
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ ล าพูน 

อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
********************* 

 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
คราวประชุมครั้งท่ี  5 /2561  เมื่อวันท่ี 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ให้ความเห็นชอบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
 1) การแบ่งสัดส่วนงบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 ด้านวิชาการ จ านวน  18,225,965  บาท  (ร้อยละ 45.14)  
 ด้านบริหารงานบุคคล จ านวน   9,087,628  บาท  (ร้อยละ 22.51)   
 ด้านงบประมาณ จ านวน   6,918,045  บาท  (ร้อยละ 13.89) 
 ด้านบริหารงานท่ัวไป จ านวน   5,609,519  บาท  (ร้อยละ 17.14) 
 งบส ารองจ่าย จ านวน    532,495 บาท  (ร้อยละ  1.32) 

     รวมงบประมาณทั้งสิ้น      จ านวน  40,373,652 บาท  
 2) โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 112 โครงการ 
 
 

    (ลงชื่อ)  
               (นางประภัสสร  ไชยชนะใหญ)่ 

               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

ค ำน ำ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ฉบับนี้ เป็นแผน 
ปฏิบัติการที่จะจัดท าขึ้นโดยยึดกรอบนโยบายของรัฐบาล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นหลักในการด าเนินการ รวมทั้งวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของโรงเรียนภายใต้งบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับในปีงบประมาณ 2562 

การจัดท าแผนปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย          
เป็นอย่างดียิ่ง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน มั่นใจว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 จะเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ และเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี สามารถพัฒนา          
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

(นายกนที  บุญมากาศ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

สำรบัญ 
 

เรื่อง                                                                                                     หน้ำ 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
สำรบัญตำรำง ค 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน 1 
 ข้อมูลทั่วไป 1 
 ประวัติโรงเรียน 2 
 ข้อมูลอาคารสถานที่ 5 
 ข้อมูลครู บุคลากร และนักเรียน 8 
 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 15 
ส่วนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ 2561 16 
ส่วนที่ 3 กำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ 28 
 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 28 
 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 31 
 นโยบายทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 33 
  วิสัยทัศน์ 33 
  อธิบายศัพท์ประเด็นวิสัยทัศน์ 33 
  พันธกิจ 34 
  เป้าหมาย 35 
  กลยุทธ์สถานศึกษา 35 
  จุดเน้นสถานศึกษา 36 
  ค่านิยมองค์กร 36 
  มาตรฐานสถานศึกษา 37 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 37 
ส่วนที่ 4 กำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 41 
 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 41 
 การจัดสรรงบประมาณตามโครงการประจ าปีงบประมาณ 2562 แยกตามกลุ่มงาน 44 
  โครงการและกิจกรรม (บริหารวิชาการ) 50 
  โครงการและกิจกรรม (บริหารบุคคล) 232 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

สำรบัญ (ตอ่) 
 

เรื่อง                                                                                                      หน้ำ 
  โครงการและกิจกรรม (บริหารทั่วไป) 239 
  โครงการและกิจกรรม (บริหารงบประมาณ) 275 
ส่วนที่ 5 กำรก ำกับติดตำม ประเมิน และรำยงำน 297 
 การบริหารแผน 297 
 การก ากับติดตาม 297 
 ระบบการติดตามประเมินผล 298 
 การรายงานผล 299 
ภำคผนวก 300 
 ค าสั่งโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ที่ 456/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ปีการศึกษา 2562 - 2564 
300 

 ค าสั่งโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ที่ 463/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้าง
ชั่วคราวไปราชการ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 5 

303 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

สำรบัญตำรำง 
 

   ตำรำง                                                                                                      หน้ำ 

ตารางที่ 1 ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 8 
ตารางที่ 2 ข้อมูลครู 9 
ตารางที่ 3 ข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจ า 11 
ตารางที่ 4 ข้อมูลจ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 12 
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบค่าร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลคะแนนเฉลี่ย

ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 – 2560 
13 

ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบค่าร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลคะแนนเฉลี่ย
ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 – 2560 

14 

ตารางที่ 7 แสดงผลการด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2561 16 
ตารางที่ 8 แสดงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 41 
ตารางที่ 9 แสดงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามโครงการประจ าปีงบประมาณ 2562 44 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพูน (Suanboonyopathum Lamphun) 
ที่ตั้ง  เลขที่ 12 ถนน ล ำพูน – ป่ำซำง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองล ำพูน 
 จังหวัดล ำพูน รหัสไปรษณีย์  51000                               
 เว็บไซต์ : www.sby.ac.th   E- mail : admin@sby.ac.th 
รหัสโรงเรียน 10 หลัก 1051510294 
รหัส Smis 8 หลัก  51012007 
รหัส Obec 6 หลัก  510294 
พ้ืนที่  34 ไร่  1 งำน  50  ตำรำงวำ  โดยมีอำณำเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำคำรพำณิชย์ และหอพัก (พ้ืนที่เอกเอกชน) 
ทิศใต้  ติดต่อกับ วิทยำลัยเทคนิคล ำพูน 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนล ำพูน - ป่ำซำง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ วิทยำลัยเทคนิคล ำพูน 

เปิดสอนในระดับ   มัธยมศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6     
สังกัด  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35   

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 
ขนำดของโรงเรียน โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ 
ปรัชญำโรงเรียน  กำรศึกษำ คือ ชีวิต 
คติพจน์   นตฺถิ ปัญญำ สมำ อำภำ  (แสงสว่ำงเสมอด้วยปัญญำไม่มี) 
สีประจ ำโรงเรียน   น้ ำเงิน – ขำว 
ดอกไม้สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน   ดอกเฟ่ืองฟ้ำ 
เอกลักษณ์  สร้ำงคนดีสู่สังคม 
อัตลักษณ์  ยิ้ม ไหว้ ทักทำย สวัสดี 
ตรำสัญญำลักษณ์ประจ ำโรงเรียน   :  ควำมหมำย 

    ส.บ. หมำยถึง ตัวอักษรย่อนำมของเจ้ำหญิงส่วนบุญ ชำยำเจ้ำจักรค ำขจรศักดิ์       
          เจ้ำผู้ครองนครล ำพูนองค์สุดท้ำย ซึ่งเป็นผู้มอบที่ดินและอุปถัมภ์โรงเรียน    
        คบเพลิง หมำยถึง พลังและแสงสว่ำงส่องทำงชีวิตอันเข็มแข็ง  
       โล่ หมำยถึง เครื่องปกป้อง และเป็นสิ่งแสดงถึง เกียรติยศชื่อเสียง  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

สรุปโดยรวม  หมำยถึง  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพูน ให้ควำมสว่ำงทำงสติปัญญำสร้ำงพลังและเกียรติยศ 
อันจะเป็นเกรำะป้องกันตนเอง 
สภาพชุมชนโดยรวม 

1) สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชำกรประมำณ 25,000– 30,000 
คนบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วิทยำลัยเทคนิคล ำพูน อนุสำวรีย์เจ้ำแม่จำมเทวี อำชีพหลักของ
ชุมชน ได้แก่ รับรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ รับจ้ำงในโรงงำนอุตสำหกรรม ค้ำขำย เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือ
ศำสนำ พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีเดือนแปดเป็ง (สรงน้ ำพระ
ธำตุหริภุญชัย) ประเพณีเดือนยี่เป็ง (วันเพ็ญเดือนสิบสอง) ประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรำนต์) และ ลอยกระทง 

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี อำชีพหลัก คือ รับจ้ำง ส่วนใหญ่นับถือศำสนำ 
พุทธ ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 30,000 – 60,000 บำท จ ำนวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว 3 คน 

3) โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน    
โอกาส   จังหวัดล ำพูนมีประวัติควำมเป็นมำมำกกว่ำ 1,300 ปี จึงมีแหล่งเรียนรู้ด้ำนโบรำณสถำน 

โบรำณวัตถุ ค่อนข้ำงมำก สถำนที่ท่องเที่ยวที่ส ำคัญในตัวเมืองล ำพูน เช่น วัดพระธำตุหริภุญชัย  วัดจำมเทวี 
วัดพระยืน เป็นต้น 

โดยสภำพทำงภูมิศำสตร์ จะเป็นพ้ืนที่ผืนเดียวกันกับจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ ำแม่ปิงกับ     ลุ่ม
น้ ำแม่กวง โดยจังหวัดล ำพูนจะอยู่ทำงด้ำนทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ จึงท ำให้โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งบริกำรทำง
วิชำกำรหลำยแห่ง ได้แก่ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในส่วนของ
เอกชน ได้แก่ มหำวิทยำลัยพำยัพ มหำวิทยำลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหำวิทยำลัยฟำรอี์สเทิร์น เชียงใหม่  

ข้อจ ากัด 
1. กำรระดมทุนเพ่ือกำรพัฒนำกำรศึกษำจำกหน่วยงำนส่วนท้องถิ่นและเอกชนจะระดมได้น้อยมำก 

เนื่องจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำนของสังคมมำกกว่ำกำรศึกษำ 
เพรำะเห็นผลในทีเป็นรูปธรรมส่งผลต่อคะแนนเสียงมำกที่สุด ในส่วนของเอกชนนั้นเนื่องจำกส่วนใหญ่นับถือ
ศำสนำพุทธ จึงนิยมท ำบุญตำมควำมศรัทธำมำกกว่ำกำรศึกษำ 

2. ในพ้ืนที่ของจังหวัดล ำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ จะมีสถำบันกวดวิชำมำกมำยหลำยแห่ง ประกอบกับ
ค่ำนิยมของนักเรียนและผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลำนเข้ำเรียนกวดวิชำเกินร้อยละ 70    จึงท ำให้นักเรียนส่วน
หนึ่งไม่สนใจกำรเรียนในชั้นเรียน 

 

2. ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพูน ตั้งอยู่เลขท่ี 12 หมู่ 3 ถนนล ำพูน-ป่ำซำง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง

ล ำพูน จังหวัดล ำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทรศัพท์ 0-5353-5303 โทรสำร 0-5351-1060 สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
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6 โรงเรียนมีเขตพ้ืนที่บริกำร ได้แก่ ต ำบลต้นธงทั้งหมด ต ำบลเวียงยอง ด้ำนทิศใต้ของถนนล ำพูน-ดอยติ ต ำบล
ในเมือง ในเขตคูเมืองและชุมชนบ้ำนหลวย ชุมชนประตูลี้ ชุมชนจำมเทวี ชุมชนมหำวันและชุมชนสันดอนรอม 
ได้รับอนุญำตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสตรีโดยเฉพำะ เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม พ.ศ. 2472 โดยเช่ำที่ของเจ้ำผู้ครอง
นครล ำพูน (บริเวณด้ำนเหนือข้ำงธนำคำรกรุงไทยซึ่งปัจจุบันเป็นส ำนักงำนชุมสำยโทรศัพท์ล ำพูน  ตรงข้ำม
ศำลำกลำง จังหวัดในปัจจุบัน) เป็นสถำนที่ชั่วครำว มีนำงค ำปัน โภคะกุล เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียน  30 
คน คร ู3 คน เปิดสอนตั้งแต่ ป.1-ม.1 และในปลำยปีแรกของกำรเรียนกำรสอนมีนักเรียนเพ่ิมขึ้น 91 คน ครู 5 
คน ที่เดิมคับแคบ ทำงรำชกำรจึงย้ำยไปที่สโมสรเสือป่ำ ต่อมำกระทรวงศึกษำธิกำรจัดสรรงบประมำณให้
จ ำนวน 2,500 บำท และจังหวัดล ำพูนได้ขอควำมร่วมมือจำกประชำชนช่วยกันบริจำคสมทบอีก 3 ,500 บำท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บำท (หกพันบำทถ้วน) จึงได้สร้ำงอำคำรแบบโรงเรียนมณฑลขึ้น   ข้ำงวัดพระธำตุหริภุญชัย 
ถนนอัฎฐำรส และได้ย้ำยไปอยู่อำคำรนี้เมื่อวันที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2474 มีชื่อว่ำ “โรงเรียนสตรีประจ ำจังหวัด
ล ำพูน ส่วนบุญโญปถัมภ์” เพ่ือเสริมพระเกียรติแก่เจ้ำหญิงส่วนบุญ ชำยำเจ้ำจักรค ำขจรศักดิ์ เจ้ำผู้ครองนคร
ล ำพูนองค์สุดท้ำย ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนในขณะนั้น 
 ต่อมำกระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดตั้งโรงเรียนกำรช่ำงสตรีขึ้นในอำคำรเดียวกัน จึงให้โรงเรียนสตรี
ประจ ำจังหวัดย้ำยมำอยู่หมู่บ้ำนสันดอนรอม ถนนล ำพูน-ป่ำซำง (คือที่ตั้งปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 
2484 แทนโรงเรียนจักรค ำคณำทร ซึ่งย้ำยออกไปบ้ำนหนองเส้ง เนื้อที่ของโรงเรียนมี 8 ไร่ 1 งำน 15 ตำรำงวำ   
 ปี พ.ศ. 2491 อำคำรทรุดโทรมมำก จึงย้ำยกลับไปโรงเรียนกำรช่ำงสตรี ถนนอัฏฐำรส  ชั่วครำวและ
ต้นปี  พ.ศ. 2493  กระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดสรรงบประมำณจ ำนวน 50 ,000 บำท   (ห้ำหมื่นบำท) ส ำหรับ
สร้ำงอำคำรเรียนชั้นเดียวแบบ 9 ห้องเรียน (อำคำรไม้) พร้อมด้วยบ้ำนพักครู    2 หลัง ท ำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 17 
มีนำคม พ.ศ. 2494 จึงย้ำยโรงเรียนกลับมำที่ปัจจุบัน (หมู่บ้ำนสันดอนรอม ถนนล ำพูน – ป่ำซำง) และมีชื่อว่ำ 
“โรงเรียนสตรีล ำพูน” ต่อมำในปีพ.ศ. 2498 กระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดสรรงบประมำณจ ำนวน 30,000 บำท 
(สำมหมื่นบำท) เพ่ือจัดซื้อที่ดินเพ่ิมขึ้นอีก 10 ไร่ 15 ตำรำงวำ และในปี พ.ศ. 2503 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น 
“โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพูน” จนถึงปัจจุบัน  
 พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมำณจัดซื้อท่ีดินเพิ่มอีก 10 ไร่ ในรำคำ 400,000 บำท                            (สี่
แสนบำท) และได้รับมอบโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2523 และในปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนร่วมกับ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สมำคมผู้ปกครองและครู สมำคมศิษย์เก่ ำ รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน 
ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธำได้ด ำเนินกำรจัดซื้อที่ดินด้ำนทิศเหนือของโรงเรียน จ ำนวน 4 ไร่ 2 งำน เป็นเงิน 
4,000,000 บำท  

ปัจจุบันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพูน มีที่ดิน 3 แปลงติดต่อกัน แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งำน 
44 ตำรำงวำ แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 10 ไร่ แปลงที่ 3 มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งำน 6 ตำรำงวำ รวมมีเนื้อท่ีทั้งหมด 34 ไร่ 1 
งำน 50 ตำรำงวำ มีอำคำรเรียน 7 หลัง อำคำรประกอบ 4 หลัง โรงอำหำร/หอประชุม 1 หลัง อำคำรห้องสมุด 
1 หลัง อำคำรหอประชุมอเนกประสงค์ สร้ำงด้วยเงินบริจำค 1 หลัง บ้ำนพักครู 2 หลัง สระว่ำยน้ ำขนำด
มำตรฐำน 1 สระ อำคำรพยำบำลสร้ำงโดยใช้เงินบริจำคจ ำนวน 1 หลัง อำคำรโสตทัศนศึกษำ 1 หลัง ห้องน้ ำ 
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– ห้องส้วม 7 หลัง ในปีกำรศึกษำ 2560 มีนักเรียนชำย 1,102 คน นักเรียนหญิง 2,006 คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 
3,108 คน ครู 152 คน  ลูกจ้ำงประจ ำ 2 คน ครูอัตรำจ้ำงและลูกจ้ำงชั่วครำว 85 คน รวมบุคลำกรทั้งหมด 
239 คน ปัจจุบันมี นำยเล่ห์  ไทยเท่ียง เป็นผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน    

 ในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 เดิมรับ
นักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และสหศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำ ตอนปลำย  ต่อมำในปี
กำรศึกษำ 2542 ได้เปิดรับนักเรียนชำยในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จึงท ำให้โรงเรี ยนเปลี่ยนสภำพจำก
โรงเรียนสตรีประจ ำจังหวัดมำเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษำ ทั้งระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ปัจจุบัน โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  

ปี 2553 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดให้ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพูน 
เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนจึงได้เพ่ิมสำระมำตรฐำนสำกลเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
ในปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียนได้เปิดแผนกำรเรียนให้นักเรียนได้เลือกเรียนอย่ำงหลำกหลำย ดังนี้ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ที ่ แผนการจัดการเรียน 
จ านวนห้อง 
แต่ละระดับ 

ที ่ หลักสูตรที่เน้น 
จ านวนห้อง
แต่ละระดับ 

1 แผนกำรเรียนท่ัวไป   10 1 หลักสตูรแผนกำรเรียนห้องเรียนท่ัวไป
วิทยำศำสตร์ คณติศำสตร์ ตำม
แนวทำงสะเตม็ศึกษำ (STEM 
Education) 

3 

2 แผนกำรเรียน วิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ตำมแนวทำง สสวท.
และสอวน. 

2 2 แผนกำรเรียนห้องเรียนท่ัวไป
วิทยำศำสตร์-คณติศำสตร ์

3 

3 แผนกำรเรียนห้องเรียนพิเศษทำง
ภำษำ Mini English Program (MEP) 

2 3 หลักสตูรห้องเรียนศิลป์ภำษำ (อังกฤษ 
จีนญี่ปุ่น ฝรั่งเศส) 

4 

4 แผนกำรเรียนห้องเรียนพิเศษ
คณิตศำสตร์ (Gifted math) 

2 4 แผนกำรเรียนห้องเรียนท่ัวไปเน้น
ภำษำอังกฤษ-คณิตศำสตร ์

2 

 

5 แผนกำรเรียนห้องเรียนท่ัวไปเน้น
ดนตรีกีฬำ อำชีพ 

1 

6 แผนกำรเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์ คณติศำสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม(STEM) 

1 

7 แผนกำรเรียนพิเศษ
คณิตศำสตร์(Gifted math) 

1 

8 แผนกำรเรียนพิเศษทำงภำษำ 1 
 รวม 16  รวม 16 
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3. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
3. 1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

อาคารไม้ เป็นอำคำรไม้ชั้นเดียวย้ำยจำกอำคำรหลังเก่ำมำสร้ำงใหม่ สร้ำงเมื่อ พ .ศ. 2547 ด้วยเงิน
บริจำคของสมำคมฯศิษย์เก่ำ จ ำนวน 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำท)ประกอบด้วย ห้องเรียน 6 ห้อง ใช้เป็น
ห้องจริยธรรม ห้องศูนย์วัฒนธรรมและห้องแนะแนว 

อาคาร 1 เป็นอำคำรเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้นและ 2 ชั้น เงินงบประมำณ 5,700,000 บำท   (ห้ำล้ำน
เจ็ดแสนบำท) ประกอบด้วยห้องปฏิบัติกำรพิเศษ 11 ห้อง ห้องเรียน 1 ห้อง ห้องพักครู 6 ห้อง ห้องโสตทัศน
ศึกษำ1 ห้องและห้องเอนกประสงค์1 ห้อง สร้ำงปี พ.ศ.2527 

อาคาร 2 เป็นอำคำรเรียน 3 ชั้น แบบ 318 ค. เงินงบประมำณ 3,200,000  บำท (สำมล้ำนสองแสน
บำท) สร้ำงเมื่อ ปี พ.ศ.2521 

อาคาร 3 เป็นอำคำรเรียน 3 ชั้น แบบ 318 ป. เงินงบประมำณ 1,500,000 บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสน
บำท) ประกอบด้วยห้องพักครู 2 ห้อง (ธุรกิจและคอมพิวเตอร์)ห้องผู้อ ำนวยกำร 1 ห้องห้องประชุม 1 ห้อง 
ห้องธุรกำร 1 ห้อง ห้องบริกำร 1 ห้อง ห้องวิชำกำร 1 ห้อง ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 8 ห้อง ห้องเรียนธุรกิจ 2 
ห้อง สร้ำงเมื่อปี  พ.ศ. 2513 

อาคาร 4 เป็นอำคำรเรียน 3 ชั้น แบบ 318 ก.เงินงบประมำณ 3,000,000 บำท (สำมล้ำนบำท) 
ประกอบด้วย ห้องเรียน 11 ห้องห้องพักครูคณิตศำสตร์3 ห้อง ห้องปฏิบัติกำร 2 ห้องสร้ำงเมื่อปี พ.ศ. 2519 

อาคาร 5 เป็นอำคำรเรียน 3 ชั้น แบบ324/41 (หลังคำทรงไทย) เงินงบประมำณ 17,000,000 บำท 
(สิบเจ็ดล้ำนบำท) ใต้ถุนโล่งพ้ืนชั้นล่ำงเป็นหินขัด พร้อมห้องน้ ำในอำคำร  ประกอบด้วย ห้องเรียน 24 
ห้องเรียน ห้องโสตทัศนศึกษำ 2 ห้อง ห้องพักครูภำษำไทยและสังคมศึกษำ สร้ำงเมื่อปี พ.ศ. 2547 

โ ร งอาหาร  – หอประชุ มมี ชื่ อ ว่ ำ“ปทุมวดี”สร้ ำ งด้ ว ย เ งิ น งบประมำณ  800,000 บำท 
(แปดแสนบำท) สร้ำงเมื่อปี พ.ศ. 2516 

อาคาร 6 เป็นอำคำร 2 ชั้น 14 ห้องเรียน สร้ำงในปีกำรศึกษำ 2546 ด้วยเงินบริจำคโดยสมำคม
ผู้ปกครองและครูฯ งบประมำณ 3,000,000 บำท (สำมล้ำนบำท) เปิดใช้เมื่อ16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2547 ใช้เป็น
อำคำรเรียนเรียนพลศึกษำและสุขศึกษำและเป็นห้องพักครูสุขศึกษำและพลำนำมัย 

อาคาร 7 เป็นอำคำรชั้นเดียวแบบ 102 มี 2 ห้องเรียน เป็นห้องนำฏศิลป์ 1 ห้อง และห้องดนตรี 1 
ห้อง สร้ำงด้วยเงินงบประมำณ  260,000 บำท (สองแสนหกหมื่นบำท) สร้ำงเมื่อปี  พ.ศ.2519 

อาคาร 8 เป็นอำคำรชั้นเดียวแบบ 102 มี 2 ห้องเรียนใช้เป็นห้องปฏิบัติกำรวิชำศิลปศึกษำ          
สร้ำงด้วยเงินงบประมำณปี พ.ศ. 2525 เป็นเงิน 779,000 บำท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้ำพันบำท) 

อาคาร 9 เป็นอำคำร 2 ชั้น แบบ 204 ประกอบด้วยห้องเรียน4 ห้องเป็นอำคำรคหกรรม  ใช้เรียน
วิชำคหกรรม งำนบ้ำน,ตัดเย็บ,งำนประดิษฐ์ สร้ำงด้วยเงินงบประมำณ 1,559,000 บำท   (หนึ่งล้ำนห้ำแสนห้ำ
หมื่นเก้ำพันบำท ) สร้ำงเมื่อปี พ.ศ. 2529 
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อาคาร10 เป็นอำคำร 2 ชั้น แบบ 204 ใช้เป็นห้องพักครูและห้องเรียนวิชำงำนช่ำง ห้องโยธวำทิต                 
มี 4 ห้องเรียน เงินงบประมำณ 3,034,000บำท (สำมล้ำนสำมหมื่นสี่พันบำท) สร้ำงเมื่อปี พ.ศ. 2539 

อาคาร11 แบบ 318ล/55- ข สร้ำงปี พ.ศ. 2559 ด้วยเงินงบลงทุนและสิ่งปลูกสร้ำง จ ำนวน 
22,839,100 บำท มีชื่อว่ำ“สิริบุญญวิทย์”เป็นอำคำร 4 ชั้น แบบ 119 ใช้เป็นห้องพักครูและห้องเรียนวิชำ
ภำษำต่ำงประเทศประกอบด้วยห้องเรียนห้องเรียน 14 ห้อง ห้องเรียนขนำดใหญ่ 4 ห้องเงินงบประมำณ 
21,799,470บำท (ยี่สิบเอ็ดล้ำนเจ็ดแสนเก้ำหมื่นเก้ำพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบำท)  

หอถังประปา แบบ9/9 สร้ำงด้วยเงินงบประมำณปี 2535 เป็นเงินจ ำนวน 219,000 บำท (สองแสน
หนึ่งหมื่นเก้ำพันบำท) 

อาคารศรีส่วนบุญ สร้ำงด้วยเงินรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสมุดหนังสือเรียน จ ำนวน 50,000 บำท (ห้ำ
หมื่นบำท) สร้ำงเมื่อปี  พ.ศ. 2536 

อาคารห้องสมุด สร้ำงด้วยเงินบริจำคจำกศิษย์เก่ำและผู้ปกครองนักเรียน เป็นเงินจ ำนวน  3,000,000 
บำท (สำมล้ำนบำท) โดยกำรริเริ่มของผู้อ ำนวยกำรสำยสวำท สุริยะกุล ณอยุธยำ สร้ำงปี พ.ศ. 2537 เปิดใช้
งำนปี 2538 ได้รับพระมหำกรุณำธิคุณ มีชื่อว่ำ “หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ” 

อาคารศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ าโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  ล าพูน ได้รับเงินงบประมำณจำกกรมสำมัญ
ศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำรปี 2540 เป็นค่ำก่อสร้ำง จ ำนวน 19,233,000 บำท (สิบเก้ำล้ำนสองแสนสำมหมื่น
สำมพันบำท) เป็นสระว่ำยน้ ำขนำดมำตรฐำนขณะนี้ได้เปิดให้นักเรียนได้ใช้เรียนและให้บริกำรแก่ผู้ที่สนใจกีฬำว่ำยน้ ำ 

เรือนพยาบาลเจ้าหญิงส่วนบุญ สร้ำงด้วยเงินบริจำคจำกศิษย์เก่ำและผู้ปกครองนักเรียน งบประมำณ  
2,000,000 บำท (สองล้ำนบำท) สร้ำงปี พ.ศ.2540  ลักษณะเป็นอำคำรชั้นเดียว  ขนำดกว้ำง 12.60  เมตร 
ยำว 32.10 เมตร มีมุขด้ำนหน้ำและระเบียงโดยรอบเนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด 404 ตำรำงเมตร พ้ืนที่ห้องปู
กระเบื้องแกรนิต ประกอบด้วยห้องใช้สอยดังนี้ ห้องพัก  ผู้ป่วย 1 ห้อง ห้องเกียรติประวัติ 1 ห้อง ห้องน้ ำชำย 
2 ห้อง ห้องน้ ำหญิง 2 ห้อง 

ทางเชื่อมอาคาร 3 – 4 สร้ำงด้วยเงินรำยได้สถำนศึกษำงบประมำณปี 2545 โดยกำรขออนุมัติจำก
กรมสำมัญศึกษำสร้ำงทำงเดนิเชื่อมอำคำรเรียน เป็นเงิน 317,000 บำท (สำมแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบำท) 

อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ สร้ำงด้วยเงินบริจำคของสมำคมศิษย์เก่ำ ฯ สมำคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพูนเมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้รับพระรำชทำนชื่อเป็น   อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลอง
สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  สร้ำงในพ้ืนที่ว่ำงซึ่งโรงเรียนจัดซื้อเพ่ิมเมื่อ ปีกำรศึกษำ 2547 เป็นอำคำรโล่งชั้น
เดียว มีพื้นท่ี 2,400 ตำรำงเมตร งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 8,257,319 บำท 
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3.2 แผนผังโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  ล าพูน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

4. ข้อมูลครู บุคลากร และนักเรียน 
    4.1 ข้อมูลผู้บริหาร 
 ผู้บริหำรชื่อ   นำยกนที  บุญมำกำศ    
 ต ำแหน่ง    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพูน                      
 วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  กศ.ม.  (กำรบริหำรกำรศึกษำ) 
 ได้ด ำรงต ำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่ 4 ตุลำคม พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน 
 รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน มี 4 คน คือ 

1. นำยอรรถพงษ์  เฟ่ืองฟู  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
     วุฒิกำรศึกษำสูงสุด   กศ.ม. (กำรบริหำรกำรศึกษำ) 
2. นำยขุนหำญ   นิตตำ   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

วุฒิกำรศึกษำสูงสุด   กศ.ม. (กำรบริหำรกำรศึกษำ) 
3. นำยจักรพงษ์  ใจปัญญำ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 

วุฒิกำรศึกษำสูงสุด   ศษ.ม. (กำรบริหำรกำรศึกษำ) 
4. นำงกิ่งกำญจน์  โสภำวิบูลรัตน์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 

วุฒิกำรศึกษำสูงสุด   กศ.ม. (กำรบริหำรกำรศึกษำ) 
 
4.2 ท าเนียบผู้บริหาร 
ตารางท่ี 1 ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  (พ.ศ.) 
1 นำงค ำปัน            โภคะกุล 2472 – 2485 
2 นำงทองอยู่ วสันตทัศน์ 2485 – 2488 
3 นำงสำววันดี มำละวิชัย 2488 – 2492 
4 นำงสำวบุญธรรม ปฏิรูปำนุสรณ์ 2492 – 2494 
5 นำงสำวทองค ำ ปฏิรูปำนุสรณ์ 2494 – 2510 
6 นำงจันทนำ รัตนธัญญำ 2510 – 2511 
7 นำงสำวลำวัณย์ วุฒิกุล 2511 – 2516 
8 นำงนิภำ นินทบดี 2516 – 2522 
9 นำงประไพ   ตันตระกุล 2522 – 2525 
10 นำงสำวบุญนำค เดี่ยววิไล 2525 – 2533 
11 นำงสำยสวำท   สุริยกุล ณ อยุธยำ 2533 – 2539 
12 นำยสมพงษ์   ญำณตำล 2539 – 2546 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  (พ.ศ.) 
13 นำยนิวัฒน์ชัย  รัตน์ชเลศ 2546 – 2549 
14 นำยณรงค์       แปงทอง 2549 – 2554 
15 นำยอ ำนวย  อุตตระพยอม 2554 – 2555 
16 
17 

นำยเล่ห์     ไทยเที่ยง 
นำยกนที  บุญมำกำศ 

2555 – 2561 
2561 – ปัจจุบัน 

 
4.3 ข้อมูลครูและบุคลากรของโรงเรียน 
ตารางท่ี 2  ข้อมูลครู 
 

กลุ่ม/กลุ่มสาระ/งาน 

วุฒิการศึกษา 
จ านวน 
รวม 
  

วิทยฐานะ   
จ านวน 
รวม 
  

ปริญญาตร ี ปริญญาโท 
ปริญญา

เอก คศ.1 
คศ.
2 

คศ.
3 

คศ.
4 

ครู
ผู้ช่วย ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. ผู้บริหำร  -   -  4 1     5 - - 4 1 - 5 
2. ภำษำไทย - 7 2 6     15 1 5 9 - - 15 
3. วิทยำศำสตร ์ 8 10 2 10     30 2 10 12 1 5 30 
4. ภำษำต่ำงประเทศ  4 12 3 7     26 10 12 2 - 2 26 
5. สังคมศึกษำ 2 7 4 5     18 3 8 7 - - 18 
6. คณิตศำสตร ์ 3 6 4 11     24 - 6 15 - 3 24 
7. สุขศึกษำและพลศึกษำ 2 3 2 - 1  -  8 1 1 7 - 1 8 
8. กำรงำนอำชีพ                 
   8.1 คอมพิวเตอร์ 1  - 2 6     9 - 4 5 - - 9 
   8.2 คหกรรม+เกษตร 3 2 2 2     9 - 2 5 - 2 9 
   8.3 ธุรกิจ 2 5 - -     7 1 3 3 - - 7 
9. ศิลปะ 1 2 2 -     5 1 - 4 - - 5 
10. งำนแนะแนว -  - 1 3     4 - 2 2 - - 4 

รวม 26 54 28 51 1   160 18 53 72 2 13 160 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
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จ ำนวนข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนแยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

1. บริหำร

2. ภำษำไทย

3. วิทยำศำสตร์

4. ภำษำต่ำงประเทศ 

5. สังคมศึกษำ
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างช่ัวคราว ลูกจ้างประจ า 

กลุ่ม/กลุ่มสาระ/งาน 

วุฒิการศึกษา 
จ านวน 
รวม 

  

 ม.3  
หรือต่ ากว่า 

ม.6  
หรือเทียบเท่า  

ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. ครูอัตรำจ้ำงคนไทย +  LAB 
BOY + พนักงำนรำชกำร  -  -  -  -  -  - 4 10  -  - 14 
2. ครูชำวต่ำงชำติ  -  -  -  -  -   9 2  -  - 11 
3. เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน  -  -  - 1 1 2 6 17  -  - 27 
4. พนักงำนท ำควำมสะอำด  - 16  -  -  -  -  -  -  -  - 16 
5. พนักงำนปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 1 1  -  -  -  -  -  -  -  - 2 
6. ยำมรักษำกำร 3  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3 
7. พนักงำนขับรถ  -  - 4  -  -  -  -  -  -  - 4 
8. นักกำรภำรโรง  -  -  -   -  -  -  -  -  -  - 0 
9. ช่ำงไฟฟ้ำ - ประปำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
10. เจ้ำหน้ำที่สระว่ำยน้ ำ  -  -  -  -  -  - 1  -  -  - 1 
11.ลูกจ้ำงประจ ำ  -  - 1  -  -  -  -  -  -  - 1 
รวม 4 17 5 1 1 2 20 29     79 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
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ข้อมูลบุคลำกร ลูกจ้ำงชั่วครำว ลูกจ้ำงประจ ำ

1. ครูอัตราจ้างคนไทย

2. ครูชาวต่างชาติ

3. เจ้าหน้าที่ส านักงาน

4. พนักงานท าความสะอาด

5. พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์

6. ยามรักษาการ

7. พนักงานขับรถ

8. เจ้าหน้าที่สระว่ายน  า

9.ลูกจ้างประจ า
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4.4 จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน 
ตารางท่ี 4  ข้อมูลจ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 

    

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม ห้องเรียน 
ชาย หญิง 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 268 376 644 17 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 248 350 598 15 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 228 332 560 14 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 183 372 555 15 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 121 276 397 15 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 140 381 521 16 

รวม 1,188 2,087 3,275 92 
     ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
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แผนภูมิเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพูน 
ปีกำรศึกษำ 2561

ชำย

หญิง
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 
 

4.5 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
ตารางที่ 5  แสดงการเปรียบเทียบค่าร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ 
      ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 – 2560 

ปีการศึกษา 
จ านวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

2558 508 47.39 36.93 42.25 52.27 33.11 
2559 511 51.31 33.08 36.87 53.33 33.90 

2560 538 54.10 28.56 34.53  32.03 
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16%

ข้อมูลเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนแยกเป็นระดับชั้น

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O –NET )
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 – 2560

ปีกำรศึกษำ 2558

ปีกำรศึกษำ 2559

ปีกำรศึกษำ 2560
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➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ตารางที ่6  แสดงการเปรียบเทียบค่าร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ 
      ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 – 2560 
 

ปีการศึกษา 
จ านวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

2558 572 54.73 30.34 35.86 42.26 26.71 

2559 513 57.03 26.70 33.60 38.17 26.42 
2560 472 50.65 25.23 29.98 35.96 26.68 
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O –NET )
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560

ปีกำรศึกษำ 2558

ปีกำรศึกษำ 2559

ปีกำรศึกษำ 2560
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5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561 

 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในรอบปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 

2561) โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
ตารางท่ี 7  แสดงผลการด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2561 

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงานงบประมาณ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.1 ความสามารถของผู้เรียนในการอ่านและเขียนได้   - 
 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 106,855 
 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ด าเนินการแล้ว บรรลุ 80,500 
 3. โครงการรักการอ่าน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 3,000 
 รวม   190,355 

1.2 ความสามารถของผู้เรียนในด้านการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ   - 
 1. โครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน MEP ด าเนินการแล้ว บรรลุ 762,000 
 2. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 822,200 
 3. โครงการพัฒนาการบริหารงานห้องเรียนพิเศษ MEP ด าเนินการแล้ว บรรลุ 116,720 
 4. โครงการพัฒนาห้องเรียนด้านภาษา ด าเนินการแล้ว บรรลุ 20,000 
 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ด าเนินการแล้ว บรรลุ 80,50 
 6. โครงการรักการอ่าน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 3,000 
 7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ  ด าเนินการแล้ว บรรลุ 233,000 
 8. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 159,600 
 รวม   2,197,020 

1.3 ความสามารถของผู้เรียนในด้านการคิดค านวณ -  - 
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วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงานงบประมาณ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

งบประมาณ 

 1. โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
(Gifted Child in Mathematics) 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ 850,201 

 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขัน
กับ หน่วยงานภายในและภายนอก 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ 327,000 

 รวม   1,177,201 

1.4 
ความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

   

 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ 120,000 

 2. โครงการพัฒนานักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์สังคมศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ 66,560 

 รวม   186,560 

1.5 ความสามารถของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ -  - 
 1.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 805,872 
 รวม   805,872 

1.6 
ความก้าวหน้าของผู้เรียนจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความ
เข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร 

