 
2.21 นางกลัยา   ขนัสาล ี ครู  ช านาญการ กรรมการ 
2.22 นางสุปรยีา   กตัตะโร ครู  ช านาญการ กรรมการ 
2.23 นายสุธาศนิ   เขยีวทอง ครู  ช านาญการ กรรมการ 
2.24 นายทว ี  หลงนอ้ย ครู  ช านาญการ กรรมการ 
2.25 นางสาวประทุมพร   เมาวงษ์ ครู  ช านาญการ กรรมการ 
2.26 นางนาตยา   สายนัห ์ ครู  ช านาญการ กรรมการ 
2.27 นายจกัรกฤษณ์   ภูผาบาง ครู กรรมการ 
2.28 นายนิรนัดร ์  อรปัญญา ครู กรรมการ 
2.29 นางสาวสริธิร   โทวนันัง ครู กรรมการ 
2.30 นางสาวประพาภร   โพธริตัน ครู กรรมการ 
2.31 นายวุฒพิงษ์   บุญยอด ครู กรรมการ 
2.32 นางสาวเปรมจติร   ศรหีาเทพ ครู กรรมการ 
2.33 นางสาวโสภษิฐ์   สนิลา้น ครู กรรมการ 
2.34 นางสาวชชัฎาภรณ์   มคีุณ ครู กรรมการ 
2.35 นางสาวธญัญาวรรณ   สลีา

ทอน 
ครูผูช้่วย กรรมการ 



2.36 นางศุภวชิญ์   สทิธอิาจ ครูผูช้่วย กรรมการ 
2.37 นางสาวปาระม ี  เกตุภูวงษ์ ครูผูช้่วย กรรมการ 
2.38 นางสาวเบญจมาศ   ปวงสุข ครูผูช้่วย กรรมการ 
2.39 นางสุพตัรา   ภูผนิผา พนักงานราชการ กรรมการ 
2.40 นางสาววนิดา   ทุมสงคราม พนักงานราชการ กรรมการ 
2.41 นายอทิธพิล   ฤาชากุล พนักงานราชการ กรรมการ 
2.42 นางสาวธนิตา   ฤาชากุล พนักงานราชการ กรรมการ 

/2.43  นายจกัรก์ฤษ... 
 

2.43 นายจกัรก์ฤษ   บูรณสรรค ์ เจา้หนา้ทีธุ่รการ กรรมการ 
2.44 นายชยัพงษ์   บวัป้อม ครูอตัราจา้ง กรรมการ 
2.45 นางสาวนารนีาท   หอ่ไธสง ครู  ช านาญการพเิศษ กรรมการและเลขานุการ 
2.46 นางสาวจนัทรจ์ริา  จนัทร์

พทิกัษ ์
ครู รองกรรมการและ

ผูช้่วยเลขานุการ 
 

3.  คณะกรรมกำรจดัพิมพแ์ละจดัท ำรปูเล่ม   มหีน้าที ่ จดัพมิพแ์ละจดัท ารูปเล่มแผนพฒันา
คุณภาพการศกึษา  ประจ าปี  2560 – 2563  ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย  ประกอบดว้ย 

3.1 นายอทุศิ   ประเสรฐิสงัข ์ หวัหน้ากลุม่บรหิารงาน
งบประมาณและแผนงาน 

ประธานกรรมการ 

3.2 นางสุดาวด ี  ฤาชากุล ครู  ช านาญการพเิศษ รองกรรมการ 
3.3 นางสาวชชัฎาภรณ์   มคีุณ ครู กรรมการ 
3.4 นายนิรนัดร ์  อรปัญญา ครู กรรมการ 
3.5 นายจกัรกฤษ   บูรณสรรค ์ เจา้หนา้ทีธุ่รการ กรรมการ 
3.6 นางสาวนารนีาท   หอ่ไธสง ครู  ช านาญการพเิศษ กรรมการและเลขานุการ 
3.7 นางสาวจนัทรจ์ริา  จนัทร์

พทิกัษ ์
ครู รองกรรมการและ

ผูช้่วยเลขานุการ 
 

4.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  มหีนา้ที ่ ประเมนิผลการด าเนินการจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการศกึษา  ประจ าปี  2560 – 2563  ประกอบดว้ย 

4.1 นายนวมนิทร ์  นันตะร ิ รองผูอ้ านวยการกลุม่บรหิาร
งบประมาณและแผนงาน 

ประธานกรรมการ 

4.2 นายอทุศิ   ประเสรฐิสงัข ์ หวัหน้ากลุม่บรหิารงาน
งบประมาณและแผนงาน 

รองประธานกรรมการ 

4.3 นางค าปุ่น   ทพิยโ์ชต ิ ครู  ช านาญการพเิศษ กรรมการ 



4.4 นางยุวร ี  เพช็รตา ครู  ช านาญการพเิศษ กรรมการ 
4.5 นางสาวนารนีาท   หอ่ไธสง หวัหน้างานแผนงาน กรรมการและเลขานุการ 
4.6 นางสาวจนัทรจ์ริา  จนัทร์

พทิกัษ ์
งานแผนงาน รองกรรมการและ

ผูช้่วยเลขานุการ 
 

/ทัง้นี้... 
  ทัง้นี้  ขอใหผู้ท้ีไ่ดร้บัมอบหมายปฏบิตัหิน้าทีแ่ละด าเนินการใหเ้ป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ย  บงัเกดิผลดตี่อทางราชการ 
 

สัง่ ณ วนัที ่ 18  ธนัวาคม  พ.ศ.  2559 

 

         (นายประเวศ  ฤาชากุล) 
                                                ผูอ้ านวยการโรงเรยีนทุ่งฝนวทิยาคาร 

 