  - 

 1. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนฝ่ายวิชาการ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 2,867,216 
 รวม   2,867,216 

1.7 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน -  - 
 1. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนฝ่ายวิชาการ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 2,867,216 
 รวม   2,867,216 

1.8 
ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีของผู้เรียน ที่พร้อมจะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ 

- ดี - 

 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ด าเนินการแล้ว บรรลุ 31,984 
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วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงานงบประมาณ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

งบประมาณ 

 2. โครงการพัฒนางานแนะแนว ด าเนินการแล้ว บรรลุ 77,000 
 รวม   108,984 

วัตถุประสงค์ที่ 2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

2.1 ความประพฤติของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก   - 
 1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 74,100 
 2. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินการแล้ว บรรลุ 59,355 
 3. โครงการประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ด าเนินการแล้ว บรรลุ 75,000 
 4. โครงการพิเศษ งานโรงเรียนธนาคาร ด าเนินการแล้ว บรรลุ 5,000 
 5. โครงการ คุณธรรม จริยธรรม ด าเนินการแล้ว บรรลุ 51,000 
 7. โครงการผู้น าประชาธิปไตย  ด าเนินการแล้ว บรรลุ 104,500 
 9. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 1,912,780 
 รวม   2,281,735 

2.2 การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   - 
 2. โครงการส่วนบุญร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 273,700 

 3. โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 75,70 
 4. โครงการศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชด าริ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 20,000 

 5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ 34,430 

 6. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ด าเนินการแล้ว บรรลุ 66,637 
 7. โครงการส่งเสริมการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 40,000 
 รวม   510,487 

2.3 
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยของผู้เรียน 

  - 

 1. โครงการศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชด าริ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 20,000 
 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ด าเนินการแล้ว บรรลุ 80,500 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงานงบประมาณ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

งบประมาณ 

 3. โครงการรักการอ่าน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 3,000 
 4. โครงการส่งเสริมการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 40,000 
 รวม   143,500 

2.4 การยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของผู้เรียน   - 
 1. โครงการพัฒนางานแนะแนว ด าเนินการแล้ว บรรลุ 77,000 
 รวม    

2.5 วิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงของผู้เรียน ด าเนินการแล้ว บรรลุ - 
 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 14,190 
 2. โครงการส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาด้านกีฬาและการออกก าลังกาย ด าเนินการแล้ว บรรลุ 354,070 
 รวม   368,260 

2.6 การรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีของผู้เรียน   - 
 1. โครงการพัฒนางานแนะแนว ด าเนินการแล้ว บรรลุ 77,000 
 2. โครงการส่งเสริมสุขภาพ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 14,190 
 รวม   91,190 

2.7 ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก   - 
 1. โครงการพัฒนางานแนะแนว ด าเนินการแล้ว บรรลุ 77,000 
 รวม   77,000 

2.8 
ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัวชุมชนและสังคม 

  - 

 1. โครงการ คุณธรรม จริยธรรม ด าเนินการแล้ว บรรลุ 51,000 
 2. โครงการพัฒนางานแนะแนว ด าเนินการแล้ว บรรลุ 77,000 
 รวม   128,000 

วัตถุประสงค์ที่ 3 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

3.1 
สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 

  - 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงานงบประมาณ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

งบประมาณ 

 1. โครงการพัฒนางานแผนงานของโรงเรียน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 55,000 
 รวม   55,000 

วัตถุประสงค์ที่ 4 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4.1 การพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียน   - 
 1. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 661,190 

 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและบุคลากรให้เข้าร่วมกิจกรรม
และการแข่งขันกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ 30,000 

 3. โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
(Gifted Child in Mathematics) 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ 850,201 

 4. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 2,867,216 
 5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 106,855 
 6. โครงการพัฒนาการบริหารงานห้องเรียนพิเศษ MEP ด าเนินการแล้ว บรรลุ 116,720 
 7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 50,000 
 รวม   4,682,182 

4.2 การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ   - 
 1. โครงการปรับปรุงพัฒนางานฝ่ายบริหารงานบุคคล ด าเนินการแล้ว บรรลุ 18,800 
 2. โครงการพัฒนางานอ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 228,670 
 3. โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากร ด าเนินการแล้ว บรรลุ 128,300 
 4. โครงการสรรหาและจัดจ้างบุคลากรในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ด าเนินการแล้ว บรรลุ 10,278,400 
 5. โครงการพัฒนา Co - Teacher และครูชาวต่างประเทศ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 888,000 
 6. โครงการพัฒนาบุคลากร ด าเนินการแล้ว บรรลุ 540,000 
 รวม   12,082,170 

4.3 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน   - 
 1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 1,363,682 
 2. โครงการจัดท าสารสนเทศโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2560 - 2561 ด าเนินการแล้ว บรรลุ 50,000 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงานงบประมาณ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

งบประมาณ 

 3. โครงการพัฒนา งานพัสดุ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 27,650 
 รวม   1,441,332 

4.4 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม   - 
 1. โครงการงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ด าเนินการแล้ว บรรลุ 28,000 
 2. โครงการพัฒนางานอ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 228,670 

 3. โครงการจัดหาและจัดซื้อวัสดุส านักงานฝ่าย/งาน/โครงการพิเศษ/ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ 1,000,000 

 4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องส านักงานบริหารวิชาการ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 38,620 
 รวม   1,295,290 

วัตถุประสงค์ที่ 5 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการ ศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 

5.1 การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา   - 
 1. โครงการพัฒนางานแผนงานของโรงเรียน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 55,000 
 2. โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 355,380 
 รวม   410,380 

วัตถุประสงค์ที่ 6 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

6.1 การก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา   - 
 1. โครงการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 4,674,000 
 2. โครงการพัฒนางานแผนงานของโรงเรียน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 55,000 
 3. โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 355,380 
 4. โครงการพัฒนางานส านักงานผู้อ านวยการ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 29,540 
 รวม   5,113,920 

วัตถุประสงค์ที่ 7 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

7.1 การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ และกิจกรรม   - 
 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ด าเนินการแล้ว บรรลุ 31,984 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงานงบประมาณ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

งบประมาณ 

 2. โครงการสานฝันผู้เรียนสู่โลกแห่งการเรียนรู้ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 10,000 
 3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ (STEM) ด าเนินการแล้ว บรรลุ 270,000 

 4. โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
(Gifted Child in Mathematics) 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ 850,201 

 5. โครงการพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพเยาวชนสู่อาเซียน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 14,516 
 6. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ด าเนินการแล้ว บรรลุ 66,637 
 7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 120,000 
 8. โครงการพัฒนานักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ด าเนินการแล้ว บรรลุ 66,560 
 9. โครงการพัฒนาห้องเรียนด้านภาษา ด าเนินการแล้ว บรรลุ 20,000 
 10. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ  ด าเนินการแล้ว บรรลุ 233,000 
 รวม   1,682,898 

7.2 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง   - 
 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ด าเนินการแล้ว บรรลุ 31,984 
 2. โครงการสานฝันผู้เรียนสู่โลกแห่งการเรียนรู้ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 10,000 
 3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ (STEM) ด าเนินการแล้ว บรรลุ 270,000 

 4. โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
(Gifted Child in Mathematics) 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ 850,201 

 5. โครงการพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพเยาวชนสู่อาเซียน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 14,516 
 6. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ด าเนินการแล้ว บรรลุ 66,637 
 7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 120,000 
 8. โครงการพัฒนานักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ด าเนินการแล้ว บรรลุ 66,560 
 9. โครงการพัฒนาห้องเรียนด้านภาษา ด าเนินการแล้ว บรรลุ 20,000 
 10. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ  ด าเนินการแล้ว บรรลุ 233,000 
 รวม   1,682,898 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงานงบประมาณ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

งบประมาณ 

7.3 
การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดง
ความคิดเห็นคิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน 

  - 

 1. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 822,200 
 2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและทักษะทางวิชาการ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 79,625 
 3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ด าเนินการแล้ว บรรลุ 31,984 

 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและบุคลากรให้เข้าร่วมกิจกรรม
และการแข่งขันกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ 30,000 

 5. โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และ สิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(สอวน.) 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ 1,627,670 

 6. โครงการสานฝันผู้เรียนสู่โลกแห่งการเรียนรู้ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 10,000 
 7. งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 41,950 
 8. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก าลังใจ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 52,900 
 9. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ (STEM) ด าเนินการแล้ว บรรลุ 270,000 

 10. โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
(Gifted Child in Mathematics) 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ 850,201 

 11. โครงการพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพเยาวชนสู่อาเซียน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 14,516 

 12. โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และ สิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ 749,670 

 13. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ด าเนินการแล้ว บรรลุ 66,637 
 14. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 120,000 
 15. โครงการพัฒนานักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ด าเนินการแล้ว บรรลุ 66,560 
 16. โครงการทูบีนัมเบอร์วัน TO BE NUMBER ONE ด าเนินการแล้ว บรรลุ 15,000 
 17. โครงการพัฒนาห้องเรียนด้านภาษา ด าเนินการแล้ว บรรลุ 20,000 
 18. โครงการรักการอ่าน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 3,000 
 19. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 159,600 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงานงบประมาณ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

งบประมาณ 

 20. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ  ด าเนินการแล้ว บรรลุ 233,000 
 21. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและอัจฉริยภาพนักเรียน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 580,600 

 22. โครงการห้องสมุด 3 ดีมีชีวาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลโลก บน
พ้ืนฐาน ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ 117,000 

 รวม   5,962,113 

7.4 การเรียนรู้สาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆของผู้เรียน   - 
 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ด าเนินการแล้ว บรรลุ 31,984 
 2. โครงการสานฝันผู้เรียนสู่โลกแห่งการเรียนรู้ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 10,000 

 3. โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
(Gifted Child in Mathematics) 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ 850,201 

 4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ (STEM) ด าเนินการแล้ว บรรลุ 270,000 
 5. โครงการพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพเยาวชนสู่อาเซียน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 14,516 

 6. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ 34,430 

 7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ด าเนินการแล้ว บรรลุ 66,637 
 8. โครงการพัฒนานักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ด าเนินการแล้ว บรรลุ 66,560 
 9. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 120,000 
 10. โครงการพัฒนาห้องเรียนด้านภาษา ด าเนินการแล้ว บรรลุ 20,000 
 11. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ  ด าเนินการแล้ว บรรลุ 233,000 

 12. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง) 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ 92,800 

 รวม   1,810,128 

7.5 การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน   - 
 1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ด าเนินการแล้ว บรรลุ 51,200 
 2. โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่  ด าเนินการแล้ว บรรลุ 1,184,800 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงานงบประมาณ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

งบประมาณ 

 3. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 822,200 
 4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องศูนย์ Resource Center (ERIC) ด าเนินการแล้ว บรรลุ 20,000 
 5. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 484,000 
 6. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน STEM ด าเนินการแล้ว บรรลุ 68,000 
 7. โครงการส่งเสริมการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 40,000 
 รวม   2,670,200 

7.6 การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย   - 
 1. โครงการวิจัยสถานศึกษาและนิเทศก ากับติดตามแผนงาน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 40,000 
 รวม   40,000 

วัตถุประสงค์ที่ 8 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

8.1 การเรียนรู้ของผู้เรียนจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

 1. โครงการพัฒนานักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ด าเนินการแล้ว บรรลุ 66,560 
 รวม   66,560 

8.2 การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   - 

 1. โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
(Gifted Child in Mathematics) 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ 850,201 

 2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ (STEM) ด าเนินการแล้ว บรรลุ 270,000 
 3. โครงการพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพเยาวชนสู่อาเซียน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 14,516 

 4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ 34,430 

 5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ด าเนินการแล้ว บรรลุ 66,637 
 6. โครงการพัฒนานักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ด าเนินการแล้ว บรรลุ 66,560 
 7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 120,000 
 8. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 106,855 
 9. โครงการพัฒนาห้องเรียนด้านภาษา ด าเนินการแล้ว บรรลุ 20,000 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงานงบประมาณ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

งบประมาณ 

 10. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 50,000 

 11. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง) 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ 92,800 

 รวม   1,691,999 

วัตถุประสงค์ที่ 9 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ มีประสิทธิภาพ 

9.1 การประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง   - 
 1. พัฒนางานวัดผล ด าเนินการแล้ว บรรลุ 55,750 
 2. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 2,867,216 
 3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 120,000 
 4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 106,855 
 5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ  ด าเนินการแล้ว บรรลุ 233,000 
 6. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 50,000 
 รวม   3,432,821 

9.2 การตรวจสอบและประเมิน   - 
 1. พัฒนางานวัดผล ด าเนินการแล้ว บรรลุ 55,750 
 2. โครงการวิจัยสถานศึกษาและนิเทศก ากับติดตามแผนงาน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 40,000 
 3. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 2,867,216 
 รวม   2,962,966 

9.3 การใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล   - 
 1. พัฒนางานวัดผล ด าเนินการแล้ว บรรลุ 55,750 
 2. โครงการวิจัยสถานศึกษาและนิเทศก ากับติดตามแผนงาน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 40,000 
 3. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 2,867,216 
 รวม   2,962,966 

9.4 การมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล   - 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงานงบประมาณ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

งบประมาณ 

 1. พัฒนางานวัดผล ด าเนินการแล้ว บรรลุ 55,750 
 2. โครงการวิจัยสถานศึกษาและนิเทศก ากับติดตามแผนงาน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 40,000 
 3. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 2,867,216 
 รวม   2,962,966 

9.5 การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน   - 
 1. พัฒนางานวัดผล ด าเนินการแล้ว บรรลุ 55,750 
 2. งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 41,950 
 3. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก าลังใจ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 52,900 
 4. โครงการวิจัยสถานศึกษาและนิเทศก ากับติดตามแผนงาน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 40,000 
 5. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ด าเนินการแล้ว บรรลุ 2,867,216 
 รวม   3,057,816 

วัตถุประสงค์ที่ 10 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี ยิ่งขึ้น 

10.1 การจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   - 
 1. โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพและ ตสน. ด าเนินการแล้ว บรรลุ 35,000 
 รวม   35,000 

10.2 
การให้ความร่วมมือของผู้ที่เก่ียวข้องในการวางระบบและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  - 

 1. โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพและ ตสน. ด าเนินการแล้ว บรรลุ 35,000 
 รวม  บรรลุ 35,000 

10.3 ความมั่นใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา   - 
 1. โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพและ ตสน. ด าเนินการแล้ว บรรลุ 35,000 
 2. โครงการพัฒนาระบบงานฝ่ายบริหารงบประมาณ ด าเนินการแล้ว บรรลุ 216,000 
 รวม   251,000 
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ส่วนที่ 3 
การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 

 
1. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวข้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 
 

วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
และมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ 
มาตรฐานสากล 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอานาจและความรับผิดชอบ
สู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพ้ืนที ่
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 7. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์  
 วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นส าคัญคือ  
 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
หลักการ 
 1. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย) 
 3. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 
จุดเน้นการจัดการศึกษา 
 1. ระดับก่อนอนุบาล เน้นประสานหน่วยงานอ่ืน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ 
 2. ระดับอนุบาล เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในการจัดศึกษาระดับ
อนุบาล โดยมีจุดเน้น 
 - พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
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 - จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม 
 3. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และจัดการเรียนรู้
แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น 
 - เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน 
 - เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
 - เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 - เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 - ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม 
 - จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
 - พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู) 
 - จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
 4. ระดับอาชีวศึกษา  จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และความต้องการ
ของสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้น 
 - จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 - เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และใช้เพ่ือการประกอบอาชีพ 
 - เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 - จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 5. ระดับอุดมศึกษา  เน้นการวิจัยและค้นหาแนวทางการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ และมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีจุดเน้น 
 - เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู้ทั้งในและต่างประเทศ 
 - เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 - ผู้เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ 
 1. ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู้ 
 2. สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันการทุจริต ให้มีในทุกมิติ ทั้งการเรียนการสอน การ
นิเทศ และการบริหาร 
 3. ให้องค์กรหลักน าไปก าหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติของ
องค์กร 
 4. เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สู่การลดความเหลื่อม
ล้ าในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกหน่วยงาน 
 5. ให้ศึกษาธิการจังหวัด น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดท าแผนและขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม 
 6. ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data) ส าหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และเครื่องมือในการ
บริหาร 
 7. ให้หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยง ทั้งระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
 8. ให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานประสานงาน ดูแลเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษในทุกระดับ เพ่ือให้เด็กพิเศษได้รับการพฒันา สามารถเรียนรู้ และพ่ึงพาตนเองได้ 
 9. ให้ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานหลัก และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู้สูงอายุ 
 10. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน้าที่ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
 
2. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

วิสัยทัศน์ 
 การมัธยมศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทย 4.0 
 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิต 
มีเป้าหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษที่ 21 
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 2. ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้ภาษาอังกฤษและสื่อ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 4.0 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษามีคุณภาพการบริหารจัดการที่
เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการกระจายอานาจ ที่มุ่งเน้นตามหลักความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน 
 5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการตามแนว
ทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิต มีเป้าหมายชีวิต 
และมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษที่ 21 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพใช้ภาษาอังกฤษและสื่อ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลที่เน้นวิชาการและอาชีพ บนพื้นฐานของความเป็น
ไทย 4.0 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษามีการกระจายอานาจการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาธิบาล และมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 5. ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัดทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 6. สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษา ใช้ระบบการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามประเมิน และรายงานผล 
 
ค่านิยม 
 “S-STAR” 
 S : System = ท างานเป็นระบบ 
 S : Service Mind = มีจิตบริการ 
 T : Teamwork = ท างานเป็นทีม 
 A : Accountability = มีความรับผิดชอบ 
 R : Real Moral = มีคุณธรรม 
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กลยุทธ์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ จุดเน้นเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 
6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
3. นโยบายทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
 นโยบายทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาโดยยึดยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
 ภายในปี พ.ศ.2564 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 
อธิบายศัพทป์ระเด็นวิสัยทัศน์ 
 1. พลโลก (world citizens) หมายถึงคุณลักษณะที่เป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 เลิศวิชาการ
สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก และยกระดับ
ทักษะต่าง ๆ ประกอบด้วย ทักษะการคิด ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารหลายภาษา 
ทักษะชีวิตสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและทักษะการน า ICT ไปใช้อย่างชาญฉลาด 
 2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)  หมายถึงปรัชญาที่ชี้แนะแนว
ทางการด ารงชีวิต และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น   โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยและ
เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การครองตนและครองงานให้มีคุณค่าบนพ้ืนฐาน
ความเชื่อที่ว่า “การมีชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืนขึ้นอยู่กับคุณค่าของคน”การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน การพิจารณาตนเองอยู่เสมอ และไม่มีทิฐิ
พร้อมที่จะยอมรับความผิดพลาดของตนเองและแก้ไขให้ถูกต้อง ก็จะเกิดความผิดพลาดในชีวิตน้อยท่ีสุด” 
 3. ความเป็นไทย (Thai traditional) หมายถึงคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและความเป็นไทย เพ่ือพัฒนาศักยภาพในเวทีโลกอย่างภาคภูมิใจ 
 4. การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) หมายถึง การบริหารงานที่เปิดโอกาส
ให้นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่ายทางการเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบและ
ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆอย่างมีอิสระ โดยกระท าด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้งานนั้นด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล 
 2. พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ  
 3. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างให้ครูและผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และก้าวสู่ความ
เป็นพลโลก 
 4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเพ่ือบ่มเพาะ คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม   
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5. ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาษา อาชีพ 
ดนตรี กีฬาและภาวะผู้น า 
 6. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางการศึกษาและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายใน 
และต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นพลโลก 

 7.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐานสากล  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 

 8. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือปลูกฝังสร้างจิตส านึกในความเป็นไทยและ 
เกิดความภาคภูมิ 
 9. ส่งเสริมและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ  
เรียนรู้ จนเกิดเป็นวิถีชีวิตพอเพียงกับครูและนักเรียน 
 10. พัฒนา แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อการเรียนรู้ และใช้อย่าง 
 คุ้มค่าส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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เป้าหมาย  (Objective) 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเคียงตาม

มาตรฐานสากล 
2. นักเรียนมีอัจฉริยภาพของด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาษาอาชีพดนตรี 

กีฬาและภาวะผู้น า 
3. นักเรียนมี คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
5. สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระดับประเทศ 
6. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม 
7. สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย พอเพียง เอ้ือต่อการเรียนรู้  
8. สถานศึกษามีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
9. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10. ครูและนักเรียนด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างครูและผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และก้าวสู่ความ

เป็นพลโลก 
12. มีเครือข่ายทางการศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ  
13. มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้เป็นพลเมืองโลก 
14. นักเรียนมีจิตส านึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 
กลยุทธ์สถานศึกษา(strategy) 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย 
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จุดเน้นสถานศึกษา 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพ่ิมขึ้น 
2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ

คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา) 
4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ เพ่ือ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ 
6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่การวิจัย การ

สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

9. สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน 
 

ค่านิยมองค์กร (Core Value)   
 ค่านิยมโรงเรียน คือ “BLUE” ความสมดุลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ความเป็นเอกภาพและอัตลักษณ์ และพัฒนาการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังแผนภาพ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 1 แสดงค่านิยมของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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มาตรฐานสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Key Performance Indicator) 

❖ ด้านที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. นักเรียนชั้น ม.3 ,ม.6 มีคะแนนค่าเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศ 

2. ผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
4. จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. ลดลง 
5. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมขึ้น 
6. นักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชน 
7. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลงานสร้างสรรค์ด้าน ICT 

สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชน รวมทั้งเข้าร่วมหรือแข่งขันและได้รับรางวัล 
8. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
9. นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
10. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแก้ปัญหาได้ 
11. นักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการเรียนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถ

เผยแพร่สู่สาธารณะชน รวมทั้งเข้าร่วมหรือแข่งขันและได้รับรางวัล 
12. นักเรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ด้านสมรรถนะผู้เรียน 
13. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความรู้ เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

14. นักเรียนห้องเรียนพิเศษสะเต็ม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ทุกคน
ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตามแนวทางของหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 

15. นักเรียนห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษาทุกคนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษา 

16. นักเรียนที่มีความถนัดและมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา อาชีพและการแสดงออกด้านต่างๆ
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ 



38 

 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

17. นักเรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
18. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย ตามเกณฑ์มาตรฐานและลักษณะจิตสังคม 
19. นักเรียน รู้จัก เข้าใจตนเองมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมและประกอบอาชีพได้อย่าง

เหมาะสม 
20. นักเรียนเข้าร่วมและผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
21. จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคันมีจ านวนลดลง  
22. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้นมีจ านวนลดลง  
23. นักเรียนทุกคนได้รับการคัดกรองส่งเสริม พัฒนา ส่งต่อ อย่างเป็นระบบถูกต้องตามขั้นตอน 
24. นักเรียนได้รับการป้องกันแก้ไขและพัฒนาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 
❖ ด้านที่ 2 การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

25. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
26. สถานศึกษามีการรายงานการวิจัยการศึกษาของโรงเรียน 
27. สถานศึกษาได้รับการประเมินเพ่ือเสนอขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 
28. สถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐานสถานศึกษา ทั้งภายในและภายนอกในระดับดีขึ้นไปและ

ได้รับการรับรองทุกมาตรฐาน 
29. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
30. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
31. สถานศึกษามีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาและการจัด

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
32. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก 3 ปี โดยความร่วมมือของโรงเรียน นักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า  
33. นักเรียนได้เลือกเรียนตามหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการท่ีตอบสนองต่อความถนัด

ความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน 
34. นักเรียนได้เลือกกิจกรรมตามความถนัดและสนใจตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

 
❖ ด้านที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
35. นักเรียน/ผู้รับบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความพึงพอใจในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
36. นักเรียน/ผู้รับบริการห้อง ICT Resource Center มีความพึงพอใจในการใช้ห้อง 
37. นักเรียน/ผู้รับบริการห้องให้บริการสืบค้นซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ IT มีความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
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38. นักเรียน/ผู้รับบริการงานโสตทัศนศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการโสตทัศนูปกรณ์ 
39. สถานศึกษามีจ านวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพและเพียงพอ

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
40. สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค มีความปลอดภัยเพียงพอและเอ้ือต่อการบริหารจัดการและ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
41. วัสดุ ครุภัณฑ์ มีเพียงพอต่อการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
42. นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกนอกและสามารถน า

ประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
43. นักเรียนมีความพึงพอใจแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับมากขึ้นไป 
44. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
45. มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
46. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวพอเพียง 
47. นักเรียนได้เข้ารว่มกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
48. สภานักเรียนได้รับการส่งเสริมและสร้างภาวะความเป็นผู้น า 
49. นักเรียนได้รับการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
50. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

 
❖ ด้านที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

51. ครูมีการบูรณาการใช้สื่อ DLIT เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
52. ครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน โดยใช้สื่อ ICT และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน 
53. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
54. ครูมีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ โดยนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ

วัดและประเมินผล  รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเชิงบวก
ผ่านกระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

55. ครูได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและได้รับการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 
56. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและใช้เครื่องมือและวิธีการวัด

และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
57. ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

❖ ด้านที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและการจัด
การศึกษา 
58. โรงเรียนมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาและการจัดการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 
59. โรงเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต่อชุมชนและ

สังคมภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 
60. โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 
61. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน 
62. คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มีส่วนร่วมรับผิดรับชอบ

ต่อการวางแนวทางการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
63. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู 

ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อย่างเป็นรูปธรรมและสม่ าเสมอ 
64. คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์

ปัจจุบัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา 

 
❖ ด้านที่ 6 การส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย 

65. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยอย่างถ่องแท้ 
66. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักศาสนา 
67. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
68. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม ประเพณีวันส าคัญของชาติ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
69. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และศิลปกรรม 
70. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน   
71. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นประชาคมอาเซียน 
72. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ 
73. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศาสนา/ งานรัฐพิธี / ราชพิธี 
74. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
75. นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

ส่วนที่ 4 
การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 การจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน โรงเรียนได้ด าเนินการ
จัดสรรงบประมาณ โดยมีแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 

1. เงินอุดหนุน 
2. เงินค่าหนังสือเรียน 
3. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. เงินอ่ืน ๆ (เงินรายได้สถานศึกษา)  

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

ตารางท่ี 8   แสดงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

รายการ 
งบประมาณ 

39,841,157 บาท 

งบอุดหนุน 

 1.ค่าจัดการเรียนการสอน (งบบุคคล / งบด าเนินงาน / งบลงทุน) 4,268,655 

     1.1.บริหารวิชาการ   0.00 / 70.70 / 29.30 = 100.00% 2,608,623 

     1.2.บริหารงบประมาณ   0.00 / 78.81 / 21.19 = 100.00% 332,005 

     1.3.บริหารบุคคล   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 237,148 

     1.4.บริหารทั่วไป   0.00 / 92.56 / 7.44 = 100.00% 853,731 

    1.5.บริหารกิจการนักเรียน   0.00 / 53.28 / 46.72 = 100.00% 237,148 

 2.ค่ารายจ่ายประจ า (งบบุคคล / งบด าเนินงาน / งบลงทุน) 7,265,800 

    2.1.ค่าไฟฟ้า   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 4,000,000 

     2.2.ค่าน ้าประปา   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 250,000 

    2.3.ค่าโทรศัพท ์  0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 30,000 

     2.4.ค่าไปรษณีย ์  0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 20,000 

     2.5.ค่าน ้ามันเชื่อเพลิง   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 400,000 

     2.6.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กลุ่มสาระฯ)   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 316,800 

     2.7.ค่าพัฒนาบุคลากร   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 350,000 



42 

 

 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

รายการ 
งบประมาณ 

39,841,157 บาท 

     2.8.ค่าด้าเนินการห้องเรียนสีเขียว   0.00 / 0.00 / 100.00 = 100.00% 200,000 

     2.9.ค่าวัสดุอุปกรณ์ส้านักงาน   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 1,200,000 

     2.10.ค่าซ่อมบ้ารุงและประกันภัยยานพาหนะ   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 250,000 

     2.11.ค่าเก็บขยะ   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 24,000 

     2.12.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 200,000 

     2.13.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฝ่ายงาน)   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 25,000 

 3.ค่ารายการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ (โรงเรียนอุปถัมภ์) 
(งบบุคคล / งบด าเนินงาน / งบลงทุน) 

457,607 

     3.1.งบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนตัว   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 126,000 

     3.2.งบประมาณค่าสอนเสริม   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 60,000 

     3.3.งบประมาณค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (เดินทาง/เครื่องแบบ/ใช้สอย/อื่นๆ)   0.00 / 100.00 / 
0.00 = 100.00% 

150,197 

     3.4.งบประมาณค่าจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา   0.00 / 100.00 / 0.00 = 
100.00% 

30,000 

     3.5.งบประมาณค่าจัดกิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 30,000 

     3.6.งบประมาณค่าจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 30,000 

     3.7.งบประมาณค่าจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 31,410 

งบโครงการเรียนฟรี 15 ปี 

 4.ค่าหนังสือเรียน   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 3,337,635 

 5.ค่ากิจกรรมวิชาการ   0.00 / 99.04 / 0.96 = 100.00% 880,000 

 6.ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ)   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 720,000 

 7.ค่ากิจกรรมคุณธรรม (กิจการนักเรียน)   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 160,000 

 8.ค่ากิจกรรมทัศนศึกษา (กิจการนักเรียน)   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 1,065,920 

 9.ค่ากิจกรรม ICT   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 100,000 

งบรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) 

 10.ค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียน MEP ม.ต้น   42.84 / 50.24 / 6.92 = 100.00% 3,934,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

รายการ 
งบประมาณ 

39,841,157 บาท 

 11.ค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียน SMTE ม.ต้น   3.74 / 90.68 / 5.58 = 100.00% 2,244,000 

 12.ค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียน SMTE ม.ปลาย   0.00 / 97.12 / 2.88 = 100.00% 520,000 

 13.ค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียน GM ม.ต้น   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 508,800 

 14.ค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียน GM ม.ปลาย   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 410,400 

 15.ค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียน STEM ม.ปลาย   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 476,000 

 16.ค่าด้าเนินโครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนนอกเวลาเรียน 1,593,840 

     16.1.ค่าจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการและกีฬา    0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 531,280 

     16.2.ค่าจัดกิจกรรมนักเรียนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 531,280 

     16.3.ค่าจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสรมิสุนทรียภาพนักเรียน (นาฏศิลป์/ดนตรี/ศิลปะ) 0.00 / 53.40 /46.60 
=100.00% 

531,280 

 17.ค่าจ้างครูต่างประเทศ   100.00 / 0.00 / 0.00 = 100.00% 2,656,400 

 18.ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญ   100.00 / 0.00 / 0.00 = 100.00% 1,593,840 

 19.ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา   100.00 / 0.00 / 0.00 = 100.00% 4,250,240 

 20.ค่าคู่มือนักเรียน ม.1,ม.4 (กิจการนักเรียน)    0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 114,240 

 21.ค่าบัตรประจ้าตัวนักเรียน ม.1,ม.4 (กิจการนักเรียน)   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 57,120 

 22.ค่าปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 (กิจการนักเรียน)   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 114,240 

 23.ค่าวารสารโรงเรียน   0.00 / 73.98 / 26.02 = 100.00% 541,920 

 24.ค่าจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ฯ 1,062,560 

     24.1.ค่าจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ฯ   0.00 / 24.53 / 75.47 = 100.00% 357,750 

     24.2.ค่าซ่อมบ้ารุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย   0.00 / 100.00 / 0.00 = 
100.00% 

200,000 

     24.3.ค่าพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตและการบริหารเครือข่าย   0.00 / 100.00 / 0.00 = 
100.00% 

167,770 

     24.4.ค่าเช่าบริการ internet รายเดือน   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 337,040 

งบเงินรายได้อื่นๆ  

 25.ค่าบริหารจัดการโรงอาหาร   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 600,000 
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รายการ 
งบประมาณ 

39,841,157 บาท 

 26.ค่าบริการจัดการสระว่ายน ้า   0.00 / 55.35 / 44.65 = 100.00% 200,000 

 27.เงินสมาคมผู้ปกครองฯ (กิจการนักเรียน)   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 158,400 

 28.เงินสมาคมผู้ปกครอง (วิชาการ)   0.00 / 100.00 / 0.00 = 100.00% 549,540 

งบประมาณทั้งหมด 40,373,652 บาท 
งบรายจ่ายส่วนราชการ 39,841,157 บาท 

งบกลาง 532,495 บาท 
 

การจัดสรรงบประมาณตามโครงการประจ าปีงบประมาณ 2562 แยกตามกลุ่มงาน 

ตารางท่ี 9   แสดงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามโครงการประจ าปีงบประมาณ 2562 

ที ่ โครงการ กลุ่มงาน งบประมาณ 

1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(คหกรรม)   บริหารวิชาการ 92,500 

2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย   บริหารวิชาการ 25,500 
3 ส่งเสริม และพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน   บริหารวิชาการ 107,295 

4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย   บริหารวิชาการ 49,000 

5 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์   บริหารวิชาการ 95,450 

6 ขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือการมีงานท า   บริหารวิชาการ 19,600 

7 ซ่อมเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   บริหารวิชาการ 29,955 

8 พัฒนาระบบทะเบียน   บริหารวิชาการ 27,425 

9 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์   บริหารวิชาการ 5,000 

10 ประมวลผลการเรียน   บริหารวิชาการ 24,417 

11 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   บริหารวิชาการ 11,400 

12 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องศูนย์ Resource Centre และ ERIC Room   บริหารวิชาการ 17,541 
13 ส่งเสริมความเป็นเลิศและอัจฉริยภาพนักเรียน   บริหารวิชาการ 497,443 

14 พัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียน MEP   บริหารวิชาการ 253,590 

15 จัดซื้อหนังสือเรียน   บริหารวิชาการ 3,337,635 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

ที ่ โครงการ กลุ่มงาน งบประมาณ 

16 จัดบรรยากาศในห้องเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ธุรกิจ)   บริหารวิชาการ 40,137 

17 บริหารงานห้องสมุด 3 ดี มีชีวิต บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  บริหารวิชาการ 117,000 

18 ปรับปรุง ซ่อมบ ารุง งานห้องเรียนพิเศษ MEP   บริหารวิชาการ 326,090 

19 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส านักงานวิชาการ   บริหารวิชาการ 32,000 

20 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้   บริหารวิชาการ 337,300 

21 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน   บริหารวิชาการ 265,000 

22 พัฒนาการด าเนินงานวัดผลการศึกษา   บริหารวิชาการ 78,402 

23 พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   บริหารวิชาการ 504,380 

24 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   บริหารวิชาการ 164,820 

25 พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์   บริหารวิชาการ 103,130 

26 พัฒนางานฝ่ายวิชาการ   บริหารวิชาการ 28,900 

27 พัฒนางานแนะแนว ประจ าปี 2562   บริหารวิชาการ 93,700 

28 พัฒนาบริหารงานห้องเรียนพิเศษ MEP   บริหารวิชาการ 170,520 

29 พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม   บริหารวิชาการ 70,000 

30 พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์   บริหารวิชาการ 56,000 

31 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน   บริหารวิชาการ 160,477 

32 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านสะเต็มศึกษา   บริหารวิชาการ 341,240 

33 พัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน   บริหารวิชาการ 178,470 

34 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   บริหารวิชาการ 200,000 

35 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา   บริหารวิชาการ 153,930 

36 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ   บริหารวิชาการ 42,500 

37 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์   บริหารวิชาการ 54,376 

38 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ฝ่ายวิชาการ   บริหารวิชาการ 185,000 

39 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (คหกรรม) 

  บริหารวิชาการ 77,727 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

ที ่ โครงการ กลุ่มงาน งบประมาณ 

40 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
(อุตสาหกรรม) 

  บริหารวิชาการ 114,710 

41 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(เกษตร)   บริหารวิชาการ 39,265 
42 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
  บริหารวิชาการ 127,000 

43 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ   บริหารวิชาการ 218,629 

44 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   บริหารวิชาการ 75,000 
45 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน   บริหารวิชาการ 6,000 

46 รักการอ่าน   บริหารวิชาการ 10,000 

47 รับนักเรียน   บริหารวิชาการ 10,000 

48 วิจัยการศึกษาสถานศึกษา   บริหารวิชาการ 7,000 

49 ศึกษาแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ   บริหารวิชาการ 849,800 

50 ส่งเสริมการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้   บริหารวิชาการ 98,000 

51 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านลูกเสือ เนตรนารี   บริหารวิชาการ 49,540 

52 ส่งเสริมความเป็นเลิศและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   บริหารวิชาการ 98,000 

53 ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  บริหารวิชาการ 131,000 

54 ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและความสามารถพิเศษ
วิชาการงานอาชีพฯ (คหกรรม) 

  บริหารวิชาการ 52,700 

55 ส่งเสริมพัฒนางานศิลปะการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์สู่ชุมชน   บริหารวิชาการ 531,280 

56 ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาและออกก าลังกาย   บริหารวิชาการ 531,280 

57 ส่งเสริมและพัฒนาคณิตศาสตร์   บริหารวิชาการ 145,600 

58 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงานภายในและนอกสถานศึกษา 

  บริหารวิชาการ 189,000 

59 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและบุคลากรให้เข้าร่วมกิจกรรมและการ
แข่งขันกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

  บริหารวิชาการ 45,830 

60 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา   บริหารวิชาการ 43,200 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

ที ่ โครงการ กลุ่มงาน งบประมาณ 

61 ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  บริหารวิชาการ 480,138 

62 ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. สอวน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  บริหารวิชาการ 1,757,562 

63 สรรหาครูชาวต่างประเทศและพัฒนา Co-Teacher   บริหารวิชาการ 2,040,400 

64 สร้างเสริมเยาวชนยุค 4.0   บริหารวิชาการ 35,230 

65 ส่วนบุญรวมใจ ลดใช้พลังงาน   บริหารวิชาการ 39,859 

66 สารสนเทศและ ยกย่องเชิดชูเกียรติ   บริหารวิชาการ 120,985 

67 เปิดบ้าน MEP   บริหารวิชาการ 12,000 

68 แหล่งการเรียนรู้ สู่โลกกว้าง   บริหารวิชาการ 9,500 

69 ครอบครัวพอเพียง   บริหารวิชาการ 25,000 

70 ปรับปรุงห้องเรียนสีเขียวมุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว   บริหารวิชาการ 200,000 

71 พระราชด าริสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   บริหารวิชาการ 30,000 

72 พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted 
Child in Mathematics) 

  บริหารวิชาการ 919,200 

73 โรงเรียนธนาคาร   บริหารวิชาการ 5,000 

74 โรงเรียนมาตรฐานสากล   บริหารวิชาการ 90,000 

75 โรงเรียนสุจริต   บริหารวิชาการ 20,000 

76 โรงเรียนอุปถัมภ์   บริหารวิชาการ 457,607 

77 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

  บริหารวิชาการ 18,000 

78 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

  บริหารวิชาการ 30,600 

79 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  บริหารวิชาการ 64,800 

80 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  บริหารวิชาการ 73,800 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

ที ่ โครงการ กลุ่มงาน งบประมาณ 

81 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

  บริหารวิชาการ 16,200 

82 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  บริหารวิชาการ 32,400 

รวม ฝ่ายบริหารวิชาการ (โครงการที่ 1 - 82) 18,225,965 

83 จัดจ้างบุคลากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   บริหารบุคคล 8,500,480 

84 พัฒนางานฝ่ายบริหารงานบุคคล   บริหารบุคคล 55,366 

85 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร   บริหารบุคคล 181,782 

86 ศึกษาดูงาน   บริหารบุคคล 350,000 
รวม ฝ่ายบริหารบุคคล (โครงการที่ 83 - 86) 9,087,628 

87 การพัฒนาระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน   บริหารทั่วไป 404,130 

88 คุณธรรม จริยธรรม   บริหารทั่วไป 160,000 

89 ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.1-ม.6   บริหารทั่วไป 1,065,920 

90 ผู้น าประชาธิปไตย   บริหารทั่วไป 93,550 

91 พัฒนากลุ่มงานอ านวยการกิจการนักเรียน   บริหารทั่วไป 113,608 

92 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน   บริหารทั่วไป 143,430 

93 พัฒนางานนักปฏิบัติการ   บริหารทั่วไป 327,000 

94 พัฒนางานบริการ   บริหารทั่วไป 15,000 

95 พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน   บริหารทั่วไป 541,920 

96 พัฒนางานพยาบาลและอนามัย   บริหารทั่วไป 40,000 

97 พัฒนางานสาธารณูปโภค   บริหารทั่วไป 140,000 

98 พัฒนางานอาคารสถานที่   บริหารทั่วไป 472,509 

99 พัฒนางานอ านวยการ   บริหารทั่วไป 14,222 

100 พัฒนางานโภชนาการและปฏิคม   บริหารทั่วไป 695,000 

101 พัฒนาระบบสารสนเทศกิจการนักเรียน   บริหารทั่วไป 176,110 

102 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   บริหารทั่วไป 725,520 

103 พัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ า   บริหารทั่วไป 200,000 



49 

 

 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

ที ่ โครงการ กลุ่มงาน งบประมาณ 

104 ส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา   บริหารทั่วไป 123,200 

105 เครือข่ายผู้ปกครองและองค์กรภายนอก   บริหารทั่วไป 158,400 

รวม ฝ่ายบริหารทั่วไป (โครงการที่ 87 - 105) 5,609,519 

106 ควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน   บริหารงบประมาณ 5,361,040 

107 จัดหา-จัดซื้อวัสดุส านักงานฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้   บริหารงบประมาณ 1,200,000 

108 พัฒนางานสารสนเทศ   บริหารงบประมาณ 3,000 

109 พัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประเมินของสถานศึกษา   บริหารงบประมาณ 21,857 

110 พัฒนาระบบงานฝ่ายบริหารงบประมาณ   บริหารงบประมาณ 237,148 

111 พัฒนาระบบนโยบายและแผนงาน   บริหารงบประมาณ 70,000 

112 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลาการในฝ่ายงาน 

  บริหารงบประมาณ 25,000 

รวม ฝ่ายบริหารงประมาณ (โครงการที่ 106 - 112) 6,918,045 

รวมทุกโครงการ (งบรายจ่ายส่วนราชการ) 39,841,157 

งบกลาง 532,495 

งบประมาณทั้งหมด (งบรายจ่ายส่วนราชการ + งบกลาง) 40,373,652 
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ส่วนที่ 4 
โครงการและกิจกรรม (บริหารวิชาการ) 

 
1. โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในกลุม่สาระการงานอาชีพฯ(คหกรรม) 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยให้โรงเรียนจัดให้มีหลักสูตรกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีและกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น มีความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมาก
ขึ้นและเพิ่มจ านวนผู้ที่มีความสามารถด้านช่างสูงเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจนถึงปริญญา
เอกเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นด้านเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
ให้อยู่ระดับสากลให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรนั้น นอกจากมีจัดการเรียนการ
สอนที่ดีแล้ว จะต้องจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
จัดนิทรรศการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่บุคคลที่สนใจและสู่ชุมชน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ และส่งเสริมให้ครูได้จัดท าสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ 
ดังกล่าวจะส่งเสริมให้นักเรยีนเป็นผูม้ีความรู้ด ีมีทักษะและสมรรถนะตามหลกัสูตร ท าให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ รู้จักการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
สื่อความ จนเกิดการค้นพบความรู้ทางด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีสามารถน าความรู้มาใช้ใน
การพัฒนาประเทศต่อไป  

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้นักเรียนมีแหล่งศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และมีบรรยากาศของความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มาก
ขึ้น  

งบประมาณโครงการ 92,500.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรณภา  ด้วงทอง 
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1. กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนงานอาหาร 
งบประมาณ 48,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนมีแหล่ง
ศึกษาหาความรู้ใน
สาขาวิชาอาหาร  

11 ธ.ค. 2561 ถึง  
11 ม.ค. 2562 

1.นักเรียนร้อยละ 100 
มีแหล่งศึกษาหาความรู้
ในสาขาวิชาอาหาร 
และมีทักษะในการ
แสวงหาความรูด้้วย
ตนเอง และ มีความพึง
พอใจระดับมาก 

นักเรียนมีความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับมาก
ขึ้นไป 

นางพรรณภา  ด้วงทอง 

 

2. กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนงานประดิษฐ ์
งบประมาณ 13,500.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนมีแหล่ง
ศึกษาหาความรู้ใน
สาขาวิชางานประดิษฐ ์

11 ธ.ค. 2561 ถึง  
11 ม.ค. 2562 

1.นักเรียนร้อยละ 100 
มีแหล่งศึกษาหา
ความรู้ในสาขาวิชางาน
ประดิษฐ์มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 2.นักเรียน
ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจระดับมาก 

นักเรียนมีความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป 

นางสาวนิตยา  นะพินธ์ุ 

 

3. กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียนคหกรรม 
งบประมาณ 20,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อให้อาคารเรียน 
คหกรรมมีสสีันสะอาดตา 
เป็นการสร้างบรรยากาศ
การเรยีนการสอนให้
นักเรียนอยากเข้ามา
เรียนรู ้

11 ม.ค. 2562 ถึง  
11 มี.ค. 2562 

1.นักเรียน ร้อยละ 100 มี
สุขภาพจิตทีด่ี มีความ
อยากเรียนรู้ใน
สภาพแวดล้อมใหม่ๆ  และ
มีความพึงพอใจระดับมาก 

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมและประกอบ
อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

นางสาวนิตยา  นะพินธ์ุ 
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4. กิจกรรมปรับปรุงลานจามจุรีหน้าห้องคหกรรม  
งบประมาณ 11,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้ลานจามจรุีมี
สีสันสวยงาม ส่งเสรมิให้
นักเรียนใช้สถานท่ีให้
คุ้มค่าสามารถน่ัง
พักผ่อนหรือท าการบ้าน 

11 ม.ค. 2562 ถึง  
11 มี.ค. 2562 

1.นักเรียนมสีุขภาพจติที่
ดี มีความอยากเรียนรู้ใน
สภาพแวดล้อมใหม่ๆ  

นักเรียนมีความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับมาก
ขึ้นไป 

นางสาวนิตยา  นะพินธ์ุ 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
2. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หลักการและเหตุผล ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนั้น การพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการองค์กร (ส านักงาน) ให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาและตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาตรฐานที่12 ตัวบ่งช้ี 12.2 ที่มุ่งจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งช้ี 12.2 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เป็นกลไกส าคัญในการบริหาร
กลุ่มสาระ/งานให้มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจัดท า
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดยด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
ครู ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี รวมทั้งจัด
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการในการท างาน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย  

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ 0 ร มส ของนักเรียน ลดลง 2. เพื่อให้ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทยมีวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนระดับ 3 ขึ้นไป 3. เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพของ
ผู้เรียนด้านภาษาไทย 4. เพื่อให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม.3 และ ม.6 ได้เกิน
ร้อยละ 50  
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งบประมาณโครงการ 25,500.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจารวี  บัวขม 

 

1. กิจกรรมสอนซ่อมและเสริมวชิาภาษาไทยทุกระดับชั้น 
งบประมาณ 4,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้ผลสมัฤทธ์ิ 0 ร 
มส ของนักเรียน ลดลง  

01 ม.ค. 2562 ถึง  
31 ม.ค. 2562 

นักเรียน มผีลการเรยีน 
0ร มส. ลดลง ร้อยละ 
80 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการ
เรียน 0 ร มส. ลดลง 

นางดวงพร  ริบแจ่ม 

2.นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 

02 ม.ค. 2562 ถึง  
31 ม.ค. 2562 

นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

นักเรียนมีคา่เฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทางทางการ
เรียน ระดับดี (เกรด 3 
ขึ้นไป) 

 

3.นักเรียน ม.3 และ ม.6 
มีผลสัมฤทธ์ิการสอบ
วัดผลระดับชาติ (O-Net) 
ที่สูงข้ึน 

03 ม.ค. 2562 ถึง  
31 ม.ค. 2562 

นักเรียนท่ีได้คะแนน 
O-NET ม.3 และ ม.6 
ได้เกินร้อยละ 50 
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนช้ัน ม.3 ,ม.6 มี
คะแนนค่าเฉลี่ยจากผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ(O-NET) สูง
กว่าระดับประเทศ 

 

 

2. กิจกรรมการวิจัยเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ ์
งบประมาณ 2,500.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้ครูกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทยมีวิจัยในช้ันเรียน 

01 พ.ย. 2561 ถึง 30 
ก.ย. 2562 

ครูกลุ่มสาระภาษาไทยร้อยละ 
80 มีรายงานวิจัยในช้ันเรียน
และสร้างนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหานักเรียน อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

ครูทุกคนไดร้ับการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับ
การส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ 

นางจินดา  สุภิมาส 

2.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป 

01 พ.ย. 2561 ถึง 01 
ก.พ. 2562 

นักเรียนร้อยละ 80 ให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่าเฉลี่ยผลการเรียนร้อยละ5 

นักเรียนมีคา่เฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 

 

3.เพื่อแก้ปัญหานักเรยีน
ด้วยกระบวนการวิจัย 

01 พ.ย. 2561 ถึง 28 
ก.พ. 2562 

นักเรียนร้อยละ 80 ไดร้ับ
การแก้ไขปัญหาการเรียน
การอสนวิชาภาษาไทยด้วย
กระบวนการวิจยั 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีล
การเรยีน 0 ร มส. 
ลดลง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

3. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาภาษาไทยทุกระดับชั้น 
งบประมาณ 14,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านภาษาไทยของ
นักเรียนให้สูงขึ้น 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ส.ค. 2562 

นักเรียนมีอัจฉริยภาพ
ด้านภาษาไทยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

นักเรียนทุกคนได้เลือก
เรียนตามหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการที่
ตอบสนองต่อความ
ถนัดความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรยีน 

นางมนทิรา  ณะใจ 

 

4. กิจกรรมการผลิตสื่อเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์  
งบประมาณ 5,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้ครูมีสื่อการสอน
หรือนวัตกรรมการเรียนรู้  

01 พ.ย. 2561 ถึง 30 
ส.ค. 2562 

ครูมีสื่อการสอนหรือ
นวัตกรรมการเรียนรู้ 
อย่างน้อยภาคเรยีนละ 
1 ช้ิน 

ครูทุกคนพัฒนาและใช้
สื่อการสอน โดยใช้สื่อ 
ICT และแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนที่สอดคล้องกับ
รายวิชาที่สอน 

นางล าจวน  พันธ์วิริยา
กุล 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
3. โครงการ ส่งเสริม และพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน มีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อให้นักเรียนได้บรรลุ
เป้าหมายตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่ก าหนดและรองรับการเข้าสู่ประชาคม



55 

 

 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

อาเซียน งานส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน เล็งเห็นความจ าเป็นในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งพัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการให้ได้ระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากลและ
ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ภาษา อาชีพ ดนตรี กีฬา และภาวะผู้น าจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนา
อัจฉริยภาพนักเรียนขึ้นเพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนและเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักเรียน
สู่เวทีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ดนตรี กีฬา อาชีพ ภาษา สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. จัดกิจกรรมพัฒนา และส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่การประกวดแข่งขันในเวทีต่าง ๆ  

งบประมาณโครงการ 107,295.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณ อร  โภคะสมบูรณ ์

 

1. กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอจัฉริยภาพนักเรียนสู่เวทีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ และดาราศาสตร์โอลิมปิก 
งบประมาณ 70,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.จัดกิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมอัจฉรยิภาพ
ผู้เรยีนที่มีความสามารถ
พิเศษเพื่อเตรยีมความ
พร้อมสู่เวทีการแข่งขัน
โอลิมปิก วิชาการ และ 
ดาราศาสตร์ โอลมิปิก 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
27 ก.ย. 2562 

นักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางสาขาวิชาเคมี 
ชีววิทยา ฟิสิกส์ 
คณิตศาสตร์ และ ดารา
ศาสตร์ ไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ความเป็นเลิศ และพัฒนา
อัจฉริยภาพนักเรียน  

นักเรียนทุกคนได้เลือก
เรียนตามหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการที่
ตอบสนองต่อความ
ถนัดความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรยีน 

นางสาวณ อร  โภคะ
สมบูรณ ์

 

2. กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอจัฉริยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลศิ ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ และอาชีพ 
งบประมาณ 11,995.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

พัฒนาและส่งเสรมิ
อัจฉริยภาพผู้เรยีนที่มี
ความสามารถพิเศษ
ทางด้าน ดนตรี กีฬา 
ศิลปะ 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
27 ก.ย. 2562 

นักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษทาง ดนตรี กีฬา 
ศิลปะ ได้เลือกเรียนตาม
ความถนัดและได้รับ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่
เวทีการแข่งขันต่าง ๆ 

นักเรียนทุกคนได้เลือก
เรียนตามหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการที่
ตอบสนองต่อความ
ถนัดความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรยีน 

นางสาวณ อร  โภคะ
สมบูรณ ์
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

3. กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอจัฉริยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลศิด้านภาษา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
งบประมาณ 25,300.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. จัดกิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนที่
มีความสามารถพิเศษทางด้าน 
ภาษา สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เพื่อเข้า
ประกวดแข่งขันในเวทีต่างๆ  

01 พ.ย. 2561 ถึง  
27 ก.ย. 2562 

นักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางด้านภาษา 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ได้เลือกเรียน
ตามความถนดัและไดร้ับ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่
เวทีการแข่งขันต่าง ๆ 

นักเรียนทุกคนได้เลือก
เรียนตามหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการที่
ตอบสนองต่อความ
ถนัดความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรยีน 

นางสาวณ อร  โภคะ
สมบูรณ ์

 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 
4. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หลักการและเหตุผล ในการพัฒนาคุณภาพทางการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนั้น การพัฒนา
คุณภาพ การบริหารจัดการองค์กร (ส านักงาน) ให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาและตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่12 ตัวบ่งช้ี 12.2 ที่มุ่งจัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งช้ี 12.2 จัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เป็นกลไก
ส าคัญในการบริหารกลุ่มสาระ/งานให้มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยจึงจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดย
ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาครู ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยี รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการในการท างาน มีเจต
คติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย  
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วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูในกลุ่มสาระภาษาไทยให้เข้าสู่ครูมืออาชีพที่สูงยิ่งขึ้น  2. เพื่อพัฒนา
อัจฉริยภาพของผู้เรียนด้านภาษาไทย 3. เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญของวิชาภาษาไทยใน
ฐานะเป็นภาษาประจ าชาติ 4. เพื่อส่งเสริมศักยภาพทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียนที่มี
ความสามารถด้านภาษาไทย 5. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้เรื่องการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Pisa) และ
การเขียนภาษาไทย 

งบประมาณโครงการ 49,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจารวี  บัวขม 

 

1. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้วยตนเอง 
งบประมาณ 11,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา
ครูในกลุ่มสาระภาษาไทย
ให้เข้าสู่ครมูืออาชีพท่ีสูง
ยิ่งข้ึน 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ร้อยละของครูในกลุ่ม
สาระภาษาไทยทุกคน 
ได้รับการส่งเสรมิและ
พัฒนาให้เข้าสู่ครมูือ
อาชีพท่ีสูงยิ่งข้ึน 

ครูทุกคนไดร้ับการนเิทศ 
ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับ
การส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ 

นางจารวี  บัวขม 

 

2. กิจกรรมไปราชการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
งบประมาณ 27,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กลุ่มสาระฯ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา
ครูในกลุ่มสาระภาษาไทย
ให้เข้าสู่ครมูืออาชีพท่ีสูง
ยิ่งข้ึน 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูในกลุ่มสาระภาษาไทย
ทุกคน ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้เข้าสู่ครูมือ
อาชีพที่สูงยิ่งขึ้น 

ครูทุกคนได้รับการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
และได้รับการส่งเสริมการ
พัฒนาวิชาชีพ 

นางเสาวะณี   
ดวงค าสวัสดิ ์

 

3. กิจกรรมวันสุนทรภู ่
งบประมาณ 8,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพ
ของผู้เรียนด้าน
ภาษาไทย 

26 มิ.ย. 2562 ถึง  
26 มิ.ย. 2562 

นักเรียนมีอัจฉริยภาพ
ด้านภาษาไทยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

นักเรียนทุกคนได้เลือก
เรียนตามหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการที่
ตอบสนองต่อความถนัด
ความสนใจและศักยภาพ
ของผู้เรียน 

นางกนกพรรธน ์ 
 วัฒนนันทิพงศ์ 
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วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

2.เพื่อให้นักเรียนได้มี
ทักษะการท างานในการ
จัดนิทรรศการและ
กิจกรรมต่าง ๆ 

26 มิ.ย. 2562 ถึง  
26 มิ.ย. 2562 

นักเรียนร้อยละ 80ได้มี
ทักษะการท างานในการ
จัดนิทรรศการและ
กิจกรรมต่าง ๆ 

นักเรียนมผีลงาน
สร้างสรรค์ทีเ่กิดจากการ
เรียนแบบบูรณาการข้าม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สามารถเผยแพร่สูส่าธาร
ชน รวมทั้งเข้าร่วมหรือ
แข่งขันและไดร้ับรางวลั 

นางกนกพรรธน ์  
วัฒนนันทิพงศ์ 

3.เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี
และภาษาวัฒนธรรมไทย 

26 มิ.ย. 2562 ถึง  
26 มิ.ย. 2562 

นักเรียนiร้อยละ 80 มี
ความรู้เกี่ยวกับ
วรรณคดี ภาษาและ
วัฒนธรรมไทย 

นักเรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามระดับช้ัน 

 

 

4. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
งบประมาณ 2,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนเห็น
ความส าคญัของ
ภาษาไทยในฐานะเป็น
ภาษาประจ าชาติ และ
แสดงความสามารถทาง
ภาษาไทย 

29 ก.ค. 2562 ถึง  
29 ก.ค. 2562 

นักเรียนร้อยละ 80 ไดม้ี
ทักษะการแสดง
ความสามารถทางภาษาไทย 
ทักษะการท างานในการจัด
นิทรรศการความรูเ้กี่ยวกับ
ภาษาไทย 

นักเรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษได้
เหมาะสมตามระดับช้ัน 

นางดนุชา  บริสุทธ์ิศร ี

 

5. กิจกรรมการสอบวัดความรู้การอ่านเพ่ือเข้าใจ (Pisa) และเขียนภาษาไทยทุกระดับชั้น  
งบประมาณ 1,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา
ให้นักเรียนมีทักษะการ
อ่านและการเขียน
ภาษาไทยท่ีสูงขึ้น 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ส.ค. 2562 

นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้
มีทักษะการอ่านและการ
เขียนเพิ่มขึ้น 

นักเรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามระดับช้ัน 

นางพรศิริ  กุลนิล 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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5. โครงการ กิจกรรมเข้าค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์  

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและ คุณธรรม
ของบุคคล สังคม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นรากฐานส าคัญส าหรับการสร้างสรรค์ความ
เจริญก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ เพราะการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความสัมพันธ์
โดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ ให้เป็นผู้รู้จักคิด รู้จักท า รู้จักแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนรู้จักใช้ทรัพยากรวัตถุที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ้นเปลืองน้อยที่สุด โดยเหตุที่ประเทศ
จะเจริญก้าวหน้าได้ด้วยการมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความคิดและความสามารถจ านวนมาก 
ดังนั้นการศึกษาที่มีคุณภาพอันเป็นกระบวนการในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว
ให้บังเกิดขึ้นในตัวบุคคลจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่ง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มีหลายมาตราที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนที่
สนับสนุนส่งเสริมวินัยความรับผิดชอบของผู้เรียน โดยเฉพาะมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา 24 (4) 
จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สั ดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2545 : 28) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ด าเนินเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการด าเนินงานเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
ความรับผิดชอบ เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความรับผิดชอบต่อไป  

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรมใหแ้ก่นักเรียนบ าเพญ็ประโยชน์ให้มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์  

งบประมาณโครงการ 95,450.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุรีย์  อุตสม 
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1. กิจกรรมค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.1 
งบประมาณ 10,400.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์มคีวามรู้
ความสามารถตาม
หลักสตูรกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

07 ธ.ค. 2561 ถึง 
 07 ธ.ค. 2561 

นักเรียนผู้บ าเพ็ญ
ประโยชนไ์ด้เข้าค่าย
กิจกรรมและได้บ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ 

นักเรียนเข้าร่วมและ
ผ่านการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางสาวชลภสัส์   
ปัญญารักษา 

 

2. กิจกรรมค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.3 
งบประมาณ 34,200.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์มคีวามรู้
ความสามารถตาม
หลักสตูรกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

07 ธ.ค. 2561 ถึง  
08 ธ.ค. 2561 

นักเรียนผู้บ าเพ็ญ
ประโยชนไ์ด้เข้าค่าย
กิจกรรมและได้บ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ 

นักเรียนเข้าร่วมและ
ผ่านการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นายวิเชียร  พิสูจน ์

 

3. กิจกรรมค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.2 
งบประมาณ 50,850.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้ ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชนไ์ด้พัฒนาตนเอง
ฝึกความอดทนความมี
ระเบียบวินยั รู้จักช่วย
ตัวเอง รู้จักอยู ่ท างาน
ร่วมกับผู้อื่น เป็นพลเมือง
ด ีรู้จักช่วยเหลือสังคมด้วย
ความเตม็ใจ และไดร้ับ
ประสบการณ์ตรง 

07 ธ.ค. 2561 ถึง  
09 ธ.ค. 2561 

นักเรียนผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 ร้อยละ 100 ได้ฝึก
ความอดทนความมี
ระเบียบวินัย รู้จักช่วย
ตัวเอง รู้จักอยู่และท างาน
ร่วมกับผู้อื่น รู้จักช่วยเหลือ
สังคมด้วยความเต็มใจ  

นักเรียนเข้าร่วมและ
ผ่านการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางจารุวรรณ  แสงด้วง 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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6. โครงการ ขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 5 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล คุณภาพการศึกษาไทยที่ปรากฏในรายงานของ PISA เยาวชนไทยอายุ 15 ปีมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
หลายประเทศ รวมทั้งเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน และพบว่าปัญหาการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยที่ส านักงานเลขาธิการการศึกษา (สกศ) ได้ศึกษาและรวบรวมไว้ คือนักเรียนออก
กลางคันสูง เรียนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ตามนโยบายเรียนฟรี 12 ปี เนื่องมาจากคนไทยยังมีปัญหาความยากจน และปัญหาสภาพแวดล้อม
ทั้งครอบครัว โรงเรียน และสังคม นักเรียนที่เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 พอเรียนถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ออกกลางคันไปร้อยละ 20 เรียนไปถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพปี 3 ออกกลางคันไปร้อยละ 43 หรือเกือบครึ่ง คิดเป็นจ านวนคนราว 4 แสนกว่าคน ซึ่งคิด
เฉพาะนักเรียนรุ่นเดียวยังไม่ได้คิดสะสมทุกปีของประชากรไทย ผลการศึกษาและการรวบรวม
รายงานต่าง ๆ จึงต้องให้ความส าคัญและแก้ปัญหาเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบจ านวนมากที่
สะท้อนถึงการขาดคุณภาพของเยาวชนเหล่านั้นท่ีไม่สามารถท าอะไรได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของคน
ทั่วไปในอายุ 15 ปี ตัวแปรที่เป็นผลของการขาดคุณภาพ คือ หลักสูตรสถานศึกษาที่ยังขาดการบูร
ณาการมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดรายวิชาเข้าไปในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสภาพแวดล้อมและวิถี
การด าเนินชีวิตของนักเรียน บทบาทของครูยังไม่เปลี่ยนบทบาทการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ 
Passive Learning มาเป็น Active Learning ยังเป็นผู้บอกและบรรยาย ไม่ได้เป็นผู้ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกให้นักเรียนไปเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ตัวแปรที่ส าคัญอีกตัวแปร คือ กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนยังขาดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่
เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นวิถีการด าเนินชีวิตจริง รวมถึงการวัดผลต้องเป็นไปตามสภาพจริงที่จะต้อง
น าทฤษฎีความรู้ไปอธิบายกระบวนการและขั้นตอนการท างานน าไปสู่การแก้ปัญหาได้จริง เกิดการ
เรียนรู้สู่วิถีการด าเนินชีวิต ที่ใช้หลักคุณธรรมก ากับความรู้ น าไปสู่การพัฒนาตนเอง ขยายผลไปสู่
ครอบครัว และชุมชน สังคม และคุณภาพชีวิตของตัวนักเรียนเอง การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จึงต้องพัฒนานักเรียนให้ตรงตามศักยภาพเป็นรายบุคคลสามารถส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า
พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ และกลุ่มอาชีพอิสระ รองรับ
การพัฒนาประเทศ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน ประเด็นที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้
สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและ
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มาตรฐานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะ
ตรงความต้องการของตลาดแรงงานภายในประเทศ เรียนจบแล้วต้องมีงานท า ไปสู่การรองรับการ
เป็นศูนย์พัฒนาอาเซียน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล 
ให้มีความเพียงพอและตรงความต้องการของสถานประกอบการ มีขีดความสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากล และได้ก าหนดกรอบวิธีการที่ต้องจัดท าฐานข้อมูลความต้องการแรงงานร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยที่สถานศึกษาจะต้องมีฐานข้อมูลการผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้
เช่ือมโยงกับความต้องการจ าเป็นในพ้ืนท่ีของจังหวัดและอ าเภอ และตรงทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ซึ่งจะต้องให้ภาคประชาชนในสังคม อันได้แก่สถานประกอบการ และกลุ่มอาชีพอิสระเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา มีการบูรณาการการเรียนรู้คู่ ไปกับการท างานและร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือกลุ่มอาชีพอิสระ โดยที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนา
ประเทศ เป็นโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท า ตามแนวทางการจัดทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่มีกรอบวิธีการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันเป็นระบบ 

วัตถุประสงค์โครงการ (1) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ และคุณลักษณะนิสัยการท างานให้ตรงกับความสนใจ บุคลิกภาพ และ
ความถนัดของนักเรียนสู่การประกอบสัมมาอาชีพ ที่เป็นวิถีการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้อง
กับความต้องการพัฒนาก าลังคน รองรับการพัฒนาในระดับจังหวัดและอ าเภอ ตรงทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการจัดท าหน่วยเรียนรู้
บูรณาการแบบสหวิทยาการ และใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Five Step For Learn รูปแบบ 
Problem & Project Based Learning ที่น าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง โดย
ร่วมมือของสถาบันทางการศึกษา สถานประกอบการ และกลุ่มอาชีพอิสระ และหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน ร่วมกันจัดท าหลักสูตรรายวิชารองรับกลุ่มประเภทสาขาวิชาชีพ และสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

งบประมาณโครงการ 19,600.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิภาวรรณ  ตันอตุม ์
 

1. กิจกรรมท าขนม 
งบประมาณ 9,600.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามแนว
ทางการจัดทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
29 มี.ค. 2562 

นักเรียนมีเส้นทางการศึกษา
สู่การประกอบอาชีพที่มี
สมรรถนะความรู้ และ
คุณลักษณะนิสัยตรงตาม
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ และกลุ่ม
อาชีพอิสระในท้องถิ่นระดับ
จังหวัดและอ าเภอ 

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมและประกอบ
อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

นางสุมิตตา  แสงหงษ ์
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

2. กิจกรรมงานประดิษฐ ์
งบประมาณ 2,500.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้ และคุณลักษณะ
นิสัยการท างานให้ตรงกับ
ความสนใจ บุคลิกภาพ 
และความถนดัของ
นักเรียนสู่การประกอบ
สัมมาอาชีพ ที่เป็นวิถีการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคณุภาพ 
สอดคล้องกับความ
ต้องการพัฒนาก าลังคน 
รองรับการพัฒนาใน
ระดับจังหวดัและอ าเภอ 
ตรงทิศทางการพัฒนา
ประเทศ 

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 29 มี.ค. 2562 

นักเรียนมเีส้นทาง
การศึกษาสู่การประกอบ
อาชีพท่ีมีสมรรถนะ
ความรู้ และคุณลักษณะ
นิสัยตรงตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ และกลุม่
อาชีพอิสระในท้องถิ่น
ระดับจังหวดัและอ าเภอ 

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมและประกอบ
อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

นางพรรณภา  ด้วงทอง 

 

3. กิจกรรมงานเกษตร 
งบประมาณ 2,500.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้ และคุณลักษณะ
นิสัยการท างานให้ตรงกับ
ความสนใจ บุคลิกภาพ 
และความถนดัของ
นักเรียนสู่การประกอบ
สัมมาอาชีพ ที่เป็นวิถีการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคณุภาพ 
สอดคล้องกับความ
ต้องการพัฒนาก าลังคน 
รองรับการพัฒนาใน
ระดับจังหวดัและอ าเภอ 
ตรงทิศทางการพัฒนา
ประเทศ 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
29 มี.ค. 2562 

นักเรียนมเีส้นทาง
การศึกษาสู่การประกอบ
อาชีพท่ีมีสมรรถนะ
ความรู้ และคุณลักษณะ
นิสัยตรงตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ และกลุม่
อาชีพอิสระในท้องถิ่น
ระดับจังหวดัและอ าเภอ 

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมและประกอบ
อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

นางสาววิภาวรรณ  ตัน
อุตม ์
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

4. กิจกรรมงานธุรกิจ 
งบประมาณ 2,500.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ 
และคุณลักษณะนิสัยการ
ท างานให้ตรงกับความสนใจ 
บุคลิกภาพ และความถนัด
ของนักเรียนสู่การประกอบ
สัมมาอาชีพ ที่เป็นวิถีการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการ
พัฒนาก าลังคน รองรับการ
พัฒนาในระดับจังหวัดและ
อ าเภอ ตรงทิศทางการพัฒนา
ประเทศ 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
29 มี.ค. 2562 

นักเรียนมเีส้นทาง
การศึกษาสู่การประกอบ
อาชีพท่ีมีสมรรถนะ
ความรู้ และคุณลักษณะ
นิสัยตรงตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ และกลุม่
อาชีพอิสระในท้องถิ่น
ระดับจังหวดัและอ าเภอ 

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมและประกอบ
อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

นางสาวดุษฎี  เมาค าล ี

 

5. กิจกรรมงานช่าง 
งบประมาณ 2,500.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ 
และคุณลักษณะนิสัยการ
ท างานให้ตรงกับความสนใจ 
บุคลิกภาพ และความถนัดของ
นักเรียนสู่การประกอบสัมมา
อาชีพ ที่เป็นวิถีการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการพัฒนาก าลังคน 
รองรับการพัฒนาในระดับ
จังหวัดและอ าเภอ ตรงทิศทาง
การพัฒนาประเทศ 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
29 มี.ค. 2562 

นักเรียนมเีส้นทาง
การศึกษาสู่การประกอบ
อาชีพท่ีมีสมรรถนะ
ความรู้ และคุณลักษณะ
นิสัยตรงตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ และกลุม่
อาชีพอิสระในท้องถิ่น
ระดับจังหวดัและอ าเภอ 

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมและประกอบ
อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

นายอธิคม  ณะใจ 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

7. โครงการ ซ่อมเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 1 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีนักเรียนไดผ้ลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดเป็นจ านวนมาก 
และส่งผลให้นักเรียนบางคนต้องเรียนซ้ าช้ันเรยีน เพื่อแก้ไขปัญหาดงักล่าว จึงจัดท าโครงการนี้เพื่อ
ช่วยเหลือนักเรยีนทุกคนท่ีมีผลการเรียนไมผ่่านเกณฑ์ โดยเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมมศึกษาปีท่ี 3
และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้จบพร้อมรุ่นในปีการศึกษาและประเมิน สรุปผลการประเมินภาคเรียนละ 
1 ครั้ง สรุปรายงานผลการท าโครงการ/กิจกรรม เสนอต่อฝ่ายบรหิาร  

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีผลการเรยีนไมผ่่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

งบประมาณโครงการ 29,955.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดวงดาว  ชัยสาร 
 

1. กิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 
งบประมาณ 29,955.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
นักเรียนมผีลการเรียนไม่
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

22 พ.ย. 2561 ถึง 
 22 ก.พ. 2562 

นักเรียนทุกคนได้รับ
การตัดสินผลการเรียน
ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีล
การเรยีน 0 ร มส. 
ลดลง 

นายวัชรชัย  ชัยสาร 

 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 

8. โครงการ พัฒนาระบบทะเบียน 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 1 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล งานทะเบียนเป็นงานเอกสารเกี่ยวกับหลักฐานการเรียนของนักเรียน มีหน้าที่จัดเก็บและรักษา
เอกสารการเรียน ตรวจสอบหลักฐานและตรวจสอบวุฒิการศึกษา จัดท าข้อมูลจ านวนนักเรียนให้
เป็นปัจจุบัน มีการติดตามนักเรียนที่คาดว่าไม่จบหลักสูตรและแก้ไขด้วยการเชิญผู้ปกครองและ
ประชุม จัดท าแบบรายงานการจบการศึกษาของนักเรียน จัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน 
ตลอดจนจัดท าใบรับรองการเป็นนักเรียน จัดท าหลักฐาน ปพ. และใบประกาศนียบัตรการจบ
หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐาน เนื่องจากเอกสารหลักฐานการเรียนเป็นเอกสาร
ส าคัญทางราชการที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการเรียน ซึ่งจะต้องบันทึกข้อมูล
พัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนไว้ และน าข้อมูลมาเก็บเป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบ 
ดังนั้นงานทะเบียนจึงต้องมีเอกสารส าหรับงานทะเบียนที่เช่ือถือได้ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
สามารถค้นหาง่ายและตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้มีเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนที่เช่ือถือได้ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบสามารถค้นหา
ง่าย 2. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับใช้ในการตรวจสอบ และเป็นหลักฐานในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 

งบประมาณโครงการ 27,425.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิราพร  กันทะธง 

 

1. กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียน 
งบประมาณ 27,425.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.พัฒนางานทะเบียน
และระเบียนนักเรียนได้
ด าเนินงานตามระเบียบ
หลักสตูรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธสักราช 
2544 และพุทธศักราช 
2551 อย่างเคร่งครัด 

01 พ.ค. 2562 ถึง  
31 มี.ค. 2563 

โรงเรียนไดร้ับการ
พัฒนาสถานศึกษาโดยมี
การประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาใน
ระดับด ี

สถานศึกษามีการวาง
แผนการบริหารและ
จัดการข้อมลู
สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ  

นางสาวนพวรรณ  เลิศ
ประเสริฐสุข 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

9. โครงการ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบคุลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นหน้าที่หลักของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
บัณฑิตที่มีคุณภาพต้องมีความรู้และมีความสามารถเพียงพอแก่การประกอบอาชีพในอนาคต หากแต่ความรู้ที่ได้รับ
จากสถานศึกษาอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนในสถานประกอบการในหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงและสามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติไดด้ี
ยิ่งขึ้น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาอาจต้องพบอุปสรรคและปัญหาต่างๆ  มากมายจึงมีการจัดอาจารย์
ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อที่จะให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ตลอดจนประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการควบคุมคุณภาพของบัณฑิตให้ได้รับ
การพัฒนาตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูนได้มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์มาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ดังนั้นทางฝ่ายบริหารวิชาการจึงได้จัดโครงการนิเทศติดตามขึ้น  

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนานักศึกษาประสบการณ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับการจัดการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของตนเอง  

งบประมาณโครงการ 5,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรุณจันทร์  มะโนเพียว 
 

1. กิจกรรมการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
งบประมาณ 5,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนานักศึกษา
ประสบการณ์ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจทักษะเกีย่วกับการจดัการ
จัดการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั และน าไปใช้ปรบัปรุง
พัฒนาระบบการจดัการเรยีน
การสอนของตนเอง 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
27 ก.พ. 2562 

นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ทุกคนไดร้ับ
การนิเทศและติดตาม 

ครูทุกคนไดร้ับการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับ
การส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ 

นางอรุณจันทร์  มะโน
เพียว 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

10. โครงการ พัฒนาระบบงานประมวลผลการเรียน 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 1 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล งานประมวลผลเป็นการน าข้อมูลด้านการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 มาประมวลผลการเรียน โดยใช้โปรแกรม Student 2551 ประมวลผลการ
เรียนในระดับรายวิชา ระดับภาคเรียน รวมทั้งสรุปผลการจบหลักสูตรและจัดท าสารสนเทศ
เกี่ยวกับผลการเรียนการสอน และน าสารสนเทศที่ได้มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา นอกจากนั้นงานประมวลเป็นงานที่รวบรวมข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนไว้ใน
รูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความส าคัญมาก จึงจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและ
ทันสมัย ในทุกภาคเรียนและทุกปีการศึกษา จะต้องมีการส่งข้อมูลผลการเรียนและข้อมูลนักเรียน
ที่เป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังศูนย์ทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (GPA) เพื่อน าไปเป็นข้อมูลของระดับประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งโรงเรียนด้วยระบบ (Secondary’56) 
จัดท าเอกสารรายงานประจ าตัวนักเรียนเกี่ยวกับผลการเรียนรายวิชา  จัดท ารายงานสรุปผล
สัมฤทธ์ิทางการของนักเรียนและบริการข้อมูลเกี่ยวกับผลสมัฤทธ์ิทางการของนักเรียนต่อ ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง 

งบประมาณโครงการ 24,417.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิราพร  กันทะธง 

 

1. กิจกรรมประมวลผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
งบประมาณ 24,417.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อประมวลผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน
ทั้งโรงเรียนด้วยระบบ 
(Secondary’56) จัดท า
เอกสารรายงานประจ าตัว
นักเรียนเกี่ยวกับผลการ
เรียนรายวิชา จัดท ารายงาน
สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 31 มี.ค. 2562 

1. ฝ่ายประมวลผลมี
แผนงาน/โครงการและ
ด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลต่อการจดั
การศึกษา มีการรายงาน
และประชาสัมพันธผ์ล  

ครูทุกคนมีขั้นตอน
ตรวจสอบและประเมิน
อย่างเป็นระบบโดย
นักเรียนและผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผล  
รวมทั้งให้ข้อมูล 

นายบันดาล   
จันทะราชา 
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วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

นักเรียนและบริการข้อมลู
เกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการ
ของนักเรียนต่อ ผู้บรหิาร 
ครูผูส้อน นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

 
การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดย
บุคลากรในโรงเรยีน 
นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนินงาน
ของฝ่ายประมวลผล ใน
ระดับดี  

ย้อนกลับแก่ผูเ้รียนเพื่อ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพัฒนา
ตนเองเชิงบวกผ่าน
กระบวนการวิจยัเป็นฐาน 

 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 

11. โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 1 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมบูรณ์และสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีทักษะในการด ารงชีวิต มีการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนางาน มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติจ าเป็นต่อการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ มีจิตส านึกที่ดีต่อท้องถิ่นและสังคมแบบไทย ผู้เรียนได้รับการพัฒนา และ
ส่งเสริมความเป็นเลิศอย่างเต็มศักยภาพ  ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เน้นความเป็นไทยสู่สากล ทุกคนได้รับการศึกษาเสมอภาค 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษาจึงได้วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน ตาม
มาตรฐานการศึกษา มีความสมบูรณ์แบบและเป็นปัจจุบัน พัฒนาปรับปรุงระเบียบการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง และจัดท าหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนของ
สถานศึกษากับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. เพื่อปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 3. เพื่อประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

งบประมาณโครงการ 11,400.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกุศล  มหาไม ้

 

1. กิจกรรมงานพัฒนาหลักสูตร 
งบประมาณ 11,400.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาหลักสตูรกลุม่สาระ
การเรยีนรู ้

22 ต.ค. 2561 ถึง  
31 มี.ค. 2562 

1. สถานศึกษามี
หลักสตูรที่สามารถ
น ามาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่หมาะสม 
สอดคล้องกับ  

นักเรียนทุกคนได้เลือก
เรียนตามหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการที่
ตอบสนองต่อความ
ถนัดความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรยีน 

นางสาวกุศล  มหาไม ้

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 
 
12. โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องศูนย์ Resource Centre และ ERIC Room 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Resource and Instruction Centre; ERIC) ตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม พัฒนา ผลติ 
จัดหา ให้บริการและเผยแพรส่ื่อการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ พัฒนาครูผูส้อนภาษาอังกฤษให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

พัฒนาศักยภาพนักเรยีนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตัวเอง ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานของศูนย์ เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน
ระดับอ าเภอมุ่งจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสรมิให้ผูเ้รียนเป็นบุคคลที่มีคณุภาพ มีทักษะในการ
ค้นคว้าแสวงหาความรู้ และมีความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ 
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนมีทักษะชีวิต ร่วมมือในการท างานกับผู้อื่น ผู้เรียนท่ี
มีความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศย่อมมีความไดเ้ปรียบในการติดต่อสื่อสารและการประกอบ
อาชีพ ส่งเสริมใหผู้้เรยีนมีโอกาสพฒันาทักษะภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริม
และพัฒนานักเรียนในทุกๆด้าน จงึส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเตมิ และส่งเสริมนสิัยรัก
การอ่านเพื่อจรรโลงใจนักเรียนใหม้ีความสุขในการเรยีนรู ้

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องศูนย์ Resource Centre และ ERIC Room 

งบประมาณโครงการ 17,541.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุรีย์  อุตสม 

 

1. กิจกรรมงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องศูนย์ Resource Centre และ ERIC Room 
งบประมาณ 17,541.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้อง
ศูนย์ Resource Centre 
และ ERIC Room 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

แหล่งเรียนรู้มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

นักเรียนมีความพึง
พอใจแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป 

นางสาวเยาวนุท  ศรีวิชัย 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
13. โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศและอจัฉริยภาพนักเรียน 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

หลักการและเหตุผล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน มีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อให้นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่ก าหนดและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งานส่งเสริมความเป็นเลิศ
และพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน เล็งเห็นความจ าเป็นในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ที่มุ่งพัฒนาทักษะความเป็นเลิศทาง
วิชาการให้ได้ระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากลและส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาษา อาชีพ ดนตรี กีฬาและภาวะผู้น าจึงได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะความเป็น
เลิศและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนขึ้นเพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนและเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักเรียนสู่
เวทีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

วัตถุประสงค์โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมหรือการแข่งขัน
อื่นๆ(ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ)  

งบประมาณโครงการ 497,443.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดวงดาว  ชัยสาร 
 

1. กิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทกัษะวชิาการระดับภาคและระดับประเทศ 
งบประมาณ 297,443.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่ด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนักเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการและกีฬา  

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.สนบัสนุนและสง่เสรมิ
นักเรยีนเข้าแข่งขันทักษะ
วิชาการเนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมหรือการ
แข่งขันอื่นๆ (ระดบัจังหวัด 
ระดับภาค และระดับประเทศ)  

21 ธ.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

นักเรียนร้อยละ 80 ที่เข้า
แข่งขันทักษะวิชาการเนื่อง
ในงานศิลปหัตถกรรม
ได้รับเหรยีญรางวัลจาก
การแข่งขัน  

นักเรยีนมผีลงาน
สรา้งสรรค์ทีเ่กดิจากการ
เรยีนแบบบรูณาการข้าม
กลุม่สาระการเรียนรู้ 
สามารถเผยแพร่สูส่าธาร
ชน รวมทั้งเข้ารว่มหรือ
แข่งขันและได้รับรางวลั 

นางดวงดาว  ชัยสาร 

 

2. กิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน 
งบประมาณ 200,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบเงินรายได้อืน่ๆ -> เงินสมาคมผู้ปกครอง (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมินักเรยีนใน
การแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของ
นักเรียน 

31 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนทุกคนท่ีเป็น
ตัวแทนในการแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน 

นักเรยีนมผีลงาน
สรา้งสรรค์ทีเ่กดิจากการ
เรยีนแบบบรูณาการข้าม
กลุม่สาระการเรียนรู้ 
สามารถเผยแพร่สูส่าธาร
ชน รวมทั้งเข้ารว่มหรือ
แข่งขันและได้รับรางวลั 

นางดวงดาว  ชัยสาร 



73 

 

 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
14. โครงการ พัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียน MEP 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2545 มาตรา 6 ที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
และจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตลอดจนนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2559 ที่มุ่งพัฒนาความแข็งแกร่งทาง
การศึกษา พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ และหลักสูตรดังกล่าวได้มุ่งเน้นความสามารถในการสื่อสารความคิด การแก้ปัญหา 
การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันระดับเวทีโลก  และ.
เพื่อให้สอดคล้อง สภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทาง
วิชาการ และการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากล เป็นผู้น าที่ดี มี
สติปัญญา ศักยภาพ คุณภาพชีวิตและค่านิยมที่ดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) เพื่อพัฒนา
ยกระดับคุณภาพ เป็นการต่อยอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เป็นมาตรฐานชาติ คือ การจัดการ
ศึกษาให้ผู้เรียนเป็น คนดี คนเก่งและมีความสุข ตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ 
UNESCO โดยในศตวรรษที่ 21 ทุกประเทศได้มีการพัฒนาและใช้หลักสูตรการศึกษาที่มีเป้าหมาย
ให้ผู้เรียนได้เรียนเพื่อรู้ (Learn to know ) เรียนเพื่อเป็น ( Learn to be) เรียนเพื่อท า ( Learn 
to do ) เพื่อสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะพลเมอืงของชาติและ Learn to live together 
เพื่อสร้างคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ในฐานะพลโลก ให้ผู้เรียนมีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ 
มีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต มีคุณธรรม มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ สามารถเป็นผู้น าที่ดีของสังคม ห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนส่วน
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บุญโญปถัมภ์ ล าพูน จึงได้จัดท าโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียน MEP เพื่อพัฒนา
นักเรียนสู่ความเป็นสากล 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มีความสามารถในระดับสูงขึ้น  

งบประมาณโครงการ 253,590.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐิตาพร  ค าวังพฤกษ์ 

 

1. กิจกรรมปรับพ้ืนฐาน 
งบประมาณ 32,950.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มี
คุณธรรม จรยิธรรมที่
เหมาะสม สามารถปรับตัว
กับเพื่อนใหม่ สังคม 
สภาพแวดล้อม และ
กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษ 

01 ต.ค. 2561 ถึง 31 
พ.ค. 2562 

นักเรียนช้ัน ม. 1ใหม่ 
ปีการศึกษา 2562 

นักเรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามระดับช้ัน 

นางสาวกฤตยพร   
สุรินทร์ค า 

 

2. กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ 
งบประมาณ 117,040.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่จัดการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น  

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อซ่อมเสริมและ
พัฒนาความรู้
ความสามารถของนักเรียน
ให้มีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตรงตามหลักสตูร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

01 พ.ย. 2561 ถึง 30 
ก.ย. 2562 

นักเรียน MEP ม.1 ม.
2/16-17 ม.3/9,13 

นักเรียนมีคา่เฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทางทางการ
เรียน ระดับดี (เกรด3 
ขึ้นไป) 

นางสาวกฤตยพร   
สุรินทร์ค า 
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3. กิจกรรมSummer Course 
งบประมาณ 103,600.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่จัดการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ให้มีความสามารถใน
ระดับสูงขึ้น สามารถ สอบ
ชิงทุนการศึกษาเพื่อ
แลกเปลีย่นภาษาและ
วัฒนธรรมในต่างประเทศ 

01 มี.ค. 2562 ถึง 31 
มี.ค. 2562 

นักเรียน ม.1/16-17 
ม.2/9,13 ม.3/13-14 

นักเรียนมีคา่เฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทางทางการ
เรียน ระดับดี (เกรด3 
ขึ้นไป) 

นางสาวกฤตยพร   
สุรินทร์ค า 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 
15. โครงการ จัดซ้ือหนังสือเรียน 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณให้นักเรียนทุกคนได้รับงบ
สนับสนุนด้านการศึกษาให้โรงเรียนแจกห้นักเรียนทุกคน ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
โรงเรียนได้มอบให้กลุ่มสาระการเรียนรู้พิจารณาหนังสือให้เหมาะสมกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในระดับช้ันตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 
และต้องไปหนังสือที่ได้รับการพิจารณาจากส านัหพิมพ์ที่ก าหนด และต้องผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายของโรงเรียน รายงาน สรุปผลการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้นักเรียนได้รับหนังสือเรยีนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

งบประมาณโครงการ 3,337,635.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดวงดาว  ชัยสาร 
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1. กิจกรรมหนังสือเรียน 
งบประมาณ 3,337,635.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่าหนังสือเรียน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.นักเรียนได้รับหนังสือ
เรียนครบถ้วนทุกรายวิชา
และทันก าหนดเวลาเปิด
ภาคเรยีน 

07 ม.ค. 2562 ถึง  
15 มี.ค. 2562 

นักเรียนทุกคนได้รับ
หนังสือเรียนทุก
รายวิชา 

นักเรียนทุกคนได้เลือก
เรียนตามหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการที่
ตอบสนองต่อความ
ถนัดความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรยีน 

นายสนั่น  มาละแซม 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 
16. โครงการ จัดบรรยากาศในห้องเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ธุรกิจ) 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 1 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล ในการจัดการเรียนรู้นั้น สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้มีความรอบรู้ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นพล
โลก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ธุรกิจ) โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ในฐานะ
ที่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์ตรง จึงต้องมีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายรวมทั้งจัดบรรยากาศในการเรียนการสอนให้ส่งผลต่อการเรียนรู้เพื่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพือ่จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  

งบประมาณโครงการ 40,137.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิกุล  รุนเจรญิ 
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1. กิจกรรมจัดบรรยากาศในห้องเรียน 
งบประมาณ 40,137.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดบรรยากาศ
ห้องเรียนใหเ้อื้อต่อการ
เรียนรู ้

29 ต.ค. 2561 ถึง  
28 ก.พ. 2562 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
การเรยีนรู้และทักษะ
การท างานและมีความ
พึงพอใจในระดับมาก 

นักเรียนมีความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป 

นางพัชรินทร์  เหล่าศิริ
เสถียร 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 
17. โครงการ บริหารงานห้องสมุด 3 ดี มีชีวิต บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล วิสัยทัศน์ของโรงเรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมด้วย
เทคโนโลยี มีทักษะอาชีพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยครูมืออาชีพ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมภิบาล 
พื้นฐานปรัชญาหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้อันส าคัญในการส่งเสริม 
และสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร นโยบายและโครงการของโรงเรียน เป็นสถานที่รวบรวมสรรพ
วิชาการ ซึ่งได้บันทึกไว้ในหลายรูปแบบมีความส าคัญในการสร้างประสบการณ์การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
รู้จักการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน ความจรรโลงใจ พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้รักการเรียนรู้และงานบริการคือ
หัวใจส าคัญของห้องสมุดและห้องสมุดคือหัวใจส าคัญของสถานศึกษาภาระงานที่ส าคัญของห้องสมุดมีอยู่5 
งาน คืองานบริหาร งานบริการ งานเทคนิคงานกิจกรรม และงานส่งเสริมการเรียนการสอน ซึงแต่ละงานมี
ความส าคัญเท่าเทียมกัน ห้องสมุดจ าเป็นต้องด าเนินงานทุกอย่างให้เป็นปัจจุบันและต้องมีการปรับปรุง
พัฒนางานทั้ง 5 ด้านอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้การด าเนินงานบริการของห้องสมุดมีประสิทธิภาพ และท าให้ครู
นักเรียน ได้รับประโยชน์มากที่สุดในการเข้าใช้บริการ ในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้สถานศึกษา
ทั่วประเทศด าเนินการพัฒนางานห้องสมุดให้มีคุณภาพ ตามนโยบาย ห้องสมุด 3 ดี คือ การจัดห้องสมุดให้มี
หนังสือดี บรรยากาศดีบรรณารักษ์ดี ห้องสมุด มีชีวิต คือ การพัฒนางานห้องสมุดให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 4 หมวด ได้แก่ หมวดผู้บริหาร หมวดครูบรรณรักษ์และครูผู้สอน หมวดนักเรียน และหมวด
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ทรัพยากรสารสนเทศ หลักการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน คือมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านภายใต้
การด าเนินงานการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการจดักิจกรรมส่งเสรมิ
นิสัยรักการอ่านการบูรณาการการอ่านในกระบวนการเรียนรู้และการคิดงานสร้างสรรค์ สร้างผลงานที่ดี มี
คุณภาพ มีความแปลกใหม่ ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม งานห้องสมุดโรงเรียน จึงจัดท าโครงการ 
บริหารงานห้องสมุด 3 ดี มีชีวิต บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

วัตถุประสงค์โครงการ 1 เพื่อพัฒนาการบริหารงานแหล่งเรียนรูห้้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด 3 ดี และห้องสมุดมีชีวิต  

งบประมาณโครงการ 117,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางแสงหล้า  เรืองพยัคฆ ์

 

1. กิจกรรมบริหารงานส านักงาน 
งบประมาณ 82,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อประเมินโครงการ
บริหารงานห้องสมุด 3 ดี มี
ชีวิต บนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
20 ก.ย. 2562 

สถานศึกษามหี้องสมดุที่
เป็นระเบยีบเรยีนร้อย 
สวยงาม มคีวามมั่นคง
แข็งแรง ปลอดภยั มสีิ่ง
อ านวยความสะดวกในการ
เรยีนรูพ้อเพยีงกับจ านวน
ผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้
การได้ด ี

นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านเพิ่มขึ้น 

นางแสงหล้า  เรืองพยัคฆ์ 

 

2. กิจกรรมพัฒนาด้านภูมิทัศนข์องแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.บริหารงานห้องสมุด 3 
ดี มีชีวิต บนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

05 พ.ย. 2561 ถึง  
09 พ.ย. 2561 

1.ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อม
สวยงามร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการ
จัดมุม/แหล่งเรียนรู้ภายใน
หรือภายนอกห้องเรียน
อย่างหลากหลาย 2.ร้อยละ 
80 ของผู้เข้ารับบริการมี
ความพึงพอใจในระดับมาก 

นักเรียนมีความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป 

นางแสงหล้า  เรือง
พยัคฆ ์
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3. กิจกรรมS.B.Y.อุทยานการเรียนรู้ 
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อประเมินนักเรียนใน
ด้านการอ่าน ทักษะการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 
การคิดผลติสร้างสรรค์ผลงาน
ตามแนวทางการด าเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล การ
เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้
และการมีนิสยัรักการอ่าน 

28 ม.ค. 2562 ถึง  
15 ก.พ. 2562 

1.นักเรียนมีทักษะการ
อ่าน การแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง มีการคิด ผลิต
งาน เพื่อส่งเสรมิการอ่าน 
2.ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจในการให้บริการของ
งานห้องสมุดอยู่ในระดับ
มาก 

นักเรียนมีนสิัยรักการ
อ่านเพิ่มขึ้น 

นางแสงหล้า  เรืองพยัคฆ ์

 

4. กิจกรรมส่งเสรืมการเตรียมตัวทดสอบความรู้ ความสามารถของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 และนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 
งบประมาณ 9,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดหาสื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ
ให้บริการนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในการ
เตรียมตัวทดสอบความรู้ 
ความสามารถ ของสถาบัน
ต่าง  ๆ

26 พ.ย. 2561 ถึง  
30 พ.ย. 2561 

มีการใหบ้ริการสื่อ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การเตรยีมตัวสอบแก่
นักเรียนช้ัน มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 และนักเรยีนช้ัน
มัธยมศกึษาปีท่ี 6 

นักเรียนช้ัน ม.3 ,ม.6 มี
คะแนนค่าเฉลี่ยจากผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ(O-NET) สูง
กว่าระดับประเทศ 

นางแสงหล้า  เรือง
พยัคฆ ์

 

5. กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชน 
งบประมาณ 6,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดค่าย นิทรรศการ
เผยแพรค่วามรูสู้่ชุมชน 

04 มี.ค. 2562 ถึง  
08 มี.ค. 2562 

เพื่อจัดค่าย นิทรรศการ
เผยแพรค่วามรูสู้่ชุมชน 

นักเรียนมผีลงาน
สร้างสรรค์ทีเ่กิดจาการ
เรียนแบบบูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สามารถเผยแพร่
สู่สาธารชน รวมทั้งเข้า
ร่วมหรือแข่งขันและ
ได้รับรางวัล 

นางแสงหล้า  เรืองพยัคฆ ์
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ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 

18. โครงการ ปรับปรุง ซ่อมบ ารุง งานห้องเรียนพิเศษ MEP 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจดัการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หลักการและเหตุผล เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2545 มาตรา 6 ที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
และจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตลอดจนนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ 2559 ที่มุ่งพัฒนาความแข็งแกร่งทาง
การศึกษา พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ และหลักสูตรดังกล่าวได้มุ่งเน้นความสามารถในการสื่อสารความคิด  การ
แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันระดับเวที
โลก และ.เพื่อให้สอดคล้อง สภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
สากล เป็นผู้น าที่ดี มีสติปัญญา ศักยภาพ คุณภาพชีวิตและค่านิยมที่ดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบ 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World 
citizen) ซึ่งการที่ผู้เรียนจะมีคุณสมบัติตามเป้าหมาย ในกาขับเคลื่อนโครงการ จ าเป็นที่ต้องมี
ระบบการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงการที่ดี จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงและซ่อมบ ารุงงาน
ห้องเรียนพิเศษ MEP ขึ้น 

วัตถุประสงค์โครงการ เพือปรับปรุง ซ่อมแซม งานห้องเรยีนพิเศษ MEP 

งบประมาณโครงการ 326,090.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐิตาพร  ค าวังพฤกษ์ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

1. กิจกรรมจัดซ้ือเก้าอี้ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก และความปลอดภัย 
งบประมาณ 250,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่จัดการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ี 
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก และความ
ปลอดภัย 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียน ช้ัน ม.1/16-
17 ม.2/9,13 ม.3/13-
14 ม.6/16 

สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค มีความ
ปลอดภัยเพียงพอและเอื้อ
ต่อการบริหารจดัการและ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

นายกิติศักดิ์  ภมูิภักด ี

2.เพื่อจัดแหล่งเรียนรู้ใน
ห้องเรียน และนอก
ห้องเรียน 

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

นักเรียน ช้ัน ม.1/16-
17 ม.2/9,13 ม.3/13-
14 ม.6/16 

นักเรียนมีความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับมาก
ขึ้นไป 

 

 

2. กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ในห้องเรียน 
งบประมาณ 76,090.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อซ่อมบ ารุง แอร์และ
อุปกรณ์ส านักงาน 

01 พ.ย. 2561 ถึง 30 
ก.ย. 2562 

ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
ส านักงานในห้องเรียน 
ให้พร้อมใช้งาน 

สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค มีความปลอดภยั
เพียงพอและเอื้อตอ่การบริหาร
จัดการและการจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอน 

นายกิติศักดิ์  ภมูิภักด ี

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
19. โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส านักงานวิชาการ 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 5 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศ สภาพภายในส านักงานให้น่าอยู ่ปลอดภัย มสีุขภาพจติดี  

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องส านักงานฝ่ายบริหารวิชาการ 

งบประมาณโครงการ 32,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดวงดาว  ชัยสาร 

 

1. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม 
งบประมาณ 32,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องส านักงานฝ่าย
บริหารวิชาการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

เพื่อให้ห้องส านักงาน มี
บรรยากาศและสถานท่ี
สวยงาม 

นักเรียนมีความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับมาก
ขึ้นไป 

นางดวงดาว  ชัยสาร 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
20. โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 5 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและจัด
การศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
หมวด ๕ มาตรา ๓๔ ก าหนดให้สถานศึกษาต้องรับผิดชอบที่จะท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตาม 
มาตรฐาน คุณภาพครูที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน คุณภาพการบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐาน และยังเป็นแนวทางการให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้การ
สนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาในด้านต่างๆได้เพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ 
สูงขึ้นตามความคาดหวังของ ชุมชุมและผู้ปกครอง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานของ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ตามมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศให้ใช้เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบด้วยอุดมการณ์และหลักการจัด
การศึกษา มาตรฐานการศึกษาและเพื่อให้สะดวกต่อการน าไปสู่ การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
จึงได้ยึดตามแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย การน าเอารูปแบบ
การบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) มาใช้ในสถานศึกษา การ
ปฏิรูปการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับพัฒนาการทาง สมอง (Brain 
Based Learning) เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดรวมทั้งให้ผู้ เกี่ยวข้องใน
สถานศึกษาได้ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษาโดยมุ่งเน้นมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนเป็นหลักตลอดจนพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกต่อไป 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. ซ่อมแซม ปรับปรุงห้องเรียนให้มีความเหมาะสม และพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน 2. 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีเหมาะสม สวยงาม 3. พ้ฒนาห้องสมุดวิทยาศาสตร์ 

งบประมาณโครงการ 337,300.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางขวัญจิต  พุ่มพวง 

 

1. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดวิทยาศาสตร์ Science Library 
งบประมาณ 75,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อพัฒนาห้องสมุด
วิทยาศาสตร์ให้มีความ
เหมาะสม พร้อม
ให้บริการแก่คณะครูและ
นักเรียน 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 มี.ค. 2562 

ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
จ านวน 1 ห้อง 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นางสาวกมล
ชนก  อินต๊ะโมงค์ 
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2. กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
งบประมาณ 206,138.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่จัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.ปรับปรุง ซ่อมแซมและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ห้องเรียนประจ า 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

ห้องเรียนประจ าอาคาร 
2 , 1 ห้องส านักงาน 

นักเรียนมีความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับมาก
ขึ้นไป 

นางขวัญจิต  พุ่มพวง 

 

3. กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการเคมี 
งบประมาณ 39,862.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.ปรับปรุง ซ่อมแซม
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ให้พร้อมใช้
งาน 

15 พ.ย. 2561 ถึง 30 
ธ.ค. 2561 

ห้องปฏิบัติการเคมี 145 , 
ฟิสิกส์ 125 

นักเรียนมีความพึง
พอใจแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป 

นางขวัญจิต  พุ่มพวง 

 

4. กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนธรรมชาติ 
งบประมาณ 16,300.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาสวนหย่อม
ระหว่างอาคาร 1 และ 2 
เป็นห้องเรียนธรรมชาต ิ

29 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 มี.ค. 2562 

สวนหย่อมระหว่าง
อาคาร 1 และ 2 
จ านวน 1 จุด 

นักเรียนมีความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับมาก
ขึ้นไป 

นางขวัญจิต  พุ่มพวง 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
21. โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 1 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
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กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตราที่ 22,23,24(6)แนวการจัดการศึกษา สถานศึกษาต้อง
จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทุกสถานที่ ทุกเวลามีการประสานงานความร่วมมือกับบิดา มารดา 
ผู้ปกครองและชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ มาตราที่ 25 รัฐต้องส่งเสริม
การด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ มีแหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้อื่น 
ๆ อย่างพอเพียง และมีประสิทธิ นโยบายการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ
มุ่งเน้นใน 3 ด้านคือ คุณภาพ โอกาสและการมีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้สถานศึกษาจัดการศึกษา
ให้ครอบคลุมทุกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด โดยสามารถจัดการศึกษาทุกรูปแบบและ
ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายและเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญโดยพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยมีความรู้คู่กับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ภายใต้
กรอบของความพอเพียงและรู้จักตนเอง ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน จึงได้มีการ
จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขึ้น ซึ่งด าเนินกิจกรรมโดยฝ่าย
วิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ประกอบด้วยกิจกรรม ต่าง ๆ รวมทั้งหมด 5
กิจกรรม เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น เพื่อสนองตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และรองรับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การ
ประเมินภายนอก ประกอบด้วย  

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน 

งบประมาณโครงการ 265,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางยุพินธ์  บุญเทพ 

 

1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
งบประมาณ 5,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้ครูและบคุลากร
ได้วางแผนการจัดการ
เรียนรู้ในแต่ละดับชั้นเพื่อ
น าไปสู่การเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 31 ธ.ค. 2561 

ครูและบุคลากรร้อยละ 
95 ขึ้นไปมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่น าไปสู่
การเรยีนรู้ที่มีคณุภาพ 

ครูทุกคนมแีผนการจดัการ
เรยีนรู้ทีผ่่านการวเิคราะห์
ตามหลักสูตรสถานศกึษา
และใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมนิผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมาย และ
ประเมินผู้เรียนจากสภาพ
จริง 

นางยุพินธ์  บุญเทพ 
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2. กิจกรรมวันวิชาการ Open House 2019 
งบประมาณ 230,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
และครไูด้น าเสนอผลงาน
ด้านวิชาการและแลก
เปล่ยนเรียนรู้ อย่าง
สร้างสรรค ์

22 ม.ค. 2562 ถึง  
22 ม.ค. 2562 

นักเรียนและครรู้อยละ 
80 ขึ้นไป มีส่วนร่วมใน
การจัดนิทรรศการวัน
วิชาการ สามารถ
น าเสนอผลงานท่ีมี
ประโยชน์อย่าง
หลากหลาย 

นักเรียนมีผลงาน
สร้างสรรค์ที่เกิดจาการ
เรียนแบบบูรณาการข้าม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สามารถเผยแพร่สู่สาธาร
ชน รวมทั้งเข้าร่วมหรือ
แข่งขันและได้รับรางวัล  

นางยุพินธ์  บุญเทพ 

 

3. กิจกรรมการจัดท าตารางสอนและตารางเรียน 
งบประมาณ 30,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนและจัด
ตารางสอนและตรางเรยีน
ให้พร้อมก่อนการเปดิภาค
เรียน 

12 ต.ค. 2561 ถึง  
29 ต.ค. 2561 

1.นักเรียนและครมูี
ตารางเรียนและ
ตารางสอนส าหรบัใช้ใน
การจัดการเรยีนการ
สอนทันต่อการเปดิภาค
เรียนและมีความพึง
พอใจระดับดีขึ้นไป ร้อย
ละ 80 

นักเรียนทุกคนได้เลือก
เรียนตามหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการที่
ตอบสนองต่อความ
ถนัดความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรยีน 

นางยุพินธ ์ บุญเทพ 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
22. โครงการ พัฒนาการด าเนินงานวัดผลการศึกษา 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 1 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
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ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หลักการและเหตุผล การวัดและประเมินผล จ าเป็นต้องด าเนินงานอย่างเป็นระบบมีเครื่องมือและอุปกรณท์ี่ทันสมัยดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติให้สอดคล้องเหมาะสมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อให้การด าเนินงานวัดและประเมินผลเป็นระบบที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณโครงการ 78,402.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกัญญานิษฐ์  ปวนกาศ 

 

1. กิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
งบประมาณ 11,477.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้ด าเนินงานวัด
และประเมินผลเป็น
ระบบถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  

01 เม.ย. 2562 ถึง 
 31 ก.ค. 2562 

งานวัดและประเมินผล
มีระบบการจัดการที่
ชัดเจน ถูกต้อง 
ตรวจสอบได ้

ครูทุกคนมีขั้นตอนตรวจสอบ
และประเมินอยา่งเป็นระบบโดย
นักเรยีนและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการวดัและ
ประเมินผล  รวมทั้งให้ข้อมลู
ย้อนกลับแกผู่เ้รยีนเพื่อส่งเสรมิ
ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเชิงบวก
ผ่านกระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

นางจิราพร  กันทะธง 

 

2. กิจกรรมจัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
งบประมาณ 66,925.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้มีเอกสารแสดงผลการ
เรียนของผู้เรียนและเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษาที่
ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วน
ตามระเบียบการวัดและ
ประเมินผล พ.ศ.2551 

01 เม.ย. 2562 ถึง 
 31 ก.ค. 2562 

งานวัดและประเมินผลมี
ระบบการจัดการที่
ชัดเจน ถูกต้อง 
ตรวจสอบได ้

นักเรียนมีคา่เฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 

นางจิราพร  กันทะธง 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

23. โครงการ พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู ้ ความคิด ความประพฤติและ 
คุณธรรมของบุคคล สังคม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นรากฐานส าคัญส าหรับการ
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ เพราะการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ ให้เป็นผู้รู้จัก
คิด รู้จักท า รู้จักแก้ไขปัญหา ตลอดจนรู้จักใช้ทรัพยากรวัตถุที่ มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
สิ้นเปลืองน้อยที่สุด โดยเหตุที่ประเทศจะเจริญก้าวหน้าได้ด้วยการมีทรัพยากรบุคคลที่มี
ความรู ้ ความคิดและความสามารถจ านวนมาก ดังนั ้นการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพอันเป็น
กระบวนการในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวให้บังเกิดขึ้นในตัวบุคคลจึง
เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่ง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับ
แก้ไขเพิ ่ม เติม พ.ศ. 2545 มีหลายมาตราที ่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนที่
สนับสนุนส่งเสริมวินัยความรับผิดชอบของผู้เรียน โดย เฉพาะมาตรา 6 การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข มาตรา 24 (4) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่าง
ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ไว้ในทุกวิชา(กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 28) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ด าเนินเสริมสร้าง
คุณธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
ด าเนินงานเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบ เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความรับผิดชอบต่อไป   

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนให้นักเรียนมคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนตามหลักสตูร  

งบประมาณโครงการ 504,380.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดวงดาว  ชัยสาร 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

1. กิจกรรม กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับ ม.3 
งบประมาณ 150,300.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมในเรื่องลูกเสือ
ให้แก่นักเรียน โรงเรียน
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

18 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ธ.ค. 2561 

พัฒนาและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียนทุก
คนให้เหมาะสมกับ
สภาพของนักเรียน ร้อย
ละ 95 

นักเรียนเข้าร่วมและ
ผ่านการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นายศราวุธ  หลุยจ าวัน 

 

2. กิจกรรมกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาดระดับชั้น ม.1 
งบประมาณ 9,840.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรียนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ครบทั้ง 8 
ประการ 

11 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ธ.ค. 2561 

พัฒนาและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียนทุก
คนให้เหมาะสมกับ
สภาพของนักเรียน ร้อย
ละ 95 

นักเรียนเข้าร่วมและ
ผ่านการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางวาริณี  พรมศร ี

 

3. กิจกรรมกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาดระดับชั้น ม.2 
งบประมาณ 52,650.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ครบทั้ง 8 
ประการ 

18 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ธ.ค. 2561 

พัฒนาและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียนทุก
คนให้เหมาะสมกับ
สภาพของนักเรียน ร้อย
ละ 95 

นักเรียนเข้าร่วมและ
ผ่านการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางธัญญารักษ์  พันนาม 

 

4. กิจกรรมกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาดระดับชั้น ม.3 
งบประมาณ 31,200.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ครบทั้ง 8 
ประการ 

18 พ.ย. 2561 ถึง 
 30 ธ.ค. 2561 

พัฒนาและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียนทุก
คนให้เหมาะสมกับ
สภาพของนักเรียน ร้อย
ละ 95 

นักเรียนเข้าร่วมและ
ผ่านการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางอัญชลี  ขัดสงคราม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

5. กิจกรรมเข้าค่ายกิจกรรมลกูเสอื ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2 
งบประมาณ 153,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นกัเรียนโรงเรยีนส่วน
บุญโญปถัมภ์ ล าพูน มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ครบทั้ง 8 ประการ 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
31 ม.ค. 2562 

พัฒนาและแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียนทุกคนให้เหมาะสม
กับสภาพของนักเรียน ร้อย
ละ 95 

นักเรียนเข้าร่วมและ
ผ่านการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นายพิเชษฐ  ฟองศรี 

 

6. กิจกรรมพัฒนากิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดอบรมนักศึกษา
วิชาทหาร จราจร ใหม้ี
ความรู้เเละปฏิบัติงาน
จราจรของโรงเรียนได ้

01 พ.ย. 2561 ถึง  
31 ม.ค. 2562 

นักศึกษาวิชาทหาร
จ านวน 50 นาย ได้เข้า
รับการอบมรมนักศึกษา
วิชาทหาร จราจร 

นักเรียนเข้าร่วมและ
ผ่านการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นายจารุพงศ์   
ไพสิฐสริิรักษา 

 

7. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ม.1 
งบประมาณ 63,520.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาลูกเสือเนตร
นารี ม.1 ให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสตูร 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
31 ธ.ค. 2561 

นักเรียนลูกเสือเนตร
นารี ม.1 จ านวน 397 
คนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน  

นักเรียนเข้าร่วมและ
ผ่านการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางณัฐกานต์  ดมประ
โคน 

 

8. กิจกรรมพัฒนากิจกรรมชมุนมุ 
งบประมาณ 33,870.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม
ชุมนุมให้เหมาะสมกับความ
ต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน 

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

นักเรียนทุกคนได้รับ
การพัฒนาตามความ
ถนัด 

นักเรียนเข้าร่วมและ
ผ่านการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางสาวณัฐพร   
เทือกเถาสาร 

 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

24. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตามความในมาตรา 6 ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในกระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกฝัง
จิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบกับแนวการจัดการศึกษา 
ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้รู้จักพัฒนาตนเองให้เต็ม
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ดังนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนตาม
จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545ด้านการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ตามวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน วัสดุ อุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน อุปกรณ์ที่ใช้ฝึกซ้อมกีฬา ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ภายในส านักงาน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาไม่เพียงพอต่อจ านวนบุคลากรในกลุ่มสาระฯจึงได้
จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ึน  

วัตถุประสงค์โครงการ นักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์ล าพูนมีวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ไดม้าตรฐาน ปลอดภัย เพียงพอใน
การใช้จัดการเรียนการสอน ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา  

งบประมาณโครงการ 164,820.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิราวรรณ  ยศเพ็ชรกาศ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

1. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 
งบประมาณ 164,820.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.นักเรียนโรงเรียนส่วน
บุญโญปถมัภ์ ล าพูนมีวัสดุ
อุปกรณ์กีฬาท่ีได้
มาตรฐาน ปลอดภยั 
เพียงพอในการใช้จัดการ
เรียนการสอน ฝึกซ้อม
และแข่งขันกีฬา 

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 31 ม.ค. 2562 

1.ร้อยละ 80 นักเรียน
โรงเรียนส่วนบุญโญป
ถัมภ์ ล าพูนมีวสัดุ
อุปกรณ์กีฬาท่ีได้
มาตรฐาน ปลอดภยั 
เพียงพอในการใช้
จัดการเรียนการสอน 
ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา  

นักเรียนมสีุขภาพ
อนามัย ตามเกณฑ์
มาตรฐานและลักษณะ
จิตสังคม 

นางสาวจิราวรรณ  ยศ
เพ็ชรกาศ 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
25. โครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล มาตรฐานการศึกษาขั้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ก าหนดให้ผู้เรียนต้องมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร นั้น ในการจัดการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนห้องเรียนภาษา MEP จึงมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนทุกคนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ ห้องเรียนภาษา MEP 
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ขึ้น 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คณุลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรยีน 

งบประมาณโครงการ 103,130.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐิตาพร  ค าวังพฤกษ์ 
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1. กิจกรรมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์
งบประมาณ 1,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจดัการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียน ช้ัน ม.1/16-
17 ม.2/3,13 ,.3/13-
14 ม.6/16 

นักเรียนมผีลการ
ประเมินผ่านเกณฑด์้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

นายภาสกร  น้อยสุข 

 
2. กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ชั้น ม.1-3 
งบประมาณ 82,350.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ คุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน 

01 มิ.ย. 2562 ถึง  
30 มิ.ย. 2562 

นักเรียนช้ัน ม.1 ม.
2/16-17 ม.3/9,13 ปี
การศึกษา 2562 

นักเรียนมผีลการ
ประเมินผ่านเกณฑด์้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

นายภาสกร  น้อยสุข 

 
3. กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย 
งบประมาณ 10,600.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อเสรมิสรา้งระเบยีบ
วินัยให้กับนักเรียน 

01 ธ.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2561 

นักเรียน ช้ัน ม.1/16-
17 ม.2/9,13 ม.3/13-
14 ม.6/16 

นักเรียนมผีลการ
ประเมินผ่านเกณฑด์้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

นายภาสกร  น้อยสุข 

 

4. กิจกรรมสานสมัพันธ์พีน่้อง 
งบประมาณ 9,180.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจดัการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรักและความสามคัคี
ในหมู่คณะ 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียน ช้ัน ม.1 
2/16-17 ม.3/9,13 

นักเรียนมผีลการ
ประเมินผ่านเกณฑด์้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

นางสาวเยาวนุท  ศรีวิชัย 



94 
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ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
26. โครงการ พัฒนางานฝ่ายวิชาการ 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 1 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 หมวด 8 มาตรา 60 ให้รัฐจัดสรร งบประมาณ
แผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะทีม่ีความส าคัญสูงสุด ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรร
เป็นงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการและงบลงทุน ให้สถานศึกษาของรัฐตามนโยบาย
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและภารกิจของสถานศึกษา ดังนั้นจึงตอ้งมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน
การด าเนินงานด้านพัสดุ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ  

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาระบบงานพัสดุของฝา่ยวิชาการให้มีประสิทธิภาพ  

งบประมาณโครงการ 28,900.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดวงดาว  ชัยสาร 
 

1. กิจกรรมงานพัสดุ 
งบประมาณ 28,900.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา
ระบบงานของฝ่าย
วิชาการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2561 

บุคลากรฝ่ายวิชาการมี
วัสดุ-อุปกรณ์ใช้อย่าง
เพียงพอ ในการ
ด าเนินงานบรรลุ ตาม
เป้าหมาย และทันเวลา 

DLIT เพื่อสนับสนุน
การเรยีนการสอน 

นางสาวรัตนา  กันทะวงค ์

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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27. โครงการ พัฒนางานแนะแนว ประจ าปี 2562 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจดัการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและจัด
การศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถตัดสินใจเลอืกแนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนางานแนะแนวให้มีประสทิธิภาพ นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ตามศักยภาพ  

งบประมาณโครงการ 93,700.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสนิท  ประสมนาม 

 

1. กิจกรรมแนะแนวสัญจร  
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรม โครงการ และ
ความก้าวหน้ากิจกรรม
ต่างๆของโรงเรยีน , เพื่อ
ช้ีแจงท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์การรับ
สมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 , 
เพื่อแนะแนวทางการเลือก
เรียนตามความถนดั ความ
สนใจได้อยา่งเหมาะสม 

17 ธ.ค. 2561 ถึง  
21 ธ.ค. 2561 

นักเรียนโรงเรียน
ประถมเครือข่าย 
จังหวัดล าพูน 

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมและประกอบ
อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

นายสนิท  ประสมนาม 
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2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
งบประมาณ 30,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียนที่ก้าวสู่
สถาบันการศึกษาและแระ
กอบอาชีพ , เพื่อให้นักเรียน
น าข้อคิดที่ไดไ้ปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม , เพื่อให้นักเรียน
เกิดความรักความภาคภมูิใจ
ในสถาบันการศึกษาของ
ตนเอง  

28 ก.พ. 2562 ถึง  
28 ก.พ. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 , นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมและประกอบ
อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

นายสนิท  ประสมนาม 

 

3. กิจกรรมพัฒนาระบบงานแนะแนว 
งบประมาณ 12,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนางานแนะแนว
ให้มีประสิทธิภาพ , 
เพื่อให้งานแนะแนวได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ , เพื่อให้งาน
แนะแนวมีแผนการสอน 
สื่อ วัสดุ อุปกรณ ์

29 ต.ค. 2561 ถึง  
31 ต.ค. 2562 

งานแนะแนวมีแผนการ
สอน สื่อ วัสดุ อุปกรณ ์

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมและประกอบ
อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

นายสนิท  ประสมนาม 

 

4. กิจกรรมแสดงความยินดีนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อแสดงความยินดี กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา  

29 มี.ค. 2562 ถึง 
 29 มี.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมและประกอบ
อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

นายสนิท  ประสมนาม 
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5. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานแนะแนว 
งบประมาณ 10,800.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(กลุ่มสาระฯ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้บุคลากรงานแนะ
แนวพัฒนาตัวเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ , เพื่อให้
บุคลากรงานแนะแนว
ได้รับการพัฒนาอย่างเตม็
ตามศักยภาพ 

15 ส.ค. 2562 ถึง  
16 ส.ค. 2562 

บุคลากรงานแนะแนว ครูทุกคนไดร้ับการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับ
การส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ 

นายสนิท  ประสมนาม 

6. กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแนะแนว 
งบประมาณ 20,900.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาสื่อ
ประกอบการเรียนการ
สอนกิจกรรมแนะแนว 

12 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมและประกอบ
อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

นายสนิท  ประสมนาม 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
28. โครงการ พัฒนาบริหารงานห้องเรียนพิเศษ MEP 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบคุลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2545 มาตรา 6 ที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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และจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตลอดจนนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2559 ที่มุ่งพัฒนาความแข็งแกร่งทาง
การศึกษา พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ และหลักสูตรดังกล่าวได้มุ่งเน้นความสามารถในการสื่อสารความคิด การแก้ปัญหา 
การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันระดับเวทีโลก  และ.
เพื่อให้สอดคล้อง สภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทาง
วิชาการ และการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากล เป็นผู้น าที่ดี มี
สติปัญญา ศักยภาพ คุณภาพชีวิตและค่านิยมที่ดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) ซึ่งการที่ผู้เรียน
จะมีคุณสมบัติตามเป้าหมาย ในกาขับเคลื่อนโครงการ จ าเป็นที่ต้องมีระบบการบริหารโครงการที่ดี 
จึงได้จัดท าโครงการบริหารงานห้องเรียนพิเศษ MEP ขึ้น 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนา จากหน่วยงานอ่ืน 

งบประมาณโครงการ 170,520.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐิตาพร  ค าวังพฤกษ์ 

 

1. กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียน EP หรือโรงเรียนนานาชาติ 
งบประมาณ 5,800.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจดัการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสริมให้ครู
ชาวตา่งชาตแิละ คร ูCO-
THEACHER ได้ศึกษาดูงาน
และแลกเปลีย่นประสบการณ์
และน าประสบการณ์มาพัฒนา
งาน 

01 ต.ค. 2562 ถึง  
31 ต.ค. 2562 

ครูชาวต่างชาติและ ครู 
CO-THEACHER 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาร้อยละ 80 ขึน้ได้รบั
การศึกษา ครูทุกคนได้รบั
การนิเทศ ก ากบั ตดิตาม 
ประเมินผลและไดร้ับการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 

นางฐิตาพร  ค าวังพฤกษ์ 

 

2. กิจกรรมเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาครูให้มี
ความรู้ ความสามารถใน
ด้านการจดัการเรียนการ
สอน 

01 พ.ย. 2562 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

ครูชาวต่างประเทศและ
ครู Co-Teacher 

ครูทุกคนไดร้ับการนเิทศ 
ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับการ
ส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ 

นางฐิตาพร  ค าวังพฤกษ์ 
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3. กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อห้องเรียน MEP 
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการ MEP ให้นักเรยีน
ช้ัน ป. 6 โรงเรียนต่าง ๆ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

01 ม.ค. 2562 ถึง 
 31 มี.ค. 2562 

นักเรียนช้ัน ป.6 
โรงเรียนต่างๆ 

โรงเรียนมีการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียนต่อชุมชนและ
สังคมภายนอกอย่าง
สม่ าเสมอ 

นายกิติศักดิ์  ภมูิภักด ี

 

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา 
งบประมาณ 14,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนได้
แลกเปลีย่นด้าน
วัฒนธรรมและภาษากับ
นักเรียนจากต่างประเทศ 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียน ช้ัน ม.1/16-
17 ม.2/9,13 ม./13-
14 ม.6/16 

นักเรียนมีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามระดับช้ัน 

นางสาวเยาวนุท  ศรีวิชัย 

 

5. กิจกรรมจัดจ้างเจ้าหน้าที่ส านกังาน 
งบประมาณ 90,720.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจ้างเจ้าหน้าท่ี
ส านักงาน ในการ
ด าเนินงานด้านเอกสาร
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
สถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นายจักรพงษ์  นาสมปอง 
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6. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ ส านักงาน 
งบประมาณ 40,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดซื้อวัสดุ 
ส านักงานใช้ในการ
ด าเนินงานของห้องเรียน
พิเศษ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

งานห้องเรียนพิเศษ 
MEP มีวัสดุอุปกรณ์ไว้
ใช้อย่างเพียงพอตลอด
ปีการศึกษา 

มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
สถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นายกิติศักดิ์  ภมูิภักด ี

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
29. โครงการ พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมอตัลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล ด้วยภาวะปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสารก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของทุกคนในสังคมไทย ประชากรไทยทั้งมวลได้รับวัฒนธรรม
ต่างชาติไม่ทางตรงก็ทางอ้อม และวัฒนธรรมเหล่านั้นได้ซึมซาบเข้าไปในวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการ
แต่งกายหรือการใช้ภาษา เด็กและเยาวชนไทยจ านวนมากหันไปสนใจวัฒนธรรมต่างชาติ โดยขาด
ความสนใจวัฒนธรรมไทย หรือ ประพฤติ ปฏิบัติ กริยามารยาทไทยยังไม่ถูกต้องเหมาะสมตาม
วัฒนธรรมไทยนัก ทั้งๆ ที่วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งท่ีดีงาม บ่งบอกถึงเจริญมั่นคงและความเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกันของคนในชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงเห็นควร
จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือ ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เป็นการรกัษาไว้
ซึ่งวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย โดยสอดแทรกหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าและหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนได้น าไปใช้ในการด าเนินชีวิต ท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป  

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนาส่งเสริมนักเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.เพื่อส่งสงเสริมผู้เรยีนให้รู้จักอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น 



101 

 

 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

งบประมาณโครงการ 70,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิเชียร  พิสูจน ์

 

1. กิจกรรมการส่งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน 
งบประมาณ 4,060.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรียนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรยีนรู้
และฝึกตนเองเกี่ยวกับ
การใช้สิทธิเสรีภาพ ความ
เสมอภาค และหน้าท่ีตาม
ระบบประชาธิปไตย - 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรับผิดชอบร่วมกัน
ในการรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์ ทั้งปวงของ
โรงเรียน 

21 ม.ค. 2562 ถึง  
25 ม.ค. 2562 

นักเรียนโรงเรียนส่วนบุญ
โญปถัมภ์ ล าพูน ทุกคน 
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย 

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมและประกอบ
อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

นางอรุณจันทร์  มะโน
เพียว 

 

2. กิจกรรมวันมาฆบูชา 
งบประมาณ 3,500.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรียนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อพัฒนาส่งเสริม
นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตร  

11 ก.พ. 2562 ถึง 
 18 ก.พ. 2562 

นักเรียนร้อยละ 90 ไดเ้ข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน  

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมหลัก
ศาสนา 

นายกัมพล  ค าเวียง 

 

 

3. กิจกรรมการแข่งขนัประกวดมารยาทไทย 
งบประมาณ 6,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรียนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก
และเข้าใจในการปฏิบัติ
ตนตามมารยาทไทยได้
อย่างถูกต้อง ตระหนักถึง
ความส าคญั ความจ าเป็น 

01 ก.ค. 2562 ถึง  
05 ก.พ. 2562 

นักเรียนร้อยละ 80 
ปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทยได้อย่างถูกต้องและ
เห็นความส าคัญในการ
ฝึกมารยาทไทย 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริม ประเพณีวัน
ส าคัญของชาติ , 
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม  

นางจันทร์ตรี  เฟื่องฟ ู
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วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

ในเรื่องมารยาท เห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมไทย 
และประพฤติปฏิบตัิเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อสังคม 

    

 

4. กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิปัญญท้องถิน่และมัคคุเทศน์น้อย 
งบประมาณ 9,780.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรียนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรยีนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
สามารถพูดบอกความ
เป็นมาของท้องถิ่นได้ 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 พ.ย. 2561 

นักเรียนระดับช้ัน ม.
ปลายตัวแทนห้องเรียน
ละ 2 คนหรือผูส้นใจ
เข้าร่วมการอบรมอาสา
มัคุเทศน์น้อย 

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชวีิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมและประกอบ
อาชพีไดอ้ย่างเหมาะสม 

นายจารุพงศ์  ไพสิฐสิริ
รักษา 

 

5. กิจกรรมวันวิสาขบชูา 
งบประมาณ 2,960.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรียนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพือ่เผยแพร่กิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพทุธศาสนาและ
วันส าคัญของโลก 2.เพือ่ให้
นักเรียนได้ร่วมท าบุญรักษา
ศีลในฐานะพทุธศาสนิกชน 

01 มิ.ย. 2562 ถึง 15 
มิ.ย. 2562 

นักเรียนจ านวน 3000 คน 
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมหลัก
ศาสนา 

นายจารุพงศ์  ไพสิฐสิริ
รักษา 

 

6. กิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่แผนฯ 
งบประมาณ 3,700.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรียนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และส่งเสริมให้คณะ
ครูฯ ได้น้อมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ไปถ่ายทอดให้นักเรียนในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้
นักเรียนเกิดองค์ความรู้ที่
เกี่ยวเน่ืองกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10 พ.ค. 2562 ถึง  
30 มิ.ย. 2562 

คณะครูกลุ่มสาระฯสังคม ร้อย
ละ 100 มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถถ่ายทอดได้ดี ส่งผล
ให้ นักเรียน มีองค์ความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้

นักเรียนมีผลงาน
สร้างสรรค์ที่เกิดจาการ
เรียนแบบบูรณาการข้าม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สามารถเผยแพร่สู่สาธารชน 
รวมทั้งเข้าร่วมหรือแข่งขัน
และได้รับรางวัล 

นายวิเชียร  พิสูจน ์
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7. กิจกรรมวันอาสาฬหบชูาและวันเข้าพรรษา 
งบประมาณ 14,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาส่งเสรมิ
นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตร  

20 มิ.ย. 2561 ถึง 
 25 ก.ค. 2562 

1) นักเรียนร้อยละ 90 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคญั
ทางพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียน เกิดความ
ตระหนักถึงความส าคญั
ของกิจกรรมวันส าคญัทาง
พระพุทธศาสนาใน
โรงเรียน ต่อสังคมไทย 
และมีคณุธรรม จริยธรรม 
และมีคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตร  

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริม ประเพณีวัน
ส าคัญของชาติ , 
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

นายพิเชษฐ  ฟองศรี 

 

8. กิจกรรมยี่เป็ง เทศน์มหาชาติ/จัดป้ายนิเทศ 
งบประมาณ 5,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรียนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อสืบสานประเพณียี่เป็ง 
กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริธรรม 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 พ.ย. 2561 

นักเรียนระดับชั้น ม. 3 ได้ร่วม
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
ฟังเทศน์มหาชาต 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมหลักศาสนา 

นายจารุพงศ์  ไพสิฐสิริรักษา 

 

9. กิจกรรมกาดหมั้ว ครัวฮอม 
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาส่งเสรมิ
นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตร  

20 ม.ค. 2561 ถึง  
28 ก.พ. 2562 

นักเรียนร้อยละ 80 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถุ่นใน
โรงเรียน เกิดความ
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตร 

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมและประกอบ
อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

นางสายหยดุ  พุทธวงศ ์
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10. กิจกรรมสลากภัต 
งบประมาณ 11,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาส่งเสรมิ
นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลักสตูร  

10 ส.ค. 2562 ถึง  
20 ก.ย. 2562 

นักเรียนร้อยละ 90 ไดเ้ข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
เกิดความตระหนักถึง
ความส าคญัของกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา
ในโรงเรียน ต่อสังคมไทย 
และ มีคณุธรรม จรยิธรรม 
และมีคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตร 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมหลัก
ศาสนา 

นายสมพร  นวลปันยอง 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 
30. โครงการ พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ ์

กลุ่มงาน  บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน และส่งเสรมิการจดัการศกึษาเพื่อสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 
ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ และ ตามมาตรฐานตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนในการประเมินคุณภาพรอบสาม ประกอบกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้ก าหนดว่า 
นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง เด่นเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และจากผล
การทดสอบระดับชาติ O-net ปี 2561ที่ผ่านมา พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนของกลุ่มสาระการเรียน
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมยังต่ ากว่าร้อยละ 50 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
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และวัฒนธรรม จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการ
ทดสอบระดับชาติของผู้เรียนให้สูงข้ึน  

วัตถุประสงค์โครงการ 1)เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีน และผลการทดสอบระดับชาตขิองผู้เรียนให้สูงข้ึน 

งบประมาณโครงการ 56,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมารศรี  รวมสุข 

 

1. กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยในชัน้เรียน 
งบประมาณ 6,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.ครูทุกคนในกลุ่มสาระฯ มี
การน ากระบวนการวิจัยใน
ช้ันเรียนไปพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียน
การสอน 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระฯ 
มีผลงานวิจยัในช้ัน
เรียน ภาคเรียนละ 1 
เรื่อง 

ครูทุกคนไดร้ับการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับ
การส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ 

นางสาวณ อร  โภคะ
สมบูรณ ์

 

2. กิจกรรมจัดหาสื่อและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
งบประมาณ 50,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพของ
ตน ผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม
การเรยีนรู ้

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

1)ค่าเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้นกว่าเดิมจาก
ปีฐาน ร้อยละ 3 2) ผล
การทดสอบระดับชาติ 
ในทุกระดับชั้นสูงขึ้น
กว่าเดิมจากปีฐาน ร้อย
ละ 3 

นักเรียนมีคา่เฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 

นางอรุณจันทร์  มะโน
เพียว 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
 
 
 



106 

 

 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

31. โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 1 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หลักการและเหตุผล หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความสามารถของตนเอง
ตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม 
การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วย
ตนเองตามความถนัดและความสนใจอย่างแท้จริง การพัฒนาที่ส าคัญได้แก่ การพัฒนาองค์กร
รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ และสังคม โดยจัดเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย และมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งโรงเรียนจะต้องด าเนินการอย่างมีเป้าหมาย ดังนั้น
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามศักยภาพของผู้เรียนโรงเรียนจึงได้จัดการทดสอบ
ความรู้ในแต่ละรายวิชา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะครบวงจรเพื่อนักเรียนเป็นคน
ดีเก่งและเป็นคนเก่งของสังคมต่อไป 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อวัดความรู้ศักยภาพผู้เรยีนทุกคนให้มีความถนัดและสนใจตามคณุภาพของผู้เรียน 

งบประมาณโครงการ 160,477.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดวงดาว  ชัยสาร 

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
งบประมาณ 30,170.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียน 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
31 ก.ค. 2562 

นักเรียนทุกคนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง 

นักเรียนทุกคนได้เลือก
เรียนตามหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการที่
ตอบสนองต่อความ
ถนัดความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรยีน 

นางอรชิสา  พานค าดาว 

 



107 

 

 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

2. กิจกรรมจัดท าชุดข้อสอบวัดความรู้ 
งบประมาณ 30,307.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนักเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการและกีฬา  

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดท าข้อสอบวัด
ความรู้นักเรียนทุกคน 

31 ต.ค. 2561 ถึง  
31 มี.ค. 2562 

นักเรียนทุกคน นักเรยีนมีค่าเฉลี่ย
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

นางอรชิสา  พานค าดาว 

 

3. กิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนที่มีคะแนนสูง 5 รายวิชา  
งบประมาณ 100,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบเงินรายได้อืน่ๆ -> เงินสมาคมผู้ปกครอง (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การเรยีนให้กับนักเรียน 

31 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนที่ได้คะแนนสูง 5 
รายวิชา 6 ระดับช้ัน 

นักเรียนมีค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางทางการเรียน 
ระดับดี (เกรด3 ขึ้นไป) 

นางอรชิสา  พานค าดาว 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
32. โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านสะเต็มศึกษา 

กลุ่มงาน บรหิารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ. นโยบายท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ฝึกการคดิ 
การวิเคราะห์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ซึง่จะท าให้ผู้เรยีนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพท้ัง 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญและ
จ าเป็นของการพัฒนาประเทศการจัดการศึกษาและให้ความรู้แบบบรูณาการทั้ง 4 สาขาวิชา
ดังกล่าวเข้าด้วยกัน จึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา อุตสาหกรรม และด้านเกษตรกรรม การส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านสะเต็มศึกษาให้
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นักเรียนพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศ และสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพในรูปแบบท่ีเหมาะสม
กับความสามารถของผู้เรียนและในการด าเนิ นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพอันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มขึ้นและสนอง
นโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้ง 4 สาขาวิชาต่อไป 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางด้านสะเต็มศึกษา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) 
เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) 2. 
เพื่อพัฒนาครูให้จัดการเรยีนการสอนเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 

งบประมาณโครงการ 341,240.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทวีป  นวคุณานนท์ 
 

1. กิจกรรมเรียนรู้กับสะเต็ม 
งบประมาณ 65,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเตม็ศึกษา 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 พ.ย. 2561 

นักเรียนช้ัน ม.1 ม.2 ม.4 
และ ม.5 ห้องเรียนพเิศษ
สะเต็มศึกษา มีวสัดุ
อุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน 

นักเรียนมีคา่เฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทางทางการ
เรียน ระดับดี (เกรด3 
ขึ้นไป) 

นางพรพรรณ  ตันทะ
เขตร ์

 

2. กิจกรรมค่ายสัมพันธช์าวสะเต็ม 
งบประมาณ 33,170.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน STEM ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษสะเต็ม
ศึกษาได้มโีอกาส
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกัน
ระหว่างช้ัน ม.4 ม.5 และ 
ม.6 

01 พ.ค. 2562 ถึง  
31 พ.ค. 2562 

นักเรียนห้องเรยีน
พิเศษสะเต็มศึกษา ม.4 
ม.5 และ ม.6 เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 100 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นางดนยา  ใจปัญญา 
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3. กิจกรรมพัฒนาทักษะเทคนิคปฏิบัติการ 
งบประมาณ 206,430.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่จัดการเรียนการสอน
นักเรียน STEM ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาทักษะ
เทคนิคปฏิบัติการทางด้าน
สะเต็มให้กับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษสะเต็ม
ศึกษา 

15 ก.พ. 2562 ถึง 
 15 มี.ค. 2562 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็มศึกษาได้รับการ
พัฒนาทักษะเทคนิค
ปฏิบัติการทางดา้นสะ
เต็ม ร้อยละ 100 

นักเรียนมีคา่เฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทางทางการ
เรียน ระดับดี (เกรด3 
ขึ้นไป) 

นายทวีป  นวคุณานนท์ 

 

4. กิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์นอกสถานศึกษา 
งบประมาณ 17,440.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน STEM ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะกระบวนการ
ทางด้านสะเต็มศึกษา 
และเพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ การเข้า
ร่วมการแข่งขันวิชาการ
อย่างเต็มศักยภาพ 

01 ส.ค. 2562 ถึง  
31 ส.ค. 2562 

นักเรียนห้องเรยีน
พิเศษสะเต็มศึกษา 
ได้รับการส่งเสรมิและ
พัฒนาให้เข้าร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นางสาวนิตยา  สิงห์ค า 

 

5. กิจกรรมจัดนิทรรศการผลงาน STEM Open House 
งบประมาณ 19,200.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน STEM ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษสะเต็ม
ศึกษาได้มโีอกาสแสดงผล
งานทางด้านวิชาการ 

01 ก.พ. 2562 ถึง  
28 ก.พ. 2562 

นักเรียนห้องเรยีน
พิเศษสะเต็มศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรมร้อยละ 
100 

นักเรียนทุกคนได้เลือก
เรียนตามหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการที่
ตอบสนองต่อความ
ถนัดความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรยีน 

นางสาวสิรัชชา  วงค์คม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
33 โครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ MEP มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเตม็
ศักยภาพ จ าเป็นต้องมีเวทีให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง จึงได้จัดท าโครางการพัฒนาอัจฉริยภาพของ
นักเรียน ขึ้น 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอยา่งเต็มศักยภาพ 

งบประมาณโครงการ 178,470.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐิตาพร  ค าวังพฤกษ์ 

 

1. กิจกรรมร่วมงานมหกรรม EP/MEP Open House ภาคเหนือ 
งบประมาณ 95,720.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
ความสามารถดา้น
ภาษาอังกฤษตามความ
ถนัดและความสนใจ 

01 ส.ค. 2562 ถึง  
31 ส.ค. 2562 

นักเรียน MEP ที่มี
ความถนัดและสนใจ
เข้าร่วมแข่งขัน 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
ทางด้านภาษาทุกคน
ได้รับการส่งเสรมิการ
เรียนรู้และพัฒนา
ศักยพภาพด้านภาษา 

นางสาวเยาวนุท  ศรีวิชัย 

 



111 

 

 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

2. กิจกรรมแสดงผลงานวันวิชาการ 
งบประมาณ 9,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจดัการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
ได้แสดงผลงานของตนเอง
จากการสร้างสรรคผ์ลงาน
ที่เป็นไปตามหลักสูตร 

01 ก.พ. 2562 ถึง  
28 ก.พ. 2562 

นักเรียน ช้ัน ม.1/16-
17 ม.2/9,13 ม.3/13-
14 

นักเรียนมผีลงาน
สร้างสรรค์ทีเ่กิดจาการ
เรียนแบบบูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สามารถเผยแพร่
สู่สาธารชน รวมทั้งเข้า
ร่วมหรือแข่งขันและ
ได้รับรางวัล 

นางสาวกฤตย
พร  สุรินทร์ค า 

 

3. กิจกรรมSBY MEP Family Day 
งบประมาณ 56,750.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษผ่าน
กิจกรรมตามความถนัด
และความสนใจของ
นักเรียน 

01 มี.ค. 2562 ถึง  
31 มี.ค. 2562 

นักเรียน MEP ม.
1/16-17 ม.2/9,13 ม.
3-13-14 ม.6/16 

นักเรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามระดับช้ัน 

นางบุษบา  ไพสิฐสิริ
รักษา 

 

4. กิจกรรมกิจกรรมหน้าเสาธงและวันส าคัญต่างๆ 
งบประมาณ 5,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจดัการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงออก
ทักษะการสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษ 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนช้ัน ม.1/16-
17 ม.2/9ม13 ม.
3/13-14  

นักเรียนมผีลงาน
สร้างสรรค์ทีเ่กิดจาการ
เรียนแบบบูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สามารถเผยแพร่
สู่สาธารชน รวมทั้งเข้า
ร่วมหรือแข่งขันและ
ได้รับรางวัล 

นางบุษบา  ไพสิฐสิรริักษา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

5. กิจกรรมติว ม 6 
งบประมาณ 12,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อเตรียมความพร้อม
นักเรียน ช้ัน ม.6/16 ใน
การสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

01 ม.ค. 2562 ถึง  
31 มี.ค. 2562 

นักเรียน ช้ัน ม.6/16  นักเรียนชั้น ม.3 ,ม.6 มี
คะแนนค่าเฉลี่ยจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ(O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศ 

นางฐิตาพร  ค าวังพฤกษ์ 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
34. โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT ในโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ส าหรับใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน ใช้เป็นเครื่องมือในการผลิตสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนของครูทุกกลุ่มสาระ ใช้ในงานส านักงานของโรงเรียน มีปริมาณการใช้
งานในแต่ละวันเป็นเวลานานจึงมีโอกาสช ารุดเสียหาย เมื่อเกิดความเสียหายต้องท าการซ่อม
เพราะจะส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน ส่งผลต่อการท างาน
ของครู และเจ้าหน้าที่ส านักงาน และเพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ สามารถด าเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื่องบนพ้ืนฐานของความพึงพอใจของนักเรียนทุกคน ครูทุกกลุ่มสาระฯ และเจ้าหน้าท่ีในฝ่าย
ต่าง ๆ จึงได้จัดท าโครงการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ IT ขึ้นมาเพื่อรองรับและแก้ปัญหาดังกล่าว 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีความเย็นสบาย ปลอดโปร่ง มีเครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ท่ีมีประสิทธิภาพ  2. เพื่อให้
นักเรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรใ์นการพัฒนาความรูต้ามหลักสตูรและสร้างสรรค์ผลงาน 

งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทวีป  นวคุณานนท์ 
 

1. กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
งบประมาณ 20,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.ปรับปรุงพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ให้มีความ
เย็นสบาย ปลอดโปร่งมี
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การเรยีนการสอน เอื้อต่อ
การเรยีนรู้ของนักเรียน ที่
มีประสิทธิภาพ 

01 มี.ค. 2562 ถึง 
 31 มี.ค. 2562 

นักเรียนร้อยละ 80 ได้ใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ใน
การจัดการเรยีนการสอน
และการท างานด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร มี
ผลงานสร้างสรรคด์้าน 
ICT สามารถเผยแพร่สู่
สาธารณะชน รวมทั้งเข้า
ร่วมหรือแข่งขันและ
ได้รับรางวัล 

นายฐานิต  พงศทอน
จอมใจ 

 

2. กิจกรรมพัฒนาสื่ออุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอน 
งบประมาณ 138,750.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้ ครู และ
นักเรียนได้มเีครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ IT ที่อยู่ใน
สภาพที่ดไีด้ใช้งาน 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 พ.ย. 2561 

นักเรียนร้อยละ 80 ได้ใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ใน
การจัดการเรยีนการสอน
และการท างานด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร มี
ผลงานสร้างสรรคด์้าน 
ICT สามารถเผยแพร่สู่
สาธารณะชน รวมทั้งเข้า
ร่วมหรือแข่งขันและ
ได้รับรางวัล 

นายทวีป  นวคุณานนท์ 

2.เพื่อให้นักเรียนได้มี
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ในการสร้าง
ผลงานด้าน ICT 

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 30 พ.ย. 2561 

นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้น
ไป มีผลงานสร้างสรรค์
ด้าน ICT สามารถ
เผยแพรสู่่สาธารณะชน
รวมทั้งเข้าร่วมหรือ
แข่งขันและไดร้ับรางวลั 

นักเรียนความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร มี
ผลงานสร้างสรรคด์้าน 
ICT สามารถเผยแพร่สู่
สาธารณะชน รวมทั้งเข้า
ร่วมหรือแข่งขันและ
ได้รับรางวัล 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

3. กิจกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 
งบประมาณ 30,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ IT มาทดแทน
อุปกรณ์เดิมที่ช ารุดและ
เสียหาย 

01 ม.ค. 2562 ถึง  
31 ม.ค. 2562 

นักเรียนร้อยละ 80 ได้ใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ใน
การจัดการเรยีนการสอน
และการท างานด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร มี
ผลงานสร้างสรรคด์้าน 
ICT สามารถเผยแพร่สู่
สาธารณะชน รวมทั้งเข้า
ร่วมหรือแข่งขันและ
ได้รับรางวัล 

นายทวีป  นวคุณานนท์ 

 

4. กิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนนุการเรียนการสอน 
งบประมาณ 11,250.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้ครูได้พัฒนาและ
ใช้เทคโนโลยเีพื่อ
สนับสนุนการเรยีนการ
สอน 

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 28 ก.พ. 2562 

ครูทุกคนพัฒนาและใช้
สื่อการสอน โดยใช้สื่อ 
ICT และแหล่งเรียนรู ้

ครูทุกคนพัฒนาและใช้
สื่อการสอน โดยใช้สื่อ 
ICT และแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนที่สอดคล้อง
กับรายวิชาที่สอน 

นางดาราวรรณ   
นนทวาสี 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
35. โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
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หลักการและเหตุผล ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
หมวด 5 มาตรา 34 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องรับผิดชอบที่จะท าให้ผู้ เรียนมีคุณภาพ ตาม 
มาตรฐาน คุณภาพครูที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน คุณภาพการบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐาน และยังเป็นแนวทางการให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้การ
สนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาในด้านต่างๆ ได้เพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ 
สูงขึ้นตามความคาดหวังของ ชุมชุมและผู้ปกครอง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานของ
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ตามมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศให้ใช้เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 ประกอบด้วยอุดมการณ์และหลักการจัด
การศึกษา มาตรฐานการศึกษาและเพื่อให้สะดวกต่อการน าไปสู่ การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
จึงได้ยึดตามแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย การน าเอารูปแบบ
การบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) มาใช้ในสถานศึกษา การ
ปฏิรูปการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับพัฒนาการทาง สมอง (Brain 
Based Learning) เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดรวมทั้งให้ผู้ เกี่ยวข้องใน
สถานศึกษาได้ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษาโดยมุ่งเน้นมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนเป็นหลักตลอดจนพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกต่อไป 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษสะเต็มศึกษา ให้มี
ความเหมาะสม และเพียงพอกับการบริการ แก่คณะครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
2. เพื่อปรับปรุง ซ่อมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ประกอบต่างๆ ให้คงสภาพ และใช้ 
งานได้ตามปกติ 

งบประมาณโครงการ 153,930.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทวีป  นวคุณานนท์ 

 

1. กิจกรรมค่าสาธารนูปโภค (ค่าไฟฟ้า) 
งบประมาณ 14,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน STEM ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้โรงเรียนสามารถ
ช าระค่าไฟฟ้าของ
โรงเรียนไดเ้พียงพอและ
ทันก าหนด 

01 ก.ย. 2562 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

โรงเรียนมีเงินส ารอง
เพื่อช าระค่าไฟฟ้า 

สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารูปโภค มีความปลอ
ภัยเพียงพอและเอื้อต่อการ
บริหารจัดการและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

นายทวีป  นวคุณานนท์ 
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2. กิจกรรมวารสารเผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
งบประมาณ 3,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจดัการเรียนการสอน
นักเรียน STEM ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารของงานห้องเรียน
พิเศษสะเต็มศึกษาแก่
สาธารณะชนได้รับทราบ
อย่างกว้างขวาง 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 พ.ย. 2561 

งานห้องเรียนพิเศษสะ
เต็มศึกษามีวารสาร
เผยแพร่กจิกรรมสะ
เต็มศึกษาแก่สาธารณะ
ชนได้รับทราบ 

สถานศึกษามีการวาง
แผนการบริหารและ
จัดการข้อมลูสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 

นางจิตฤณี  พลแก้ว 

 

3. กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนสะเต็ม 
งบประมาณ 136,930.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่จัดการเรียนการสอน
นักเรียน STEM ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ี
ใช้ในการจัดกิจกรรมส าหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษสะ
เต็มศึกษา ให้มีความ
เหมาะสม และเพียงพอกับ
การบริการ แก่คณะครูและ
นักเรียนในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 พ.ย. 2561 

ห้องเรียนและห้องแหล่ง
เรียนรู้ด้านสะเต็ม
สามารถใช้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ร้อยละ 
100 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นายทวีป  นวคุณานนท์ 

2.เพื่อปรับปรุง ซ่อม
บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี 
และครุภัณฑ์ประกอบต่างๆ 
ให้คงสภาพ และใช้ งานได้
ตามปกติ 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 พ.ย. 2561 

ห้องเรียนและครุภัณฑ์
ประกอบได้รับการจัดหา 
ปรับปรุงและซ่อมบ ารุง
ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติร้อยละ 100 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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36. โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ  

กลุ่มงาน บรหิารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสรมิการจดัการศึกษาเพื่อสรา้งขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หลักการและเหตุผล ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนั้น การพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการองค์กร (ส านักงาน) ให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาและตามมาตรฐาน
การศึกษา ขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่12 ตัวบ่งช้ี 12.2 ที่มุ่งจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งช้ี 12.2 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เป็นกลไกส าคัญในการ
บริหารกลุ่มสาระ/งานให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจัดท า
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมบ ารุงโดยด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาครู ปรับวิธีเรียน เปลี่ยน
วิธีสอน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีทักษะกระบวนการในการท างาน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย  

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อซ่อมบ ารุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 
21 และสื่อการสอนยุคไทยแลนด์ 4.0 2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มสาระให้ทันสมัยและใช้
งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

งบประมาณโครงการ 42,500.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจารวี  บัวขม 

 

1. กิจกรรมการซ่อมบ ารุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน 
งบประมาณ 12,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อซ่อมบ ารุงและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
ห้องเรียนที่เหมาะสมกับ
การจัดการเรยีนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 พ.ย. 2561 

แหล่งเรียนรู้ใน
ห้องเรียนทุกห้องมีการ
พัฒนาท่ีเหมาะสมกับ
การจัดการเรยีนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 

ครูทุกคนพัฒนาและใช้
สื่อการสอน โดยใช้สื่อ 
ICT และแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนที่สอดคล้องกับ
รายวิชาที่สอน 

นายวีรวัฒน์  ค ามะยอม 
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2. กิจกรรมการพัฒนาสื่อในห้องเรียน 524 จัดซ้ือเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 
งบประมาณ 20,500.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และสื่อการสอนยคุไทย
แลนด์ 4.0  

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 พ.ย. 2561 

แหล่งเรียนรู้ใน
ห้องเรียนทุกห้องมีการ
พัฒนาท่ีเหมาะสมกับ
การจัดการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และสื่อ
การสอนยุคไทยแลนด์ 
4.0 

ครูทุกคนพัฒนาและใช้
สื่อการสอน โดยใช้สื่อ 
ICT และแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนที่สอดคล้องกับ
รายวิชาที่สอน 

นางสาวสุนันทา  อาจสตั
รู 

 

3. กิจกรรมการจัดท าป้ายนิเทศอาคิลิคและขอ้มูลสารสนเทศส่งเสริมความรู้ภาษาไทย 
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศกลุม่สาระให้
ทันสมัยและใช้งานได้
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

01 พ.ค. 2562 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ร้อยละของครูที่ใช้
ระบบสารสนเทศกลุม่
สาระทีม่ีความทันสมัย
และใช้งานไดร้วดเร็ว
ยิ่งข้ึน  

สถานศึกษามีการวาง
แผนการบริหารและ
จัดการข้อมลูสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 

นางดวงพร  ริบแจ่ม 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
37. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

กลุ่มงาน บรหิารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสรมิการจดัการศึกษาเพื่อสรา้งขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
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หลักการและเหตุผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นองค์กรหนึ่งในโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน มีหน้าที่จัดการศึกษา
คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนทุกคนอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานคุณการศึกษา
ของโรงเรียนที่ก าหนด และตอบสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน ซึ่งกิจกรรมที่ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด าเนินการจะสามารถช่วยส่งเสริม 
พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นกว่าเดิม 
และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6 สูงขึ้น 

วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2) เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถทางคณิตศาสตร์และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  

งบประมาณโครงการ 54,376.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิตฤณี  พลแก้ว 

 

1. กิจกรรมค่ายพัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม GSP 
งบประมาณ 8,909.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
อย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม 
GSP ของนักเรียน ให้สามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

01 ม.ค. 2562 ถึง  
31 มี.ค. 2562 

นักเรียนได้รับความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการสร้างสรรค์
ผลงานด้วยโปรแกรม GSP 
และมีชิ้นงานที่สร้างสรรค์ 
ด้วยโปรแกรม GSP อย่าง
น้อยคนละ 1 ช้ิน 

นักเรียนทุกคนได้เลือก
กิจกรรมตามความถนัด
และสนใจตามโครงการลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

นางดนยา  ใจปัญญา 

 

2. กิจกรรมคณิตพิชิตโอเน็ต (Math Success) 
งบประมาณ 22,800.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1) เพื่อจัดท าคลังข้อสอบโอเน็ต 
ส าหรับครูเพื่อน าไปใช้
ประกอบการสอน/สอดแทรก
หรือสอนเสริมในแต่ละ
ระดับชั้น และเป็นการเตรียม
ความพร้อมของนักเรียนในการ
สอบวัดผลระดับชาติ ( O-Net)  

01 พ.ย. 2561 ถึง  
31 ม.ค. 2562 

มีคลังข้อสอบโอเน็ตครบทุก
เนื้อหา ทุกระดับช้ัน ไว้
เพื่อให้ นักเรียนทุกระดับช้ัน
ได้ฝึกท าข้อสอบ
ประกอบการเรียนการสอน
ทุกเนื้อหา และช่วยยก 
ผลสัมฤทธิ์การสอบโอเน็ตให้
สูงขึ้น 

นักเรียนช้ัน ม.3 ,ม.6 มี
คะแนนค่าเฉลี่ยจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ(O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศ 

นางประภาพรรณ  เมืองเมฆ 
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3. กิจกรรมธนาคารสูตรคูณ (Math Bank) 
งบประมาณ 4,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1) เพื่อพัฒนาทักษะการ
ท่องสูตรคณูของนักเรียน
โดยการใช้ความรู้ในเรื่อง 
การออม มาประยุกต์ใช้ 
และเป็นการส่งเสรมิให้ครู
ได้มีนวตักรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลายใน
การจัดการเรยีนการสอน
กลุ่มสาระ 

06 พ.ย. 2561 ถึง  
08 มี.ค. 2562 

นักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ทุกคน
สามารถท่องสูตรคูณได้จนถึง
แม่ 12 เพื่อใช้เป็นพื้นฐานใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และวิชาอื่นๆ  ตลอดจน ครูมี
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายในการจัดการ
เรียนการสอน  

นักเรียนมีนสิัยรักการ
อ่านเพิ่มขึ้น 

นางยุพินธ์  บุญเทพ 

 

4. กิจกรรมคลินกิคณิตศาสตร์ (Math Clinic) 
งบประมาณ 2,580.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับ
ปรึกษาปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ช่วยแก้ปัญหา
ด้านเนื้อหาการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนและ
ซ่อมเสริมเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์โดยพี่ช่วยสอน
น้อง 

29 ต.ค. 2561 ถึง  
29 มี.ค. 2562 

นักเรียนได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาทางด้าน
คณิตศาสตร์ของตนเอง 
และมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของคลินิก
คณิตศาสตร ์

จ านวนนักเรียนท่ีมผีล
การเรยีน 0 ร มส. 
ลดลง 

นางฐปนีย ์ ภาชนนท ์

 

5. กิจกรรมรักการอ่านคณิตศาสตร์ (Math Learning) 
งบประมาณ 2,952.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมินักเรยีน
ด้านรักการอ่าน และสร้าง
เจตคติทีด่ีของนักเรียนต่อ
วิชาคณิตศาสตร ์

11 ธ.ค. 2561 ถึง  
16 ก.พ. 2562 

1) นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ในการศึกษาอย่าง
หลายหลาก รู้จักการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมรักการ
อ่าน 

นักเรียนมีนสิัยรักการ
อ่านเพิ่มขึ้น 

นางจิตฤณี  พลแกว้ 
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6. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
งบประมาณ 3,175.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมนักเรียนด้าน
ทักษะการคิดค านวณ 
เพื่อเตรียมความพร้อม
นักเรียนสู่การแข่งขันและ
การประกวดทาง
คณิตศาสตร ์

01 พ.ย. 2561 ถึง  
28 ก.พ. 2562 

นักเรียนได้รับการฝึกและ
เตรียมความพร้อมก่อน
แข่งขัน หรือประกวด
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กติกาหรือแนวข้อสอบใน
การแข่งขัน และได้
ประสบการณ์และมีทักษะ
ในการแข่งขันทักษะ 

นักเรียนทุกคนได้เลือก
เรียนตามหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการที่
ตอบสนองต่อความ
ถนัดความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรยีน 

นางวราภรณ์  สุกณัศีล 

 

7. กิจกรรมMath Challenge 
งบประมาณ 9,960.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
เข้าแข่งขัน 

06 พ.ย. 2561 ถึง 
 04 ก.พ. 2562 

นักเรียนได้เข้าร่วม
แข่งขันตามกิจกรรม
ต่าง ๆ 

นักเรียนทุกคนได้เลือก
เรียนตามหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการที่
ตอบสนองต่อความ
ถนัดความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรยีน 

นางสาวจริญญารักษ์  
 ชัยมงคล 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
38. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ฝ่ายวิชาการ 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
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ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นองค์กรแกนน าในการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและศักยภาพด้าน เก่ง ดี มีสุข สามารถพึ่งตนเองได้ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับดี มี
ทักษะในการจัดการ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี มีความเป็นผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มี
สุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต มีภูมิคุ้มกันต่ออบายมุข สารเสพติด สามารถด ารงชีวิตในสังคมตามวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนขึ้น 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อ และยกระดับผลสมัฤทธ์ทางการเรยีนของนักเรียน 

งบประมาณโครงการ 185,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรชิสา  พานค าดาว 
 

1. กิจกรรมส่งเสริมศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
งบประมาณ 85,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.ส่งเสรมิให้นักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี
การศึกษา 2561 ได้เข้า
ศึกษาต่อ 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
29 มี.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561  

นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมครอบครัว
พอเพียง 

นายโชคชัย  หลงครุธ 

 

2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมศกัยภาพนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
งบประมาณ 100,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบเงินรายได้อืน่ๆ -> เงินสมาคมผู้ปกครอง (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิและส่งเสริม
ศักยภาพนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 

31 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ทุกคน 

นักเรียนช้ัน ม.3 ,ม.6 มี
คะแนนค่าเฉลี่ยจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ(O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศ 

นายเอนก  พรมศร ี

 

 

ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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39. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม) 

กลุ่มงาน บรหิารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน และส่งเสริมการจดัการศกึษาเพื่อสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ท่ี 2 พฒันาทกัษะและกระบวนการจัดการเรยีนรูต้ามแนวทางการจัดการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542 โดยมาตรา 24 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ ได้ก าหนดว่า “ ในการจัดการเรียนรู้นั้น สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จะต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จะต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรูไ้ปพรอ้ม
กันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  ” กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วน
บุญโญปถัมภ์ ล าพูน ในฐานที่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์ตรง จึงต้องมี
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ – ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีให้พร้อม เพื่อให้จะได้บริการ
อย่างเต็มที่ งานบริหารทั่วไปจึงได้จัดท าโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ขึ้นมา 

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น  พัฒนา
ทักษะกระบวนการทางทักษะการท างานของนักเรียนให้สูงขึ้น พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ครูให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

งบประมาณโครงการ 77,727.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรณภา  ด้วงทอง 

 

1. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนวิชางานบ้าน ,งานประดิษฐ์ และวชิาเพ่ิมเติม 
งบประมาณ 19,569.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนมีวสัดุ
ส าหรับฝึกทักษะใน
รายวิชา งานบ้าน ,งาน
ประดิษฐ ์ 

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 30 พ.ย. 2561 

นักเรียน ร้อยละ 100 
ได้รับประสบการณ์จาก
การฝึกทักษะ มผีลงาน/
ช้ินงานท่ีมีคุณภาพและมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
วิชาอาชีพ 

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมและประกอบ
อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

นางพรรณภา  ด้วงทอง 
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2. กิจกรรมจัดซ้ืออุปกรณ์-เคร่ืองมือ-ครุภัณฑ์การเรียนการสอนวิชางานบ้าน ,งานประดิษฐ์ และวิชาเพ่ิมเติม 
งบประมาณ 58,158.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนมี
อุปกรณ์-เครื่องมือ-
ครุภณัฑ์ส าหรับฝึกทักษะ
ในรายวิชางานบ้าน ,งาน
ประดิษฐ ์ 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
28 พ.ย. 2561 

นักเรียน ร้อยละ 100 
ได้รับประสบการณ์จาก
การฝึกทักษะ มผีลงาน/
ช้ินงานท่ีมีคุณภาพและมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
วิชาอาชีพ 

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมและประกอบ
อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

นางพรรณภา  ด้วงทอง 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
40. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม) 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษา ต้องยึดหลัก
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ มาตราที่ 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวของ
ด าเนินการเกี่ยวกับ (1) การจัดเนื้อหาและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างงระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ (3) จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ฝึกการอ่าน และ
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (4) ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย
เป็น ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอน และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการ
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สอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (5) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการ
ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา  

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น  2 เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางทักษะการท างานของนักเรียนให้สูงขึ้น 3 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของครูให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

งบประมาณโครงการ 114,710.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอธิคม  ณะใจ 

 

1. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ฝึก รายวิชารายวิชาการออกแบบเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย 
งบประมาณ 23,800.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์รายวิชาการ
ออกแบบเทคโนโลยี ม.3
และ ม.6 

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 31 ธ.ค. 2561 

นักเรียน ม.3 และ ม.6 ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นายมงคล  บุณฑริกบุตร 

 

2. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ฝึก รายวิชารายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 1  
งบประมาณ 4,340.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์รายวิชาช่างเดิน
สายไฟฟ้าภายในอาคาร 

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 31 ธ.ค. 2561 

นักเรียนช้ัน ม.2 ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นายมงคล  บุณฑริกบุตร 

 

3. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ฝึก รายวิชา เขียนแบบเบื้องต้น 1 
งบประมาณ 3,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
รายวิชาเขียนแบบ
เบื้องต้น 1 

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 31 ธ.ค. 2561 

นักเรียนช้ัน ม.1 นักเรียนมีคา่เฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น 

นายสุทัศน์  หวังด ี
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4. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ฝึก ช่างหล่อผลิตภัณฑ์ 1 
งบประมาณ 3,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ฝึกรายวิชาช่าง
หล่อผลิตภณัฑ ์

01 พ.ย. 2561 ถึง  
31 ธ.ค. 2561 

นักเรียนระดับช้ัน ม.1 ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการเรยีนรู ้

นายสุทัศน์  หวังด ี

 

5. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ฝึกรายวิชา งานท่อและสุขภัณฑ์ 1 
งบประมาณ 3,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ฝึกรายวิชา งานท่อและ
สุขภณัฑ ์

01 พ.ย. 2561 ถึง  
31 ธ.ค. 2561 

นักเรียนระดับช้ัน ม.2 ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการเรยีนรู ้

นายสุทัศน์  หวังด ี

 

6. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ฝึก ช่างสี 1 
งบประมาณ 4,700.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ฝึก ช่างสี 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
31 ธ.ค. 2561 

นักเรียนระดับช้ัน ม.2 ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นายอธิคม  ณะใจ 

 

7. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ฝึกรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2 
งบประมาณ 5,100.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ฝึกรายวิชางานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น 2 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
31 ธ.ค. 2561 

นักเรียนระดับช้ัน ม.1 ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นายอธิคม  ณะใจ 

 



127 

 

 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

8. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ฝึกรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1 
งบประมาณ 3,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดซื้อวัสดุ และ
อุปกรณ์ฝึกรายวิชาช่าง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
31 ธ.ค. 2561 

นักเรียนระดับช้ัน ม.1 ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการเรยีนรู ้

นายอธิคม  ณะใจ 

 

9. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ฝึกรายวิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดทุ้องถิ่น 1 
งบประมาณ 5,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ฝึกรายวิชาช่างผลิตภณัฑ์
วัสดุภายในท้องถิ่น1 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
31 ธ.ค. 2561 

นักเรียนระดับช้ัน ม.1 ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นายมงคล  บุณฑริกบุตร 

 

10. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ และอุปกรณ์ฝึกรายวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรม 1 
งบประมาณ 3,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ฝึกรายวิชาเขียน
แบบด้วยโปรแกรม 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
31 ธ.ค. 2561 

นักเรียนระดับช้ัน ม.2 ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นายอธิคม  ณะใจ 

 

11. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ(งานชา่งอุตสาหกรรม) 
งบประมาณ 56,770.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
(อุตสาหกรรม) 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
31 ธ.ค. 2561 

นักเรียนท่ีเรียนกลุม่
สาระการงานอาชีพ
(งานช่าง) 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นายอธิคม  ณะใจ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 
41. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(เกษตร) 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542 
โดยมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ ได้ก าหนดว่า “ ในการจัดการเรียนรู้
นั้น สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  จะต้องจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างอย่าง
ต่อเนื่อง….รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้…. ทั้งนี้ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ ” กลุ่ม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ในฐานท่ีเป็นหน่วยงานหนึ่งที่
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสไดร้ับประสบการณ์ตรง จึงต้องมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ – ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีให้พร้อม เพื่อให้จะได้บริการอย่างเต็มที่ งาน
บริหารทั่วไปจึงได้จัดท าโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ขึ้นมา 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น  

งบประมาณโครงการ 39,265.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิภาวรรณ  ตันอตุม ์
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

1. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนวิชางานเกษตร 
งบประมาณ 31,460.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนมีวสัดุ
ส าหรับฝึกทักษะใน
รายวิชางานเกษตร  

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 28 พ.ย. 2561 

นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จากการฝึก
ทักษะและปฏิบตัิงาน
ด้วยตนเองอย่างมี
ความสุข  

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมและประกอบ
อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

นายบรรเจิด  มาศริ ิ

 

2. กิจกรรมจัดซ้ืออุปกรณ์-เคร่ืองมือ-ครุภัณฑ์การเรียนการสอนวิชางานเกษตร  
งบประมาณ 3,950.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนมี
อุปกรณ์-เครื่องมือ-
ครุภณัฑ์ส าหรับฝึกทักษะ
ในรายวิชางานเกษตร  

03 ธ.ค. 2561 ถึง  
31 ธ.ค. 2561 

นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จากการฝึก
ทักษะและปฏิบตัิงานด้วย
ตนเองอย่างมีความสุข  

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมและประกอบ
อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

นายอุดม  จันทรา 

 

3. กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชางานเกษตร  
งบประมาณ 3,855.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนมสีื่อการ
เรียนในรายวิชางานเกษตร  

01 ม.ค. 2562 ถึง 31 
ม.ค. 2562 

นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเองและมี
ทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนวิชาอาชีพ 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นางสาววิภาวรรณ  ตัน
อุตม ์

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

42. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มงาน บรหิารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสรมิการจดัการศึกษาเพื่อสรา้งขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยตีั้งแต่ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนถึงระดบัอุดมศึกษา โดยให้โรงเรียนจดัให้มีหลักสูตรกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ และกจิกรรมเสริมประสบการณ์โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหา
เป็น มีความเข้าใจและตระหนักในความส าคญัของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากข้ึนและเพิ่ม
จ านวนผู้ที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตรส์ูงเข้าสู่การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาจนถึงปริญญา
เอกเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคดิค้นด้านวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้อยู่
ระดับสากลใหผู้้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรนั้น นอกจากมีการจดัการเรียน
การสอนที่ดีแล้ว จะด้องจัดกจิกรรมเสริมหลักสตูรโดยใช้แหล่งเรียนรูท้ั้งภายในและนอกโรงเรียน 
ส่งเสริมการแข่งขันทางด้านวิชาการ การจัดพานักเรียนไปทัศนศึกษา จัดนิทรรศการวิชาการเพื่อ
เผยแพรค่วามรูสู้่บุคคลที่สนใจและสู่ชุมชน พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ให้มคีุณภาพ และส่งเสรมิให้ครไูด้
จัดท าสื่อนวัตกรรมทีเ่หมาะสมต่อการเรยีนการสอน กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวจะส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นผู้มีความรูด้ี มีทักษะและสมรรถนะตามหลักสูตรท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนดีขึ้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ รูจ้ักการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขยีนสื่อความ จนเกิด
การค้นพบความรู้ทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สามารถน าความรู้มาใช้ในการพัฒนา
ประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรส์ูงขึ้น 2. เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น 3. เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนของ
ครูให้มีประสิทธิภาพสูวขึ้น 

งบประมาณโครงการ 127,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอารีวรรณ  หวังดี 

 
 
 
 



131 

 

 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

1. กิจกรรมสารเคมีและอุปกรณ์ทดลอง 
งบประมาณ 60,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ให้สูงข้ึน 

15 พ.ย. 2561 ถึง  
31 พ.ค. 2562 

นักเรียนท ากิจกรรมการ
ทดลอง ฝึกทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนมีคา่เฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 

นางอารีวรรณ  หวังดี 

 

2. กิจกรรมจัดซ้ือโปรเจคเตอร์ 
งบประมาณ 63,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครูให้มี
ประสิทธ์ภาพ 

15 พ.ย. 2561 ถึง  
31 พ.ค. 2562 

1.ครูมีการใช้สื่อและ
นวัตกรรมทีม่ี
ประสิทธิภาพ 2.นักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 

ครูทุกคนพัฒนาและใช้
สื่อการสอน โดยใช้สื่อ 
ICT และแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนที่สอดคล้อง
กับรายวิชาที่สอน 

นางอารีวรรณ  หวังดี 

 

3. กิจกรรมจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
งบประมาณ 4,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครูให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

15 พ.ย. 2561 ถึง 
 31 พ.ค. 2562 

ครูมีการใช้สื่อและ
นวัตกรรมทีม่ี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
สูงขึ้น 

ครูทุกคนไดร้ับการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับ
การส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ 

นางอารีวรรณ  หวังดี 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
43. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล จากความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๖ ที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
และจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตลอดจนนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่มุ่งพัฒนาความแข็งแกร่งทาง
การศึกษา พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ และหลักสูตรดังกล่าวได้มุ่งเน้นความสามารถในการสื่อสารความคิด การแก้ปัญหา 
การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันระดับเวทีโลก กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน มุ่งจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ และมีความรู้พื้นฐานท่ีจ าเปน็ 
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ สามารถสื่อสารไดอ้ย่างมีประสทิธิผล ตลอดจนมีทักษะ
ชีวิต ร่วมมือในการท างานกับผู้อื่น ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศย่อมมีความ
ได้เปรียบในการติดต่อสื่อสารและการประกอบอาชีพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จากการติดตามการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ พบว่ากระบวนการการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรได้ ผลการสอบ NT และ O-Net ปี
การศึกษา ๒๕๖๐โดยเฉพาะระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ยังอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ ท าให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องมาร่วมกันวิเคราะห์ สรุป หาแนวทางพัฒนาผู้เรียนภายใต้แนวคิด “การสร้างคนเป็นสังคม
อุดมปัญญา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลโลก บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ ความเป็นไทย”การน้อมน าเอาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินงาน
โดยยึดหลักความพอประมาณ โดยใช้บุคลากรที่มีอยู่ท้ังครูไทยและครูต่างชาติ และใช้งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรอย่างคุ้มค่า การเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  การสอน
เสริมแบบเข้มเพื่อเตรียมสอบ NT วิชาภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ O-Net วิชา
ภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ การจัดค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาญี่ปุน่ 
ค่ายภาษาจีน ค่ายภาษาฝรั่งเศส การสอบวัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ และการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เรียนรู้สมควรให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับเวที
นานาชาติ  

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

งบประมาณโครงการ 218,629.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุรีย์  อุตสม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

1. กิจกรรมค่ายบูรณาการภาษาและวัฒนธรรม  
งบประมาณ 66,408.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพ
ทางการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส 
จีน และญี่ปุ่นของ
นักเรียน 

06 มิ.ย. 2562 ถึง 
 08 มิ.ย. 2562 

นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมคา่ยบูรณาการ
ภาษาตะวันออก/ ค่าย
ภาษาตะวันตก ได้
แสดงออกความสามารถ
ทางการสื่อสาร ได้อยา่ง
เหมาะสมตามกาลเทศะ 

นักเรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มีผลงาน
สร้างสรรค์ด้าน ICT สามารถ
เผยแพร่สู่สาธารณะชน 
รวมทั้งเข้าร่วมหรือแข่งขัน
และได้รับรางวัล 

นางสาวณวรา  วงค์โสมะ 

 

2. กิจกรรมนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรม  
งบประมาณ 52,395.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถทางภาษา
ทางด้านวิชาการและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมและฝึกทักษะการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศควบคู่
ไปกับการเรียนรู้วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ 

05 ก.พ. 2562 ถึง 
30 ส.ค. 2562 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
นิทรรศการ ได้แสดงออก
ทักษะความสามารถทางการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ 
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลายและปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และสังคมได้
อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมประเพณีวัน 

นางปติวราตา   
นาคจันทร ์

 

3. กิจกรรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมความเป็นเลิศ 
งบประมาณ 43,315.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้ครูทุกคนพัฒนาและใช้
สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนที่สอดคล้องกับสาระที่
สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน
สนุกในการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้น 

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน
สูงขึ้น 

ครูทุกคนไดร้ับการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับ
การส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ 

นางกานต์ธิดา  องคุณา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

4. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้อัจริยภาพทางภาษาและห้องเรียนสดใส 
งบประมาณ 56,511.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาห้องเรียน ให้มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และมีสื่อวัสดุอุปกรณ์พอเพียง
ต่อการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
31 ธ.ค. 2561 

ห้องเรียนได้รับการพัฒนา 
ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ และมีสื่อวัสดุ
อุปกรณ์พอเพียงต่อการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในระดับดี 

ครูทุกคนพัฒนาและใช้
สื่อการสอน โดยใช้สื่อ 
ICT และแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนที่สอดคล้อง
กับรายวิชาที่สอน 

นางนงนุช  เลิศรัตนวิจิตร 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
44. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นใน
ปีการศึกษา 2562และสนองแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้มีพันธ
สัญญากับทางโรงเรียนอันจะน าไปสู่เป้าหมายครูทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียนโดยร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้สูงขึ้น 

วัตถุประสงค์โครงการ 1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้สูงขึ้น  2 เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพ  

งบประมาณโครงการ 75,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพรศิลป์  มโนเพ็ญ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

1. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 
งบประมาณ 75,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ
ให้สูงข้ึน และพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
ให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเป้าหมายการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ระดับม.
ต้น– ระดับม.ปลาย เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3 ในปีการศึกษา 
2562 และจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ ท าให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 

นักเรียนมีคา่เฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทาง
ทางการเรียน ระดับดี 
(เกรด3 ข้ึนไป) 

นางสาวพรศิลป์   
มโนเพ็ญ 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
45. โครงการ ระบบจัดเก็บข้อมลูนักเรียนรายบุคคลและปจัจัยพ้ืนฐานนกัเรียนยากจน 

กลุ่มงาน บรหิารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจดัการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หลักการและเหตุผล การบริหารงานราชการ มีการก าหนดขั้นตอน วิธีการท างาน ระเบียบต่าง ๆ ลักษณะการตัดสินใจ 
มีแบบแผนที่แน่นอนและชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเรื่อง มีรายละเอียดมาก และ ลึกเฉพาะด้าน การ
ที่มีระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนต่อการจัดการในระดับต้นจะช่วยให้การท างานในระดับล่าง
เกิดความคล่องตัว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มสารสนเทศ ส านัก
นโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกแบบ จัดท าระบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับข้อมูลนักเรียนรายบุคคลขึ้น เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียนให้เป็นระบบ
และเชื่อมโยงท่ัวประเทศอีกท้ังยังต้องคัดกรองนักเรียนท่ียากจนเบื้องต้นส่งไปยังสพฐ.เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้น 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระดับโรงเรียนให้เป็นระบบ และถูกต้อง 2. คัดกรองนักเรียน
ที่ยากจนเบื้องต้นส่งไปยังสพฐ.และจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบและถูกต้อง  

งบประมาณโครงการ 6,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอัญชลี  ขัดสงคราม 
 

1. กิจกรรมระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียนรายบุคคล 
งบประมาณ 3,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลให้เป็นระบบและ
ถูกต้อง 

25 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

โรงเรียนสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนให้เป็น
ระบบและเป็นปัจจุบัน  

สถานศึกษามีการวาง
แผนการบริหารและ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 

นางอัญชลี  ขัดสงคราม 

 

2. กิจกรรมระบบปัจจัยพ้ืนฐานนกัเรียนยากจน 
งบประมาณ 3,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อคัดกรองนักเรียน
ยากจน 

29 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

โรงเรียนสามารถคัด
กรองนักเรียนยากจน
และรายงานข้อมูลได ้

สถานศึกษามีการวาง
แผนการบริหารและ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 

นางอัญชลี  ขัดสงคราม 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
46. โครงการ รักการอ่าน 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

หลักการและเหตุผล การอ่านเป็นทักษะส าคัญ เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในวิชาการต่าง ๆ  ตลอดจนอ่านเพื่อความบันเทิง ซึ่งเด็ก
จะต้องฝึกฝนจนเกิดทักษะโดยเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านสามารถถ่ายทอดเรื่องที่อ่านออกมาเป็นภาษาพูดหรือภาษา
เขียนได้ทั้งยังสามารถน าสิ่งที่ได้จากการอ่านในหลายรูปแบบเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและเห็น
ความส าคัญและประโยชน์ตลอดจนความจ าเป็นที่จะต้องอ่าน เกิดความเพลิดเพลินและเกิดความพยายามในการ
อ่านให้พัฒนาไปถึงระดับการอ่านเป็นและอ่านจนเป็นนิสัย นอกจากจะสร้างความเพลิดเพลินแล้ว สาเหตุส าคัญที่
โรงเรียนจ าเป็นจะต้องปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของนักเรียนนั่นคือ การอ่านเป็นเครื่องมือที่นักวิชาการและนักการ
ศึกษาทุกคนจะขาดเสียไม่ได้ เพราะการอ่านจะช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาการ และด้าน
ประสบการณ์ชีวิต ดังนั้นผู้ใหญ่จึงควรปลูกฝังนิสัยรักการอ่านนี้ให้เกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชนของชาติ โดยเฉพาะ
โรงเรียนที่มีหน้าที่ในการบ่มเพาะทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้โดยตรง ในสภาพปัจจุบันพบว่านักเรียนใช้
บริการการอ่านน้อยมาก ไม่เป็นที่ดึงดูดความสนใจจึงเท่าที่ควร จ าเป็นต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อให้
นักเรียนมาใช้บริการการอ่านให้มากขึ้น จึงเกิดโครงการ “รักการอ่าน” นี้ขึ้นมา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้โรงเรียน ประกอบกับผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของ สมศ.โดยคณะกรรมการประเมินภายนอก รอบ 2 (พ.ศ.2550) ได้ให้ข้อเสนอแนะให้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยด าเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดของ สมศ. และ
เป็นการรองรับกลยุทธ์ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ. 2550 -2552 ข้อที่ 5 การพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัดท ากิจกรรมรักการอ่านขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่ก าหนด และเป็นไปตามตัวช้ีวัดที่ระบุ
ในกลยุทธ์และมาตรฐานคุณภาพของ สพฐ. และ สมศ.  

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนสิัยรักการอ่าน 

งบประมาณโครงการ 10,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจารวี  บัวขม 

 

1. กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
งบประมาณ 1,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนมี
นิสัยรักการอ่าน 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนร้อยละ 80 มี
นิสัยรักการอ่าน 

นักเรียนมีนสิัยรักการ
อ่านเพิ่มขึ้น 

นางกนกพรรธน ์  
วัฒนนันทิพงศ์ 

 

2. กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 
งบประมาณ 1,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมี
ทักษะการอ่านคล่องและ
เขียนคล่อง 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนร้อยละ 80 มี
ทักษะการอ่านและเขียน
ภาษาไทยคล่องขึ้น 

นักเรียนมีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามระดับช้ัน 

นางแสงหล้า  เรืองพยัคฆ ์
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

3. กิจกรรมเปิดโลกการอ่านด้วยสารานุกรมไทยฯ 
งบประมาณ 4,500.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน
หนังสือสารานุกรมไทยที่
ตนเองช่ืนชอบ และมีผลการ
แข่งขันค าถามจากสารานุกรม
ไทยฯ ครั้งที่ 26 ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในระดับดีขึ้น
ไป 

01 ส.ค. 2562 ถึง  
30 ส.ค. 2562 

นักเรียนร้อยละ 80 ได้อ่าน
หนังสือสารานุกรมไทยที่
ตนเองช่ืนชอบ และมีผลการ
แข่งขันค าถามจาก
สารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 26 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
ในระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนมีนสิัยรักการ
อ่านเพิ่มขึ้น 

นางมนทิรา  ณะใจ 

 

4. กิจกรรมปริทัศน์หนังสือ 
งบประมาณ 1,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนมีนสิัยรัก
การอ่านหนังสือท่ีตนชื่น
ชอบ 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนร้อยละ 80 มี
นิสัยรักการอ่านหนังสือ
ที่ตนช่ืนชอบ 

นักเรียนมีนสิัยรักการ
อ่านเพิ่มขึ้น 

นางจารวี  บัวขม 

 

5. กิจกรรมวารสารส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
งบประมาณ 2,500.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนมี
นิสัยรักการอ่านและรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนร้อยละ 80 มี
นิสัยรักการอ่านและ
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

นักเรียนมีนสิัยรักการ
อ่านเพิ่มขึ้น 

นางอโนชา  ปัญจบุร ี

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
47. โครงการ รับนักเรียน 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 1 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หลักการและเหตุผล งานรับนักเรียนการรับนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม. 4 ในเขตพื้นที่บริการ และนอกพื้นที่บริการเข้า
เรียนในโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่โรงเรียนก าหนด จึงต้องมีการ
เตรียมความพร้อมในเรื่อง การประชาสัมพันธ์ และเอกสารในการรับนักเรียนเข้าเรียนในปี
การศึกษา 2562 รวมทั้งการเก็บประวัติข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน งานรับนักเรียน
จึงเสนอโครงการ การรับนักเรียนช้ัน ม.1 และช้ัน ม.4 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การรับนักเรียน  

วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อการบริการชุมชนในการรับนักเรียนที่ดีท่ีสุด 2) เพื่อให้การด าเนินการรับนักเรียนเป็นไปตาม
แผนที่โรงเรียนก าหนดและบังเกิดความเรียบร้อย  ในการรับสมัครนักเรียน 3) เพื่อให้การเก็บ
ประวัตินักเรียนเป็นระเบียบ ถูกต้อง และสามารถน าไปใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

งบประมาณโครงการ 10,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอัญชลี  ขัดสงคราม 

 

1. กิจกรรมรับนักเรียน 
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อการบริการชุมชนใน
การรับนักเรียนท่ีดีทีสุ่ด  
เพื่อให้การด าเนินการรับ
นักเรียนเป็นไปตามแผนท่ี
โรงเรียนก าหนดและ
บังเกิดความเรียบร้อย ใน
การรับสมัครนักเรียน 
และเก็บประวัตินักเรียน
เป็นระเบียบ ถูกต้อง และ
สามารถน าไปใช้งานได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ 

29 ต.ค. 2561 ถึง 
03 มิ.ย. 2562 

นักเรียน ม.1และ 4 ทั้ง
ในเขตพื้นท่ีบริการ 
และนอกเขตพื้นท่ี
บริการ ทุกคนได้รับ
การดูแลด้านประวัติ
ข้อมูลอย่างถูกต้อง 

สถานศึกษามีการวาง
แผนการบริหารและ
จัดการข้อมลูสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 

นางอญัชลี  ขัดสงคราม 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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48. โครงการ วิจัยการศึกษาสถานศึกษา 

กลุ่มงาน บรหิารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล การวิจัยการศึกษาเป็นกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อน ามาพัฒนา
คุณภาพของการศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียนควรให้
ความส าคัญ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานของโรงเรียนในก้าวหน้าต่อไป 

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพือ่ให้โรงเรียนมีงานวิจัยการศึกษา และข้อมูลสารสนเทศท่ีน่าเชือถือ 2.เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน 
ครูผู้สอน บุคลากรของโรงเรียนและนักเรียน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  3.เพื่อให้
โรงเรียนได้มีการพัฒนา ด้านคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

งบประมาณโครงการ 7,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐปนีย ์ ภาชนนท ์

 

1. กิจกรรมวิจัยการศึกษา 
งบประมาณ 7,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้โรงเรียนมี
งานวิจัยการศึกษาและ
ข้อมูลสารสนเทศท่ี
น่าเชื่อถือ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2561 

งานวิจัยการศึกษา
อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 1 เรื่อง 

สถานศึกษามีการ
รายงานการวิจยั
การศึกษาของโรงเรยีน 

นางฐปนีย ์ ภาชนนท ์

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
49. โครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 



141 

 

 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยปัจจุบัน การเรียนภาษาอังกฤษของคนไทยค่อนข้างมีปัญหา ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีเพียง 10 เปอร์เซนต์ของคนไทยเท่านั้นที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
และจากการส ารวจประเทศทั่วเทศทั่วโลก ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 และส ารวจปรากฏว่า 
ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 48 จาก 63 ประเทศ และอยู่อันดับ 5 ของอาเซียน (ท่ีมา: รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) นั่นแสดงให้เห็นว่า คนไทยเรียนภาษาอังกฤษมา
เป็น เวลานานแต่ ก็ ไม่ ส ามารถน า ไปใ ช้ ได้อย่ า งมีประสิทธิภาพ และรั ฐบาล  รวมทั้ ง
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ให้ความส าคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษของคนไทยให้สามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับชาติอื่น ๆ จากข้อมูลดังกล่าว งานห้องเรียน Mini English 
Program จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน รวมถึงทักษะอื่น ๆ ที่
จ าเป็นที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและทักษะ
ชีวิต ที่จ าเป็นส าหรับนักเรียน รวมทั้งส่งเสริมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จึงได้จัดท าโครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่จ าเป็นส าหรับการสื่อสาร 

งบประมาณโครงการ 849,800.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐิตาพร  ค าวังพฤกษ์ 

 

1. กิจกรรมTrip and Interviewing Tourists and visitors 
งบประมาณ 12,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อและเพิ่มความมั่นใจ
ภาษาอังกฤษของนักเรียน 

01 มิ.ย. 2562 ถึง 
 31 ก.ค. 2562 

นักเรียน MEP ช้ันม.1
ปีการศึกษา 2562 

นักเรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามระดับช้ัน 

นางสาวกฤตยพร   
สุรินทร์ค า 
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2. กิจกรรมPrem International School Camp 
งบประมาณ 170,500.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่จัดการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษกับคุณครู
และอาสาสมคัร
ชาวต่างชาติ 

01 ม.ค. 2562 ถึง  
31 ม.ค. 2562 

นักเรียน MEP ม.
1/16-17 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
ทางด้านภาษาทุกคน
ได้รับการส่งเสรมิการ
เรียนรู้และพัฒนา
ศักยพภาพด้านภาษา 

นางสาวเยาวนุท  ศรีวิชัย 

 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อสร้างความตระหนัก 
และเห็นคุณค่าการ
อนุรักษ์และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

01 ม.ค. 2562 ถึง 
 31 ม.ค. 2562 

นักเรียน MEP ม.
1/16-17 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
ทางด้านภาษาทุกคน
ได้รับการส่งเสรมิการ
เรียนรู้และพัฒนา
ศักยพภาพด้านภาษา 

นางสาวเยาวนุท  ศรีวิชัย 

 

3. กิจกรรมJunior Guide 
งบประมาณ 5,460.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจดัการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและทักษะ
ภาวะความเป็นผู้น า 

01 ส.ค. 2562 ถึง  
31 ส.ค. 2562 

นักเรียน MEP ม.
2/16-17 

นักเรียนมีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามระดับช้ัน 

นางสาวเยาวนุท  ศรีวิชัย 

2.เพื่อเพ่ิมความสารถใน
การน าเสนอภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน 

01 ส.ค. 2562 ถึง  
31 ส.ค. 2562 

นักเรียน MEP ม.
2/16-17 

นักเรียนมีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามระดับช้ัน 

 

3.เพื่อเพ่ิมทักษะการเป็น
ไกด์น าเที่ยวท่ีดีของ
นักเรียน 

01 ส.ค. 2562 ถึง  
31 ส.ค. 2562 

นักเรียน MEP ม.
2/16-17 

นักเรียนมีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามระดับช้ัน 
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4. กิจกรรมTrip and Learning Around Thailand 
งบประมาณ 165,840.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่จัดการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อเพ่ิมเปิดโลกทัศน์
และเปดิโอกาสให้
นักเรียนได้เรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

01 ม.ค. 2562 ถึง  
31 ม.ค. 2562 

นักเรียน MEP ม.
2/9,13 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
ทางด้านภาษาทุกคน
ได้รับการส่งเสรมิการ
เรียนรู้และพัฒนา
ศักยพภาพด้านภาษา 

นายกิติศักดิ์  ภมูิภักด ี

 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อเพ่ิมทักษะการ
น าเสนอผลงานของ
นักเรียน 

01 ม.ค. 2562 ถึง 
 31 ม.ค. 2562 

นักเรียน MEP ม.
2/9,13 

นักเรียนมีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามระดับช้ัน 

นายกิติศักดิ์  ภมูิภักด ี

1.เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียน 

01 ม.ค. 2562 ถึง  
01 ม.ค. 2562 

นักเรียน MEP ม.
2/9,13 

นักเรียนมีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามระดับช้ัน 

 

 

5. กิจกรรมร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
งบประมาณ 6,880.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจดัการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนเปดิโลก
ทัศน์ทางวิทยาศาสตร ์

01 ส.ค. 2562 ถึง  
31 ส.ค. 2562 

นักเรียน MEP ม.
3/9,13 

นักเรียนทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในภายนอกนอกและ
สามารถน าประสบการณ์
ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและการด ารงชีวิต
ประจ าวันได ้

นางศิลาพร   
บุญทาจันทร ์
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6. กิจกรรมทัศนศึกษาต่างประเทศ 
งบประมาณ 480,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่จัดการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
จากสถานการณ์จริง 

01 ส.ค. 2562 ถึง  
31 ส.ค. 2562 

นักเรียน MEP ม.
3/9,13 

นักเรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามระดับช้ัน 

นางสาวเยาวนุท  ศรีวิชัย 

2.เพื่อแลกเปลีย่น
วัฒนธรรมไทยใน
ต่างประเทศ 

01 ส.ค. 2562 ถึง 
 31 ส.ค. 2562 

นักเรียน MEP ม.
3/9,13 

นักเรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามระดับช้ัน 

นางสาวเยาวนุท  ศรีวิชัย 

 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อเพ่ิมความสามารถ
และทักษะในการน าเสนอ
ผลงานของนักเรียน 

01 ส.ค. 2562 ถึง  
31 ส.ค. 2562 

นักเรียน MEP ม.
3/9,13 

นักเรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามระดับช้ัน 

นางสาวเยาวนุท  ศรีวิชัย 

 

7. กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
งบประมาณ 9,120.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจดัการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้าน
อาชีพและด้านภาษา 

01 ก.พ. 2562 ถึง 
 31 มี.ค. 2562 

นักเรียน ช้ัน ม.3/9,13 นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
ทางด้านภาษาทุกคน
ได้รับการส่งเสรมิการ
เรียนรู้และพัฒนา
ศักยพภาพด้านภาษา 

นายกิติศักดิ์  ภมูิภักด ี

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

50. โครงการ ส่งเสริมการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ดา้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทกัษะและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานที่ 1 ได้ก าหนดคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมือง
และพลโลก สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ตัวบ่งช้ีที่ 3 ที่
ก าหนดว่าผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งช้ีย่อย 3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งช้ีย่อย 3.2 ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา 
จากมาตรฐานดังกล่าวจะพบว่าการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตัวบ่งช้ี 
ที่ 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง
กันกับข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น  

วัตถุประสงค์โครงการ 1 เพื่อพัฒนาสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 2 เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  

งบประมาณโครงการ 98,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิเชียร  พิสูจน ์

1. กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์สังคม 
งบประมาณ 80,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อเป็นการปรับปรุง
ห้องศูนย์สาระให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่นักเรยีน
และครสูามารถมาใช้
บริการค้นคว้าหาข้อมูล
และเป็นแหล่งพบปะ
แลกเปลีย่น ท ากิจกรรม
ต่างๆ 

07 ธ.ค. 2561 ถึง 
 31 ม.ค. 2562 

1.นักเรียนและครมูี
สถานท่ีแหล่งเรียนรู้
สังคมศึกษาเป็นสัดส่วน
นักเรียนมาใช้บริการใน
การช่วยค้นคว้าหา
ความรู้ 2.ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

นักเรียนมีความพึง
พอใจแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป 

นางสาวนภัสวรรณ   
อิก าเหนิด 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

2. กิจกรรมขึ้นทะเบียน/รวบรวม/เผยแพร่/แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
งบประมาณ 3,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อรวบรวม ขึ้นทะเบียน
แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
ความเป็นมาของอารยธรรม
หริภุณไชย (ล าพูน)ให้เกิด
เป็นโครงสร้าง ขององค์ความรู้
ทางประวัติศาสตร์ ขยายผล
แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์(ล าพูน)ให้
นักเรียน เยาวชนได้ภาคภมูุใจ
ต่อท้องถิ่นชุมชนที่อยู่อาศัย 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 พ.ย. 2561 

ได้ข้อมลู ไฟล์ ทะเบียน
แหล่งเรียนรู้ทางประวตัิ
ศาตร์ท้องถิ่น(ล าพูน)อย่าง
น้อย 2 ยุคสมัย(ช่วงเวลา
ทางประวัติศาสตร์) 

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมและประกอบ
อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

นายจารุพงศ์   
ไพสิฐสริิรักษา 

 

3. กิจกรรมพัฒนาห้องจริยธรรม 
งบประมาณ 15,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนได้มีแหล่ง
เรียนรู้ที่ทันสมัยต่อ
เหตุการณ์ และสอดคล้อง
กับพระพุทธศาสนา 

01 ม.ค. 2562 ถึง 
 31 ม.ค. 2562 

ห้องจริยธรรมเป็น
แหล่งเรียนรู้มีชีวิต 
และมีความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับบริการ 

นักเรียนมีความพึง
พอใจแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป 

นายจารุพงศ์   
ไพสิฐสริิรักษา 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
51. โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านลูกเสือ เนตรนารี 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หลักการและเหตุผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) เป็นกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย สิติปัญญา จิตใจ สังคม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
ทันสมัยตามอุดมการณ์ลูกเสือ 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้มีโอกาสเรียนรู้พัฒนาตนเอง สามารถเป็นผู้น าเยาวชนใน
ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ และระดับโลก 

งบประมาณโครงการ 49,540.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดวงดาว  ชัยสาร 

 

1. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านลูกเสือ เนตรนารี 
งบประมาณ 49,540.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบเงินรายได้อื่นๆ -> เงินสมาคมผู้ปกครอง (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้ลูกเสือ-
เนตรนารีได้มีโอกาสเรียนรู้
พัฒนาตนเอง สามารถเป็น
ผู้น าเยาวชนใน
ระดับประเทศ ระดับ
นานาชาติ และระดับโลก 

12 พ.ย. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

ลูกเสือเนตรนารีสอบ
ผ่านการคดัเลือกและ
ได้ไปร่วมกิจกรรม
ลูกเสือโลก 

นักเรียนเข้าร่วมและ
ผ่านการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางณัฐกานต์   
ดมประโคน 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
52. โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศและการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
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หลักการและเหตุผล การจัดระบบการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 
นั้น เป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้รู้จักศึกษาด้วยตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น นอกจากนั้น
การพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถพิเศษแสดงความมีอัจฉริยภาพในทางใดทางหนึ่ง โดย
การเสริมความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียนดังกล่าว หรือพยายามสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
หรือมีอัจฉริยภาพ ได้ท ากิจกรรมที่ตัวเองถนัด เช่น การจัดสอนเสริม การแสดง การจัดกิจกรรมแข่งขัน สนับสนุน
ให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไปท าการสอบคัดเลือกหรือแข่งขันในโครงการพิเศษต่าง  ๆก็คือว่า เป็นการ
ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนได้แสดงอัจฉริยภาพของตนเองจนเต็มศักยภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพด้านต่าง ๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง และ สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไป  

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเลือกสรรหรือคัดเลือกหานักเรยีนที่มีอัจฉริยภาพทางวิชาการในด้านต่างๆ  

งบประมาณโครงการ 98,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศราวดี  นพรัตน ์
 

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
งบประมาณ 9,139.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อเตรียมนักเรยีนให้
เป็นพลเมืองอาเซยีนอย่าง
มีคุณภาพ 

01 ธ.ค. 2561 ถึง  
31 ส.ค. 2562 

ให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การก่อตั้งประชาคม
อาเซียน เพื่อเตรียม
นักเรียนให้เป็นพลเมือง
อาเซียนอย่างมีคณุภาพ 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นไทยในประชาคม
อาเซียน 

นายกัมพล  ค าเวียง 

 

2. กิจกรรมอบรมปฏิบัติการฝึกทักษะสวดมนต์แปล บาลี – ไทย, บาลี – อังกฤษ ,กิจกรรม บรรยายธรรม เพ่ือการแข่งขัน
ทักษะงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน 
งบประมาณ 9,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ 
ภาษาบาลี จากวิทยากรที่
มีความช านาญด้านภาษา
บาลี ให้สูงขึ้น  

01 ต.ค. 2562 ถึง  
01 ต.ค. 2562 

1. นักเรยีน ชุมนมุสวดมนต์
สรภญัญะ และสวดมนต์
แปลบาลี ไทย –อังกฤษ 
จ านวน 20 คนไดเ้ข้า
แข่งขัน ในระดับ ประเทศ 
อย่างน้อยในล าดับ เหรียญ
ทอง และเข้าร่วมฝกึทักษะ
การสวดมนต์เปน็ ประจ า
ทุกป ี

นักเรียนทุกคนได้เลือก
กิจกรรมตามความถนัด
และสนใจตามโครงการ
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้

นายจารุพงศ์   
ไพสิฐสริิรักษา 
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3. กิจกรรมวันรพี/รัฐศาสตร์/ประชาธิปไตย 
งบประมาณ 4,400.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
สามารถเรียนรู้ได้เต็มตาม
ศักยภาพได้อย่างเตม็
ความสามารถดา้น
รัฐศาสตร/์กฎหมาย 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
18 ส.ค. 2562 

นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม เกดิแรง
บันดาลใจในการศึกษา
ด้านต่อ รัฐศาสตร์/
กฎหมาย และเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน 
ได้รับรางวัลในระดับ
ต่างๆ 

นักเรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร มีผลงาน
สร้างสรรคด์้าน ICT 
สามารถเผยแพร่สู่
สาธารณะชน รวมทั้งเข้า
ร่วมหรือแข่งขันและไดร้ับ
รางวัล 

นายกัมพล  ค าเวียง 

 

4. กิจกรรมเฟ่ืองฟ้าฟิล์ม 
งบประมาณ 20,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียน ไดม้ี
เวทีในการแสดงออกถึง
ศักยภาพของตนเองใน
การสร้างสรรค์สื่อหนังสั้น
ที่มี ประโยชน์ต่อตนเอง 
และสังคม  

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 28 ก.พ. 2562 

นักเรียนมเีวทีในการ
แสดงออกถึงศักยภาพ
ของตนเองในการ
สร้างสรรคส์ื่อหนังสั้นท่ีมี 
ประโยชน์ต่อตนเอง และ
สังคม และได้ใช้ความรู้
ความสามารถดา้นการ
ผลิตสื่อ และสัมผสั
ประสบการณ์จริงในการ 
ผลิตหนังสั้นเพื่อเผยแพรสู่่
สาธารณชน สามารถน า
ผลงานการผลิตไปใช้
ประโยชน์ในอนาคตได้ 
และสามารถท างาน
ร่วมกับ ผู้อื่นได ้

นักเรียนทุกคนได้เลือก
เรียนตามหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการที่
ตอบสนองต่อความ
ถนัดความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรยีน 

นางสาวณ อร  โภคะ
สมบูรณ ์
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5. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ 
งบประมาณ 51,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจวิชาประวัติศาสตร์
และแนวทางการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นความรักชาติผ่านการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
จุดเน้น คือ 1) ความเป็นมา
ของชาติไทย 2) สัญลักษณ์
ของชาติไทย 3) สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 4) บรรพ
บุรุษไทย 5) ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนโรงเรียนและ
ครูโรงเรียนส่วนบุญ
โญปถัมภล์ าพูนจ านวน 
45 คน 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เรียนรู้ประวตัิศาสตรไ์ทย
อย่างถ่องแท้ 

นางสาวณัฐพร  เทือก
เถาสาร 

 

6. กิจกรรมกิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และแข่งขนัด้านเศรษฐศาสตร์ 
งบประมาณ 4,461.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการน านักเรียนเข้า
แข่งขันกิจกรรม  

01 พ.ย. 2561 ถึง  
31 ส.ค. 2562 

ร้อยละ 50 ของนักเรียนท่ี
เข้าแข่งขันกิจกรรมได้รบั
ประสบการณ์ในการเข้า
ร่วมแข่งขัน / ไดร้ับรางวัล
ในระดับต่าง ๆ 

นักเรียนมีนสิัยรักการ
อ่านเพิ่มขึ้น 

นางรุ่งอรุณ  รักราชการ 

 
 

ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 

53. โครงการ ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
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สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยให้โรงเรียนจัดให้มีหลักสูตรกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเสริมประสบการณโ์ดยมุง่เน้นให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
มีความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากข้ึนและเพิ่มจ านวนผู้ที่มี
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์สูงเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจนถึงปริญญาเอกเพื่อพัฒนา
ไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้อยู่ระดับสากลให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรนั้น นอกจากมีการจัดการเรียนการสอนที่ดีแล้ว จะด้อง
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกโรงเรียน ส่งเสริมการแข่งขัน
ทางด้านวิชาการ การจัดพานักเรียนไปทัศนศึกษา จัดนิทรรศการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่
บุคคลที่สนใจและสู่ชุมชน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และส่งเสริมให้ครูได้จัดท าสื่อ
นวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวจะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มี
ความรู้ดี มีทักษะและสมรรถนะตามหลักสูตรท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ รู้จักการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ จนเกิดการค้นพบ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น  2. เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น 

งบประมาณโครงการ 131,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอารีวรรณ  หวังดี 
 

1. กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
งบประมาณ 30,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ  

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ให้สูงข้ึน 

15 ส.ค. 2562 ถึง  
20 ส.ค. 2562 

นักเรียนได้เข่าร่วม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
เห็นความส าคัญของ
วิทยาศาสตร ์

นักเรียนทุกคนได้เลือก
เรียนตามหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการที่
ตอบสนองต่อความ
ถนัดความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรยีน 

นางอารีวรรณ  หวังดี 
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2. กิจกรรมการแสดงโชว์วิทยาศาสตร์ science show 
งบประมาณ 11,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ให้สูงข้ึน 

01 ก.ค. 2562 ถึง  
31 ส.ค. 2562 

โรงเรียนไดร้ับยกย่อง
เป็นสถานศึกษาท่ี
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

นักเรียนมีคา่เฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 

นางรัชฎาพร  จันทาเวียง 

 

3. กิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
งบประมาณ 40,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ให้สูงข้ึน 

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 31 ส.ค. 2562 

โรงเรียนไดร้ับยกย่อง
เป็นสถานศึกษาท่ี
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คดิ
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาได ้

นางอารีวรรณ  หวังดี 

 

4. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันโอลิมปิก 
งบประมาณ 20,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ให้สูงข้ึน 

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

1.โรงเรียนไดร้ับยกย่อง
เป็นสถานศึกษาท่ี
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 2.นักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 

นักเรียนมีคา่เฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 

นางอารีวรรณ  หวังดี 

 

5. กิจกรรมแข่งขนัทักษะทางวิชาการ 
งบประมาณ 20,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ให้สูงข้ึน 

01 พ.ค. 2562 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

1.โรงเรียนไดร้ับยกย่อง
เป็นสถานศึกษาท่ี
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ และยก
ผลสัมฤทธ์ิใหสู้งขึ้น 

นักเรียนมีคา่เฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 

นางอารีวรรณ  หวังดี 
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6. กิจกรรมจัดติว O-NET ม.3 และ ม.6 
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนานักเรยนให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรส์ูงขึ้น 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
28 ก.พ. 2562 

นักเรียนมผีลการ
ทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้น 

นักเรียนช้ัน ม.3 ,ม.6 มี
คะแนนค่าเฉลี่ยจากผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ(O-NET) สูง
กว่าระดับประเทศ 

นางอารีวรรณ  หวังดี 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
54. โครงการ ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและความสามารถพิเศษวิชาการงานอาชีพฯ (คหกรรม) 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542 โดยมาตรา 24 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ ได้ก าหนดว่า “ ในการจัดการเรียนรู้นั้น สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จะต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จะต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและ
เกิดการใฝ่รู้อยา่งอย่างต่อเนื่อง….รวมถึงการสง่เสริม สนับสนุนให้ผู้เรยีนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สื่อการ
เรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้…. ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป
พร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  ” กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ในฐานที่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์
ตรง จึงต้องมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ – ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีให้พร้อม เพื่อให้
จะได้บริการอย่างเต็มที่ งานบริหารทั่วไปจึงได้จัดท าโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ขึ้นมา 

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับต่างๆ 2. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
ท างานของนักเรียนให้สูงขึ้น 3. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
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งบประมาณโครงการ 52,700.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรณภา  ด้วงทอง 

 

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับต่างๆ 
งบประมาณ 0.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนมีวสัดุ
ส าหรับฝึกซ้อมในการเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับต่างๆ  

20 ธ.ค. 2561 ถึง  
27 ก.ย. 2562 

นักเรยีนได้รับประสบการณ์
จากการฝกึทักษะและ
ปฏิบัติงานดว้ยตนเองอย่าง
มีความสุข มคีวาม
ภาคภูมใิจในผลงานของ
ตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนวิชาอาชีพ 

นักเรียนทุกคนได้เลือก
เรียนตามหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการที่
ตอบสนองต่อความ
ถนัดความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรยีน 

นางสาวนิตยา  นะพินธ์ุ 

 

2. กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนในวันวิชาการ 
งบประมาณ 0.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
โอกาสได้น าเสนอผลงาน
ของตนเอง ได้น าความรู้
จากการเรียนวิชาอาชีพ
มาใช้ปฏิบัติจริง มโีอกาส
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
นักเรียนระดับอ่ืนๆ 

14 ม.ค. 2562 ถึง  
31 ม.ค. 2562 

นักเรยีนได้รับประสบการณ์
จากการฝกึทักษะและ
ปฏิบัติงานดว้ยตนเองอย่าง
มีความสุข มคีวามภาคภมูิใจ
ในผลงานของตนเองและมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชา
อาชีพ 

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมและประกอบ
อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

นางสาวนิตยา  นะพินธ์ุ 

 

3. กิจกรรมการแข่งขนัประดิษฐก์ระทงใบตอง 
งบประมาณ 6,600.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อให้นักเรยีนมโีอกาสเขา้
ร่วมกจิกรรมสืบสานประเพณี
ยี่เป็ง น าความรู้จากการเรียน
วิชางานประดษิฐ์มาสูก่าร
ปฏิบัตจิริง แลกเปลีย่น
เรยีนรูแ้ละน าเสนอผลงานของ
ตนเองสูส่ายตาบุคคลอืน่ 

23 พ.ย. 2561 ถึง  
23 พ.ย. 2561 

1.นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จากการฝึก
ทักษะและปฏิบตัิงาน
ด้วยตนเองอย่างมี
ความสุข  

นักเรยีนทุกคนไดเ้ลือก
เรยีนตามหลักสูตรส่งเสริม
ความเป็นเลศิทางด้าน
วิชาการที่ตอบสนองต่อ
ความถนดัความสนใจและ
ศักยภาพของผูเ้รยีน 

นางสาวนิตยา  นะพินธ์ุ 
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4. กิจกรรมแม่ค้าหน้าใส  
งบประมาณ 46,100.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อให้นักเรียนไดฝ้ึก
ทักษะการผลิตสินค้า
หรือสรา้งผลติภณัฑ์ของ
ตนเอง น าสินค้าของ
ตนเองออกสู่ตลาด
ก่อให้เกิดรายได้ ช่วยให้
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวิชา
โครงงานอยู่ในเกณฑด์ี
ขึ้นไป 

03 มิ.ย. 2562 ถึง 
02 ก.ย. 2562 

นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จากการฝึก
ทักษะและปฏิบตัิงาน
ด้วยตนเองอย่างมี
ความสุข มีความ
ภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเองและมีทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนวิชาอาชีพ 

นักเรียนทุกคนได้เลือก
เรียนตามหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการที่
ตอบสนองต่อความ
ถนัดความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรยีน 

นางสาวนิตยา  นะพินธ์ุ 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
55. โครงการ ส่งเสริมพัฒนางานศิลปะการแสดงดนตรีและนาฏศลิป์สูชุ่มชน 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจดัการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมอตัลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นและวิถีชีวิตพื้นบ้านเมืองล าพูน เป็นการส่งเสรมิ
ให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ทรงคุณค่า ควรค่า
แก่การอนุรักษ์สืบสาน และเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ให้มีความกล้า
แสดงออกและมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ชุมชน และประชาคมโลก 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาให้มี
ความก้าวหน้า เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมที่เป็น วิถีชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นท้องถิ่น 
เพื่อการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคม ชุมชนและประชาคมโลก ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี
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ในการเผยแพร่ศิลปะทางวัฒนธรรมให้แก่สังคม และเปิดโอกาสที่ดี ให้แก่เด็กและเยาวชนได้มีส่วน
ร่วม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตพื้นบ้านชาวเมืองล าพูน  และ
ส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ 

งบประมาณโครงการ 531,280.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพรศิลป์  มโนเพ็ญ 

 

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นพ้ืนบ้านล าพูน 
งบประมาณ 81,280.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนักเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิสุนทรยีภาพนักเรียน (นาฏศิลป/์ดนตรี/ศิลปะ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ปลูกฝัง
ค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี
ให้แก่เด็กและเยาวชนได้
มีส่วนร่วมในการแสดง
ออกเป็นท่ีประจักษ์ต่อ
สังคมและชุมชน 

02 ก.ค. 2562 ถึง  
28 ก.ย. 2562 

ด้านคุณภาพ นักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

นางสาวพรศิลป์   
มโนเพ็ญ 

 

2. กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมพื้นเมืองท้องถิ่นล าพูน สู่งานเทศกาลศิลปะของชนพ้ืนเมือง นานาชาติ  
งบประมาณ 200,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่ด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนักเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิสุนทรยีภาพนักเรียน (นาฏศิลป/์ดนตรี/ศิลปะ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของ
โรงเรียนในการเป็น
ต้นแบบทางด้านการ
อนุรักษ์และสืบสานสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม
พื้นเมืองท้องถิ่นล าพูน สู่
ระดับนานาชาติ  

01 ต.ค. 2561 ถึง  
31 ธ.ค. 2561 

ด้านคุณภาพ นักเรียน
เผยแพร่การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม
พื้นเมืองท้องถิ่นล าพูน สู่
งานเทศกาลศิลปะของชน
พื้นเมืองนานาชาติ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

นางสาวพรศิลป์   
มโนเพ็ญ 
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3. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนางานศลิปะการแสดงดนตรีสากลสู่ชมุชน 
งบประมาณ 100,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่ด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนักเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิสุนทรยีภาพนักเรียน (นาฏศิลป/์ดนตรี/ศิลปะ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้เด็กและ
เยาวชนให้มี
ความก้าวหน้าเป็นที่
ประจักษ์สังคมและชุมชน  

01 ม.ค. 2562 ถึง  
29 มี.ค. 2562 

นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรม
วงโยธวาทิตได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นประชาคมอาเซียน 

นายชาคริต  ข าศิร ิ

 

4. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนางานศลิปะการแสดงดนตรีลูกทุ่งสูชุ่มชน 
งบประมาณ 100,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่ด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนักเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิสุนทรยีภาพนักเรียน (นาฏศิลป/์ดนตรี/ศิลปะ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้เด็กและ
เยาวชนให้มี
ความก้าวหน้าเป็นที่
ประจักษ์สังคมและชุมชน  

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรม
วงดนตรีลูกทุ่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริม ประเพณีวัน
ส าคัญของชาติ , 
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

นายวัชรินทร์  จันทร์ตา 

 

5. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนางานศลิปะทัศนศลิป์สูชุ่มชน 
งบประมาณ 50,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนักเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิสุนทรยีภาพนักเรียน (นาฏศิลป/์ดนตรี/ศิลปะ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อใหค้วามรู้ ทักษะพื้นฐาน
ด้านศลิปะแก่นักเรยีน ในการ
พัฒนาสรา้งสรรคผ์ลงานให้มี
ความรูค้วามสามารถทางด้าน
ศิลปะ ให้ไดผ้ลงานทีม่ีความ
หลากหลายสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเข้าร่วมอย่างน้อย 
100 คน 

นักเรียนทุกคนได้
เลือกกิจกรรมตาม
ความถนัดและสนใจ
ตามโครงการลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู ้

นายอุทัย  กันทาแจ่ม 

 
 

ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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56. โครงการ ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาและออกก าลังกาย 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน และส่งเสรมิการจดัการศกึษาเพื่อสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก าลังกายและเขา้ร่วมการแข่งขันกีฬา 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา 2. นักเรียนได้ออกก าลังกายและมีร่างกายที่
แข็งแรงสมบรณู์ 3. นักเรียนได้พฒันาตนเองเพื่อความเป็นเลิศในดา้นกีฬา  

งบประมาณโครงการ 531,280.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศราวุธ  หลุยจ าวัน 

 

1. กิจกรรมกีฬาภายนอก 
งบประมาณ 203,530.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่ด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนักเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการและกีฬา  

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
ได้แสดงออกถึง
ความสามารถทางด้าน
กีฬาท่ีตนเองถนัดและชื่น
ชอบ  

01 ต.ค. 2561 ถึง  
31 ส.ค. 2562 

นักเรียนโรงเรยีนส่วนบุญโญป
ถัมภ์ ล าพูน ทุกคนได้
แสดงออกถงึความสามารถ
ทางด้านกีฬาท่ีตนเองถนัดและ
ชื่นชอบ เห็นคุณค่าของการ
ออกก าลังกาย ได้พัฒนาตนเอง
เพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

นักเรียนมสีุขภาพ
อนามัย ตามเกณฑ์
มาตรฐานและ
ลักษณะจิตสังคม 

นายอภิรมย์  จามพฤกษ ์

 

2. กิจกรรมกีฬาภายใน 
งบประมาณ 327,750.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.ส่งเสริมให้นักเรยีนได้แสดงออก
ความสามารถทางด้านกีฬาและ
กรีฑาท่ีตนชื่นชอบ2.ส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่
คณะและมีน้ าใจนักกีฬา3.
ส่งเสริมให้นักเรยีนเห็นคุณค่า
ของการออกก าลังกาย 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 พ.ย. 2561 

นักเรียนโรงเรยีนส่วนบุญโญป
ถัมภ์ ล าพูน ทุกคนได้แสดงออก
ความสามารถทางด้านกีฬาและ
กรีฑาท่ีตนชื่นชอบ เกิดความ
สามัคคี มีน้ าใจนักกีฬาและเห็น
คุณค่าของการออกก าลงักาย 

นักเรียนมสีุขภาพ
อนามัย ตามเกณฑ์
มาตรฐานและลักษณะ
จิตสังคม 

นายวัชรชัย  ชัยสาร 
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ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
57. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคณิตศาสตร์ 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบคุลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นองค์กรหนึ่งในโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน มีหน้าที่จัด
การศึกษาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี ข้อ 7 เรื่อง
การใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก ข้อ 8 เรื่องการน าระบบ ICT 
เข้ามาใช้จัดการการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมและกว้างขวาง และเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษา (2559-2563) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ดังนั้นเพื่อ
เป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อันยังผลสูก่ารพัฒนาครแูละผู้เรียนทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์
จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว 

วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีความเป็นพลโลก พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลาการได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ในการศึกษา หาความรู้  

งบประมาณโครงการ 145,600.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิตฤณี  พลแก้ว 

 

1. กิจกรรมอุทยานคณิตศาสตร์ 
งบประมาณ 61,800.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
คณิตศาสตร์  

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 31 มี.ค. 2562 

แหล่งเรียนรุ้คณิตศาสตร์
ได้รับการพัฒนา 
ปรับปรุงให้ทันสมยั 
พร้อมใช้งาน ให้
ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจ 

นักเรียนมีความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป 

นางวาริณี  พรมศร ี
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2. กิจกรรมMath PLC 
งบประมาณ 5,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อสร้างชุมชนครูมือ
อาชีพทางด้าน
คณิตศาสตร์ และพัฒนา
สื่อ กิจกรรมการเรียน
การสอน 

01 ธ.ค. 2561 ถึง  
28 ก.พ. 2562 

ครูมีปฏสิัมพันธ์กัน 
ช่วยเหลือกันและพึ่งพา
กันท้ังด้านวิชาการ และ
ทักษะชีวิต และ
สามารถครูพัฒนาการ
เรียนการสอน สื่อและ
นวัตกรรม 

ครูทุกคนไดร้ับการนเิทศ 
ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 

นางกัญญานิษฐ์  ปวน
กาศ 

 

3. กิจกรรมพัฒนาสื่อและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 
งบประมาณ 49,300.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้
สะอาด และพร้อมใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน และห้องปฏิบตัิการ 
ห้องพักครู ให้สะอาดและ
พร้อมใช้ 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
31 มี.ค. 2561 

1) ห้องเรียนนักเรียนสะอาด 
พร้อมใช้จัดการเรียนการสอน 
ห้องปฏิบัติการและห้องพัก
ครูพร้อมใช้งาน และ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

นักเรียนมีความพึง
พอใจแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป 

นายเอนก  พรมศร ี

 

4. กิจกรรมยกย่องคนเก่งคณิตศาสตร์ (Math show) 
งบประมาณ 17,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อยกย่องและเชิดชู
นักเรียนท่ีมผีลการเรยีน
ดีเด่น และได้รับรางวัลใน
การแข่งขันทักษะวิชาการ
ต่างๆ 

01 ธ.ค. 2561 ถึง  
31 ม.ค. 2562 

นักเรียนได้รับการยกย่อง
เชิดชู ช่ืนชมมีความ
ภาคภูมิใจมี ก าลังใจในการ
เรียน และได้เห็นตัวอย่างที่
ดี และมีแรงบันดาลใจใน
การตั้งใจเรียน 

นักเรียนมีคา่เฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทางทางการ
เรียน ระดับดี (เกรด3 
ขึ้นไป) ร้อยละ 80 ข้ึน
ไป 

นางอัญชลี  ขัดสงคราม 
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5. กิจกรรมวารสารคณิตศาสตร์ (Math Magazine) 
งบประมาณ 12,500.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1) เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม
ของกลุ่มสาระฯ และ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านของนักเรียน 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

1) นักเรียนได้รับข่าวสาร/
กิจกรรมและสาระดีๆของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ รู้จักการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และได้
ฝึกทักษะการท างานร่วมกัน 

นักเรียนมีนสิัยรักการ
อ่านเพิ่มขึ้น 

นางนิภาพิมพ ์ ปิมปา 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
58. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานภายในและนอก
สถานศึกษา 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
หมวด ๕ มาตรา ๓๔ ก าหนดให้สถานศึกษาต้องรับผิดชอบที่จะท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตาม 
มาตรฐาน คุณภาพครูที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน คุณภาพการบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐาน และยัง เป็นแนวทางการให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้การ
สนับสนุนส่งเสริม สถานศึกษาในด้านต่างๆได้เพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ 
สูงขึ้นตามความคาดหวัง ของชุมชุม และผู้ปกครอง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานของ
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ตามมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศให้ใช้เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบด้วยอุดมการณ์และหลักการจัด
การศึกษา มาตรฐานการศึกษาและเพื่อให้สะดวกต่อการน าไปสู่ การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
จึงได้ยึดตามแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย การน าเอารูปแบบ
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การบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) มาใช้ในสถานศึกษา การ
ปฏิรูปการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับพัฒนาการทาง สมอง (Brain 
Based Learning) เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดรวมทั้งให้ผู้ เกี่ยวข้องใน
สถานศึกษาได้ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษาโดยมุ่งเน้นมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนเป็นหลักตลอดจนพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกต่อไป 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการมากขึ้น 2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้
ได้รับความรู้และประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษา 

งบประมาณโครงการ 189,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางขวัญจิต  พุ่มพวง 

 

1. กิจกรรมค่าจ้างเจ้าหน้าที่ส านกังาน 
งบประมาณ 84,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.สนับสนุนการ
ด าเนินงานของโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ฯ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

สนับสนุนการด าเนินงาน
ของห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ทุก
ระดับชั้น 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

นางขวัญจิต  พุ่มพวง 

 

2. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมกจิกรรมและการแข่งขันด้านวชิาการกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
งบประมาณ 35,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.ส่งเสรมินักเรยีนเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ด้านวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก 

10 ก.ย. 2561 ถึง  
30 ส.ค. 2562 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ทุก
ระดับชั้น 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นางขวัญจิต  พุ่มพวง 
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วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

2.เพื่อสนับสนุกบุคลากร
เข้าร่วมอบรมสมัมนา
ด้านวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก 

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

ครูผูร้ับผดิชอบกิจกรรม
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร ์

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นางขวัญจิต  พุ่มพวง 

3.เพื่อเผยแพรผ่ลการจัด
กิจกรรมของห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร ์

01 ม.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมของห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร ์

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

 

 

3. กิจกรรมรณรงค์แนะแนวศึกษาต่อ 
งบประมาณ 5,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจดัการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อประชาสัมพันธ์
นักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร ์

01 ก.พ. 2562 ถึง  
30 มี.ค. 2562 

นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นางขวัญจิต  พุ่มพวง 
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4. กิจกรรมทุนนกัเรียนเรียนดี 
งบประมาณ 50,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิและเป็น
ขวัญก าลังใจส าหรับ
นักเรียนท่ีมีความขยันมั่น
เพียร จนมผีลการเรียน
เฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ทุก
ระดับชั้น 

นักเรียนห้องเรยีนพเิศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นางขวัญจิต  พุ่มพวง 

 

5. กิจกรรมทุนโควต้านักเรียนเรียนดีเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนSMTE 
งบประมาณ 15,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.ส่งเสรมิให้นักเรยีนที่มี
ผลการเรยีนดีเข้าเรียนต่อ
ในห้องเรียน SMTE 

01 มี.ค. 2562 ถึง  
30 พ.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 โรงเรียนส่วนบุญ
โญปถัมภ์ ล าพูน ท่ีมีผล
การเรยีน 3.0 ขึ้นไป 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นางขวัญจิต  พุ่มพวง 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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59. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและบุคลากรให้เข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขนักับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน และส่งเสรมิการจดัการศกึษาเพื่อสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ท่ี 2 พฒันาทกัษะและกระบวนการจัดการเรยีนรูต้ามแนวทางการจัดการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝึกการคิด การวิเคราะห์ และ
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้ง 4 สาขาวิชา คือ 
วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) 
เป็นพื้นฐานที่ส าคัญและจ าเป็นของการพัฒนาประเทศการจัดการศึกษาและให้ความรู้แบบบูรณาการทั้ง 4 สาขาวิชา
ดังกล่าวเข้าด้วยกัน จึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา อุตสาหกรรม 
และด้านเกษตรกรรม การส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านสะเต็มศึกษาให้นักเรียนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และ
สนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพในรูปแบบที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนและในการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ของผู้เรียนเพิ่มขึ้นและสนองนโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้ง 4 สาขาวิชาต่อไป 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  2. เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น  3. 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

งบประมาณโครงการ 45,830.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทวีป  นวคุณานนท์ 
 

1. กิจกรรมแข่งขนัทักษะสะเต็ม 
งบประมาณ 45,830.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน STEM ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะกระบวนการ
ทางด้านสะเต็มศึกษา 
และเพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ การเข้าร่วม
การแข่งขันวิชาการอย่าง
เต็มศักยภาพ 

01 ส.ค. 2562 ถึง 
 31 ส.ค. 2562 

นักเรียนห้องเรยีน
พิเศษสะเต็มศึกษา 
ได้รับการส่งเสรมิและ
พัฒนาให้เข้าร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

นักเรยีนหอ้งเรียนพิเศษสะ
เตม็ ห้องเรยีนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และหอ้งเรียน
พิเศษคณติศาสตร์ทุกคน
ไดร้ับการส่งเสรมิการ
เรยีนรูแ้ละพัฒนาตาม
แนวทางของหลักสตูร
ห้องเรยีนพเิศษ 

นางพรพรรณ  ตันทะเขตร ์
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

 
 

ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
60. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบคุลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หลักการและเหตุผล การจัดการศึกษาในสถานศึกษาหรือโรงเรียนนั้น ทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้องค์กรด าเนินงานไปได้ ซึ่ง
ในที่นี้หมายถึง บุคลากรภายในโรงเรียน อันได้แก่ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอน ครู อาจารย์ ผู้ที่รับผิดชอบงาน
สอนตามรายวิชาต่าง ๆ  ที่ความรู้ความสามารถ และความช านาญการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอันจะช่วยให้
เกิดประสิทธิภาพ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้นการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาหรือ
โรงเรียนจึงควรได้รับการดูแล บ ารุงรักษาส่งเสริมให้ทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการท างานมีความเสียสละและอุทิศ
ตนอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติราชการ ฉะนั้นสถานศึกษาหรือโรงเรียนจึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองนโยบายของสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา  

งบประมาณโครงการ 43,200.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิตฤณี  พลแก้ว 

 

1. กิจกรรมพัฒนาครูไปราชการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
งบประมาณ 43,200.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(กลุ่มสาระฯ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้ครูแสวงหา
ความรู้และเทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ เป็นประจ า รับฟัง
ความคิดเห็น ใจกว้างและ
ยอมรับการเปลีย่นแปลง 

01 ม.ค. 2562 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครู ร้อยละ 100 ได้เข้า
รับการอบรม เพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอน 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นายเอนก  พรมศร ี
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
61. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 5 มาตรา 34 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องรับผิดชอบที่จะท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตาม 
มาตรฐานคุณภาพ ครูที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน คุณภาพการบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐาน และยังเป็นแนวทางการให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้การ
สนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษา ในด้านต่าง ๆ ได้ เพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
นั้น ๆ สูงขึ้นตามความ คาดหวังของชุมชนและผู้ปกครอง  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ตามมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย
อุดมการณ์และหลักการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษาและเพื่อให้สะดวกต่อการน าไปสู่ การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน จึงได้ยึดตามแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย การน าเอารูปแบบการบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School 
Based Management) มาใช้ใน สถานศึกษา การปฏิรูปการเรียนการสอน การจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับ พัฒนาการทางสมอง (Brain Based Learning) เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด รวมทั้งให้ผู้เกี่ยวข้องใน สถานศึกษาได้ใช้ เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ การจัดการ ศึกษาของ สถานศึกษา โดยมุ่งเน้น 
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนเป็นหลัก ตลอดจนพร้อมรับการประเมิน คุณภาพ ภายนอกต่อไป  

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 2. เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียน ให้สูงข้ึน 3. 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

งบประมาณโครงการ 480,138.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางขวัญจิต  พุ่มพวง 

 

1. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นอจัฉริยภาพด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 
งบประมาณ 5,500.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจดัการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 
อย่างเต็มศักยภาพ  

01 ธ.ค. 2561 ถึง 
 30 ธ.ค. 2561 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4/13 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

นายณรงค์ศักดิ์  พลแก้ว 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
น าไปใช้ในการพัฒนาต่อ
ยอดการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

01 ธ.ค. 2561 ถึง  
30 ธ.ค. 2561 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4/13  

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

 

 

2. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นอจัฉริยภาพด้านทักษะกระบวนการคอมพิวเตอร์ 
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะกระบวนการคดิ 
วิเคราะหด์้าน
คอมพิวเตอร์ อย่างเตม็
ศักยภาพ และน าไปใช้ใน
การพัฒนาต่อยอดการท า
โครงงานวิทยาศาสตร ์

01 ก.พ. 2562 ถึง  
26 ก.พ. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4/13 

นักเรียนมีนสิัยรักการ
อ่านเพิ่มขึ้น 

นายทวีป  นวคุณานนท์ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

3. กิจกรรมMini Library in Classroom 
งบประมาณ 10,008.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
มีนิสัยรักการอ่าน 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
31 มี.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4/13  

นักเรียนมีนสิัยรักการ
อ่านเพิ่มขึ้น 

นางขวัญจิต  พุ่มพวง 

2.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
31 มี.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4/13 

ผลการพัฒนาคณุภาพ
เป็นไปตามคา่เปา้หมายของ
สถานศึกษาแยกตามกลุม่
สาระการเรยีนรู ้

 

 

4. กิจกรรมค่ายบูรณาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่าย
ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ แพร่) 
งบประมาณ 41,060.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
น าเสนอผลงานทาง
วิชาการในกลุ่มนักเรียน
เครือข่ายห้องเรยีนพิเศษ
วิทยาศาสตร ์

08 พ.ย. 2561 ถึง  
10 พ.ย. 2561 

นักเรียน ม.5/13 นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นายวรวิทย์  ใจบุญ 

2.เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิ
นักเรียนให้มีทักษะ 
กระบวนการคดิทาง
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์
และเทคโนโลยีสูงขึ้น โดย
การเรยีนรู้จากวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

08 พ.ย. 2561 ถึง  
10 พ.ย. 2561 

นักเรียน ม.5/13 ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

นายวรวิทย์  ใจบุญ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

3.เพื่อสร้างความสามัคคี
จากการปฏิบตัิกิจกรรม
ร่วมกัน และน าความรู้ทีไ่ด้
จากการปฏิบตัิกิจกรรม
ต่าง ๆ ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

08 พ.ย. 2561 ถึง 
 10 พ.ย. 2561 

นักเรยีน ม.5/13 นักเรยีนหอ้งเรียนพิเศษสะ
เตม็ ห้องเรยีนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และหอ้งเรียน
พิเศษคณติศาสตร์ทุกคน
ไดร้ับการส่งเสรมิการเรยีนรู้
และพัฒนาตามแนวทางของ
หลักสตูรห้องเรียนพิเศษ 

นายวรวิทย์  ใจบุญ 

 

5. กิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกสส์ัประยุทธ์ ส าหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน คร้ังที 
งบประมาณ 15,700.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. นักเรยีนมผีลงานวิจยั/
โครงงานสาขาฟิสกิส์ที่มี
คุณภาพ สามารถน าส่งเข้าร่วม
การแข่งระดับเครือข่าย
ภาคเหนือได ้

20 พ.ย. 2561 ถึง 
 20 ม.ค. 2562 

นักเรียน ม.5/13 นักเรียนมีนสิัยรักการ
อ่านเพิ่มขึ้น 

นายประหยัด  จิตอาร ี

2.นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

20 พ.ย. 2561 ถึง 
 20 ม.ค. 2562 

นักเรียน ม.5/13 ผลการพัฒนาคณุภาพ
เป็นไปตามคา่เปา้หมายของ
สถานศึกษาแยกตามกลุม่
สาระการเรยีนรู ้

 

 

6. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท าโครงงานเพ่ือการแข่งขัน 
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.นักเรียนมผีลงานวิจัย/
โครงงานท่ีมีคุณภาพ 
สามารถน าส่งเข้าร่วม
แข่งขันระดับเครือข่าย
ภาคเหนือได ้

01 พ.ย. 2561 ถึง  
31 มี.ค. 2562 

นักเรียน ม.5/13 นักเรยีนหอ้งเรียนพิเศษสะ
เตม็ ห้องเรยีนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และหอ้งเรียน
พิเศษคณติศาสตร์ทุกคน
ไดร้ับการส่งเสรมิการเรยีนรู้
และพัฒนาตามแนวทางของ
หลักสตูรห้องเรียนพิเศษ 

นางขวัญจิต  พุ่มพวง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

2.ผลงานการวิจยั/
โครงงานของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์สามารถ
ก าหนดเป็น Best 
Practice ของโรงเรียนได ้

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 31 มี.ค. 2562 

นักเรียน ม. 5/13 นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

 

 

7. กิจกรรมค่ายสอนเสริมความรูเ้ตรียมสอบอุดมศึกษาวิชาหลัก 
งบประมาณ 39,900.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
6/13 สามารถสอบเข้า
ศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษา 

17 พ.ย. 2561 ถึง  
02 ก.พ. 2562 

นักเรียน ม.6/13 นักเรียนช้ัน ม.3 ,ม.6 มี
คะแนนค่าเฉลี่ยจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ(O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศ 

นายวิทยา  รวมสุข 

 

8. กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติทางทะเล  
งบประมาณ 87,330.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้และประสบการณ์
ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล
และการมีความรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของท้อง
ทะเลไทย 

20 ต.ค. 2562 ถึง  
24 ต.ค. 2562 

นักเรียน ม. 6/13 นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 
  

นายวิทยา  รวมสุข 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

2.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
ใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ระดม
ความคิดเพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาตั้งแตร่ะดบั
ท้องถิ่นภาคเหนือสู่ท้อง
ทะเล 

20 ต.ค. 2562 ถึง  
24 ต.ค. 2562 

นักเรียน ม.6/13 ผลการพัฒนาคณุภาพเปน็ไป
ตามค่าเปา้หมายของ
สถานศึกษาแยกตามกลุม่สาระ
การเรียนรู ้

 

 

9. กิจกรรมวันวิชาการ  
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อน าเสนอผลงานของ
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น 

01 ก.พ. 2562 ถึง 
 26 ก.พ. 2562 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นางขวัญจิต  พุ่มพวง 

 

10. กิจกรรมสานสมัพันธ์พี่น้อง Smart Science 
งบประมาณ 39,070.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนได้
ปรับเปลีย่นทัศนคติให้
เป็นเชิงบวก กระตุ้น
ศักยภาพของผู้เรยีนอย่าง
มีคุณภาพ พร้อมพัฒนา
อย่างสร้างสรรค์ 
ตระหนักถึงความส าคญั
ของความสามัคคี การ
ท างานเป็นหมู่คณะ การ
อยู่ร่วมกันและช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน 

01 มิ.ย. 2562 ถึง  
15 มิ.ย. 2562 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ระดับ ม. 
ปลาย 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นางขวัญจิต  พุ่มพวง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

2.เพื่อใหน้ักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/13 ได้
ฝึกทักษะการท างาน การ
วางแผนจัดกิจกรรม 

01 มิ.ย. 2562 ถึง  
15 มิ.ย. 2562 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ฯ SMTE ม.
ปลาย 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

 

 

11. กิจกรรมศึกษาดูงาน “งานสปัดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”(Science Exposition Day) 
งบประมาณ 12,170.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน 
มีความรู้และประสบการณ์
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากแหล่ง
เรียนรูภ้ายนอก
สถานศึกษา 

18 ส.ค. 2562 ถึง  
18 ส.ค. 2562 

นักเรียนห้องเรยีน
พิเศษ SMTE 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นางขวัญจิต  พุ่มพวง 

 

12. กิจกรรมปรับพ้ืนฐาน ( ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ 4 วัน) 
งบประมาณ 18,550.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนทบทวน
ความรู้และพัฒนาทักษะ
พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การเรยีนในปีการศึกษา
ใหม ่ 

01 พ.ค. 2562 ถึง  
10 พ.ค. 2562 

นักเรียน ม. 4/13 ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการเรยีนรู ้

นางขวัญจิต  พุ่มพวง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

13. กิจกรรมการเข้าร่วมงานปฐมนิเทศส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบ 
งบประมาณ 33,200.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้
ความเข้าในเป้าหมายของ
โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

01 มิ.ย. 2562 ถึง  
30 มิ.ย. 2562 

นักเรียน ม.4/13 ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นางขวัญจิต  พุ่มพวง 

2.เพื่อใหน้ักเรียนได้รับ
ความรู้จากศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ของคณะตา่งๆ ของ
มหาวิทยาลยัในจังหวัด
เชียงใหม ่

01 มิ.ย. 2562 ถึง  
30 มิ.ย. 2562 

นักเรียน ม.4/13 นักเรยีนหอ้งเรียนพิเศษสะ
เตม็ ห้องเรยีนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และหอ้งเรียน
พิเศษคณติศาสตร์ทุกคน
ไดร้ับการส่งเสรมิการเรยีนรู้
และพัฒนาตามแนวทางของ
หลักสตูรห้องเรียนพิเศษ 

 

3.เพื่อใหน้ักเรียนได้รับ
ประสบการณ์การร่วมกัน
กับนักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

01 มิ.ย. 2562 ถึง 
 30 มิ.ย. 2562 

นักเรียน ม.4/13 ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

 

 

14. กิจกรรมศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรม MWIT Open House 2019 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม 
งบประมาณ 54,560.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นกัเรียนได้รบั
ประสบการณ์ แลกเปลี่ยน
เรยีนรูเ้กีย่วกับท าโครงงาน 
และรว่มกจิกรรมกบันักเรยีน
ต่างๆ  

22 ส.ค. 2562 ถึง  
25 ส.ค. 2562 

นักเรียน ม.4/13 ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการเรยีนรู ้

นางขวัญจิต  พุ่มพวง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

15. กิจกรรมเทคนิคปฏิบัติการเคมี  
งบประมาณ 19,550.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อใหน้ักเรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติการเคมีอย่างเต็ม
ศักยภาพ เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในการท า
โครงงานต่อไป 

01 ก.ค. 2562 ถึง 
30 ก.ค. 2562 

นักเรียน ม.4/13 ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการเรยีนรู ้

นางขวัญจิต  พุ่มพวง 

2.เพื่อใหน้ักเรียนได้รับ
ความรู้ แนวคิด และแรง
บันดาลใจในการจัดท า
โครงงานสาขาเคมีต่อไป 

01 ก.ค. 2562 ถึง  
30 ก.ค. 2560 

นักเรียน ม.4/13 ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการเรยีนรู ้

 

 

16. กิจกรรมทักษะเทคนิคปฏิบัติการชีววิทยา  
งบประมาณ 19,550.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อใหน้ักเรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะปฏิบัติการ
ชีววิทยาอย่างเต็มศักยภาพ 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใน
การท าโครงงานต่อไป 

01 ส.ค. 2562 ถึง  
30 ส.ค. 2562 

นักเรียน ม.4/13 ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นางขวัญจิต  พุ่มพวง 

2.เพื่อใหน้ักเรียนได้รับ
ความรู้ แนวคิด และแรง
บันดาลใจในการจัดท า
โครงงานสาขาชีววิทยา
ต่อไป 

01 ส.ค. 2562 ถึง 
 30 ส.ค. 2562 

นักเรียน ม.4/13 ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

17. กิจกรรมพัฒนาโครงงานเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขนัการน าเสนอโครงงาน 
งบประมาณ 5,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจดัการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อใหน้ักเรียนมี
ผลงานวิจัย / โครงงานท่ีมี
คุณภาพ สามารถน าส่งเข้า
ร่วมแข่งขันระดับเครือข่าย
ภาคเหนือตอนบนได ้

01 พ.ค. 2562 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียน ม.5/13 ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นางขวัญจิต  พุ่มพวง 

2.เพื่อใหผ้ลงานการวิจยั/
โครงงานของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์สามารถ
ก าหนดเป็น Best 
Practice ของโรงเรียนได ้

01 พ.ค. 2562 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียน ม.5/13 ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

 

 
 

18. กิจกรรมการน านักเรียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการนกัเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน คร้ังท่ี 11 
งบประมาณ 40,840.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อใหน้ักเรียนมี
ผลงานวิจัย/โครงงานท่ีมี
คุณภาพ สามารถน าส่ง
เข้าร่วมแข่งขันระดับ
เครือข่ายภาคเหนือได ้

01 ก.ค. 2562 ถึง  
25 ก.ค. 2562 

นักเรียน ม.6/13 นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นางขวัญจิต  พุ่มพวง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

19. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ) 
งบประมาณ 8,150.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจดัการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนห้องเรียน
พิเศษระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/13 
ได้รับความรู้ ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา คณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ อย่างเต็ม
ศักยภาพได ้

03 ส.ค. 2562 ถึง 
 07 ส.ค. 2562 

นักเรียน ม. 6/13 ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นางขวัญจิต  พุ่มพวง 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
62. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. สอวน. 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) 
หมวด 5 มาตรา 34 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องรับผิดชอบที่จะท าให้ผู้ เรียนมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานคุณภาพครูที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน คุณภาพการบริหารจัดการที่ได้ 
มาตรฐาน และยังเป็นแนวทางการให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้การ
สนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้ เพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
นั้น ๆ สูงขึ้น ตามความคาดหวังของชุมชนและผู้ปกครอง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ตามมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ใช้เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ประกอบ ด้วยอุดมการณ์
และหลักการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษาและเพื่อให้สะดวกต่อการน าไปสูก่ารปฏิบัต ิได้อยา่ง
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

มีประสิทธิภาพ รวมถึงเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนส่วนบุญ
โญปถัมภ์ ล าพูน จึงได้ยึดตามแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
การน าเอารูปแบบการบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) มาใช้
ในสถานศึกษา การปฏิรูปการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับพัฒนาการ
ทางสมอง (Brain Based Learning) เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด รวมทั้ง
ให้ผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาได้ใช้ เป็นเครื่องมือในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้น มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนเป็นหลักตลอดจนพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  2) เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น  3) 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

งบประมาณโครงการ 1,757,562.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางขวัญจิต  พุ่มพวง 

 

1. กิจกรรมค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศเส้นทางเดินป่าบ้านป่าเป่า 
งบประมาณ 82,580.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
มีความรู้และ
ประสบการณ์แหล่งเรียนรู้
ภายนอก ระบบนเิวศป่า
ภาคเหนือ 

01 ม.ค. 2562 ถึง  
30 ม.ค. 2562 

นักเรียน ม. 3/11 -12 นักเรียนห้องเรียนพิเศษสะ
เต็ม ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ และห้องเรียน
พิเศษคณิตศาสตร์ทุกคน
ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทางของ
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 

นายอติจิตต์  ไม่มีทุกข ์

2.เพื่อให้นักเรียนมีโลก
ทัศน์ วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล
และมเีจคคติทีด่ีต่อการ
เรียน 

01 ม.ค. 2562 ถึง  
30 ม.ค. 2562 

นักเรียน ม.3/11-12 นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 
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2. กิจกรรมEnglish Communication Development Camp 
งบประมาณ 72,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียน
มีความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 28 ธ.ค. 2561 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/11 และ 3/12 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นายอติจิตต์  ไม่มีทุกข ์

2. เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความมั่นใจในการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
28 ธ.ค. 2561 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/11 และ 3/12 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

 

3. เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม
ของชาวต่างชาติ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
28 ธ.ค. 2561 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/11 และ 3/12 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

 

 

3. กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้วยทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
งบประมาณ 10,872.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียน 
มีความรู้และประสบการณ์
ทางด้านภาษาอังกฤษ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
31 ม.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/11 และ 3/12 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นายอติจิตต์  ไม่มีทุกข ์

2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
31 ม.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/11 และ 3/12 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้
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4. กิจกรรมทดสอบความรู้ ม.3 
งบประมาณ 9,900.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจดัการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อการวดัและประเมนิผล
ความรูข้องนักเรยีนในรายวิชา
คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
28 ก.พ. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/11 และ 3/12 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

นายอติจิตต์  ไม่มีทุกข ์

2. เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียน 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 28 ก.พ. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/11 และ 3/12 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 

3. จัดกลุ่มนักเรียนเพื่อ
เสรมิความรู้และ
ประสบการณ์ในท า
แบบทดสอบมาตรฐาน
ชาติ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
28 ก.พ. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/11 และ 3/12 

นักเรียนช้ัน ม.3 ,ม.6 มี
คะแนนค่าเฉลี่ยจากผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ(O-NET) สูง
กว่าระดับประเทศ 

 

 

5. กิจกรรมเตรียมความพร้อมความรู้พ้ืนฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์  
งบประมาณ 30,720.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียน
มีความรู้และ
ประสบการณ์ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์สาขาวิชา
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ
คณิตศาสตร ์

01 ต.ค. 2561 ถึง  
29 มี.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/11 และ 3/12 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคน
ได้รับการส่งเสรมิการ
เรียนรู้และพัฒนาตาม
แนวทางของหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษ 

นายอติจิตต์  ไม่มีทุกข ์
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วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และการอยู่
ร่วมกันในสังคม 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
29 มี.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/11 และ 3/12 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษสะ
เต็ม ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ และห้องเรียน
พิเศษคณิตศาสตร์ทุกคน
ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทางของ
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 

 

 

6. กิจกรรมเทคนิคปฏิบัติการและส่งเสริมทักษะการคิด (ค่ายภายในโรงเรียน) 
งบประมาณ 42,040.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
มีความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้าน
ทักษะการคิดคณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลย ี

01 ต.ค. 2561 ถึง  
31 ก.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/11 และ 3/12 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

นายอติจิตต์  ไม่มีทุกข ์

2.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
รู้จักการท างานร่วมกัน 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 31 ก.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/11 และ 3/12 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

7. กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาทักษะ STEM 3 
งบประมาณ 81,140.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มี
ความรู้และประสบการณ์
ทางด้านทักษะการคิด
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
การต่อวงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
คณิตศาสตร์พื้นฐานวิศวะผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ STEM 

01 ส.ค. 2562 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/8 , 3/11 และ 
3/12 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นายอติจิตต์  ไม่มีทุกข ์

2. ส่งเสรมิให้นักเรียน
พัฒนาทักษะทางวิชาการ
และรูจ้ักการท างาน
ร่วมกัน 

01 ส.ค. 2562 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/8 , 3/11 และ 
3/12 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษสะ
เต็ม ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ และห้องเรียน
พิเศษคณิตศาสตร์ทุกคน
ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทางของ
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 

 

 

8. กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนเสริมความรู้แบบ PISA 
งบประมาณ 42,040.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพด้านความรู้ 
ด้านทักษะกระบวนการ
ตามความเหมาะสมและ
ความสามารถของ
นักเรียน 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/8 , 3/11 และ 
3/12 

นักเรียนช้ัน ม.3 ,ม.6 มี
คะแนนค่าเฉลี่ยจากผล
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ(O-
NET) สูงกว่า
ระดับประเทศ 

นายอติจิตต์  ไม่มีทุกข ์

2. เพื่อสร้างเสริมความรู้
และยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียน 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/8 , 3/11 และ 
3/12 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

9. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ (ติวเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค) 
งบประมาณ 67,360.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพนักเรยีนด้าน
ความรู้ตามความ
เหมาะสมด้านวิชาการ
ของนักเรียน  

01 ต.ค. 2561 ถึง  
29 มี.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1/11 , 1/12 และ 
1/13 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นางดาวรุ่ง  อินทนนท์ 

2.เพื่อสร้างเสริมและ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 29 มี.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1/11 , 1/12 และ 
1/13 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

 

 

10. กิจกรรมทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์โดยหน่วยงานภายนอก ม.1 
งบประมาณ 9,180.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจดัการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อการวัดและประเมินผล
ความรูข้องนักเรยีนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ และวิชา
คณติศาสตร ์

01 พ.ค. 2561 ถึง 
 31 ม.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1/11 , 1/12 และ 
1/13 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

นางดาวรุ่ง  อินทนนท์ 

2.เพื่อจัดกลุ่มนักเรียน
เพื่อเสรมิความรู้ และ
ประสบการณ์ในท า
แบบทดสอบ มาตรฐาน 

01 พ.ค. 2561 ถึง  
31 ม.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1/11 , 1/12 และ 
1/13 

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมและประกอบอาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม 

 

3.เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียน 

01 พ.ค. 2561 ถึง 
 31 ม.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1/11 , 1/12 และ 
1/13 

นักเรียนช้ัน ม.3 ,ม.6 มี
คะแนนค่าเฉลี่ยจากผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ(O-NET) สูง
กว่าระดับประเทศ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

11. กิจกรรมค่ายบูรณาการ การสร้างกระบวนการเรียนรู้และทักษะชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี 
งบประมาณ 164,400.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่จัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน 
มีความรู้ความเข้าใจ และ
มีทักษะในการใช้ชีวิตที่
เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
31 ม.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1/11 , 1/12 และ 
1/13 

นักเรียนหอ้งเรียนพเิศษสะ
เต็ม หอ้งเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และหอ้งเรียน
พิเศษคณิตศาสตร์ทกุคน
ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้
และพฒันาตามแนวทางของ
หลักสตูรหอ้งเรียนพเิศษ 

นางดาวรุ่ง  อินทนนท์ 

 

12. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน เสริมความรู้การท าข้อสอบกลาง 
งบประมาณ 41,140.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพนักเรยีนด้าน
ความรู้ด้านวิชาการของ
นักเรียน 

01 ก.ย. 2561 ถึง  
29 มี.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1/11 , 1/12 และ 1/13 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ของสถานศึกษาแยกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นางดาวรุ่ง  อินทนนท์ 

2.เพื่อสร้างเสริมและ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ 

01 ก.ย. 2561 ถึง 
 29 มี.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1/11 , 1/12 และ 1/13 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ของสถานศึกษาแยกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 

13. กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 26,670.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของ
นักเรียนทางด้านทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

01 พ.ย. 2561 ถึง  
28 ก.พ. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1/11 , 1/12 และ 
1/13 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นางดาวรุ่ง  อินทนนท์ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

14. กิจกรรมสานสมัพันธ์พี่น้อง Smart Science ม.ต้น 
งบประมาณ 130,840.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่จัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อปฐมนิเทศช้ีแจงนักเรียน
เกี่ยวกับรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ท าให้
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
พร้อมพัฒนาตนเอง 

01 พ.ค. 2562 ถึง 
 28 มิ.ย. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1/11 , 1/12 และ 
1/13 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นางดาวรุ่ง  อินทนนท์ 

2. เพื่อสร้างความ
ตระหนักเห็นถึง
ความส าคญัของการ
สามัคคี การท างานเป็น
หมู่คณะ การอยูร่่วมกัน
และการช่วยเหลือเกื้อกลู
กัน 

01 พ.ค. 2562 ถึง  
28 มิ.ย. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1/11 , 1/12 และ 
1/13 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นางดาวรุ่ง  อินทนนท์ 

3. เพื่อสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีให้กับ
นักเรียนท้ัง 3 ระดับชั้น 
และระหว่างครูและ
นักเรียน 

01 พ.ค. 2562 ถึง  
28 มิ.ย. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1/11 , 1/12 และ 
1/13 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 
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15. กิจกรรมทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
งบประมาณ 4,860.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจดัการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อการวัดและ
ประเมินผลความรู้ของ
นักเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

01 พ.ค. 2562 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1/11 , 1/12 และ 
1/13 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

นางดาวรุ่ง  อินทนนท์ 

2.เพื่อจัดกลุ่มนักเรียน
เพื่อเสรมิความรู้ และ
ประสบการณ์ในท า
แบบทดสอบ มาตรฐาน 

01 พ.ค. 2562 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1/11 , 1/12 และ 
1/13 

นักเรียนช้ัน ม.3 ,ม.6 มี
คะแนนค่าเฉลี่ยจากผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ(O-NET) สูง
กว่าระดับประเทศ 

 

3.เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน 

01 พ.ค. 2562 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1/11 , 1/12 และ 
1/13 

นักเรียนช้ัน ม.3 ,ม.6 มี
คะแนนค่าเฉลี่ยจากผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ(O-NET) สูง
กว่าระดับประเทศ 

 

 
 

16. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิ (ติวเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค) 
งบประมาณ 70,960.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพนักเรยีนด้าน
ความรู้ตามความ
เหมาะสมด้านวิชาการ
ของนักเรียน  

01 พ.ค. 2562 ถึง 
 31 ต.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1/11 , 1/12 และ 
1/13 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นางดาวรุ่ง  อินทนนท์ 

2.เพื่อสร้างเสริมและ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ 

01 พ.ค. 2562 ถึง  
31 ต.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1/11 , 1/12 และ 
1/13 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้
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17. กิจกรรมกิจกรรม อบรม STEM 1 (ม. 1 ปี 62) 
งบประมาณ 25,320.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน 
มีความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากแหล่ง
เรียนรูภ้ายในและ
ภายนอก 

01 พ.ค. 2562 ถึง 
 31 ก.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1/11 , 1/12 และ 
1/13 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

นางดาวรุ่ง  อินทนนท์ 

18. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และเยี่ยมชมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ (Science Exposition Day)  
งบประมาณ 60,560.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน 
มีความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากแหล่ง
เรียนรูภ้ายในและ
ภายนอก 

01 พ.ค. 2562 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นายอติจิตต์  ไม่มีทุกข ์

2.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเข้าร่วมการแข่งขัน
ทั้งเวทีภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

01 พ.ค. 2562 ถึง 30 
ก.ย. 2562 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 
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19. กิจกรรมปรับพ้ืนฐาน พัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชัน้ ม. 1  
งบประมาณ 40,200.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพนักเรยีนด้าน
ความรู้ตามความ
เหมาะสมด้านวิชาการ
ของนักเรียน  

01 มี.ค. 2562 ถึง  
28 มิ.ย. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1/11 , 1/12 และ 
1/13 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นางดาวรุ่ง  อินทนนท์ 

2.เพื่อสร้างเสริมและปรับ
พื้นฐานความรู้ของ
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ 

01 มี.ค. 2562 ถึง  
28 มิ.ย. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1/11 , 1/12 และ 
1/13 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

 

 

20. กิจกรรมอบรม STEM 2 (ม. 2)  
งบประมาณ 19,430.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน 
มีความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีจากแหล่ง
เรียนรูภ้ายในและ
ภายนอก 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 พ.ย. 2561 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2/8 , 2/11, 2/12 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นางธัญญารักษ์  พันนาม 
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21. กิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานตามแนวพระราชด าริ ระดับสากล 
สร้างสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถ 
งบประมาณ 137,180.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่จัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและเห็นความส าคัญ
ของการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
อนุรักษ์พลังงาน ตามแนว
พระราชด าริ ระดับสากล 
และสร้างสรรค์นวตักรรม
เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ี

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 31 ธ.ค. 2561 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2/8 , 2/11, 2/12 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคน
ได้รับการส่งเสรมิการ
เรียนรู้และพัฒนาตาม
แนวทางของหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษ 

นางธัญญารักษ์  พัน
นาม 

 

22. กิจกรรมค่ายบูรณาการทักษะชีวิตกับภาษาอังกฤษ (English Camp) สถาบันภาษา มช. 
งบประมาณ 139,200.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่จัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
มีความรู้บรูณาการดา้น
วิชาการและประสบการณ์
จากแหล่งเรยีนรู ้

01 ต.ค. 2561 ถึง  
29 มี.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2/8 , 2/11, 2/12 

นักเรยีนหอ้งเรียนพิเศษสะ
เตม็ ห้องเรยีนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และหอ้งเรียน
พิเศษคณติศาสตร์ทุกคน
ไดร้ับการส่งเสรมิการเรยีนรู้
และพัฒนาตามแนวทางของ
หลักสตูรห้องเรียนพิเศษ 

นางธัญญารักษ์  พันนาม 

2.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
มีทักษะทางวิชาการและ
กระบวนการการเรียนรู ้

01 ต.ค. 2561 ถึง  
29 มี.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2/8 , 2/11, 2/12 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 
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23. กิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
งบประมาณ 7,410.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจดัการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน 
มีความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากแหล่ง
เรียนรูภ้ายนอก 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
29 มี.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2/8 , 2/11, 2/12 

นักเรยีนหอ้งเรียนพิเศษสะ
เตม็ ห้องเรยีนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และหอ้งเรียน
พิเศษคณติศาสตร์ทุกคน
ไดร้ับการส่งเสรมิการเรยีนรู้
และพัฒนาตามแนวทางของ
หลักสตูรห้องเรียนพิเศษ 

นางธัญญารักษ์  พันนาม 

2.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
มีส่วนร่วมในการจัดฟัง
บรรยายพิเศษนักวิชาการ
หรือผู้เช่ียวชาญในสาขา
วิทยาศาสตร์และเข้าร่วม
การฟังบรรยาย 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
29 มี.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2/8 , 2/11, 2/12 

นักเรยีนหอ้งเรียนพิเศษสะ
เตม็ ห้องเรยีนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และหอ้งเรียน
พิเศษคณติศาสตร์ทุกคน
ไดร้ับการส่งเสรมิการเรยีนรู้
และพัฒนาตามแนวทางของ
หลักสตูรห้องเรียนพิเศษ 

นางธัญญารักษ์  พันนาม 

 

24. กิจกรรมทดสอบความรู้ 5 วิชาหลัก (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา) โดย
หน่วยงานภายนอก 
งบประมาณ 25,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อวัดและประเมินผล
ความรู้ของนักเรียนใน
รายวิชาหลัก 5 วิชา 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 28 ก.พ. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2/8 , 2/11, 2/12 

นักเรียนช้ัน ม.3 ,ม.6 มี
คะแนนค่าเฉลี่ยจากผล
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ(O-
NET) สูงกว่า
ระดับประเทศ 

นางธัญญารักษ์  พันนาม 

2.เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียน 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 28 ก.พ. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2/8 , 2/11, 2/12 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
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25. กิจกรรมค่ายบูรณาการทักษะชีวิตกับภาษาอังกฤษ (English Camp) 
งบประมาณ 87,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนมี
ความรู้และประสบการณ์
ทางด้านภาษาอังกฤษ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
31 ก.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2/11 , 2/12, 2/8 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นางธัญญารักษ์  พันนาม 

2.เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
มั่นใจในการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
31 ก.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2/11 , 2/12, 2/8 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

 

3.เพื่อให้นักเรียนได้เรยีนรู้
ประเพณีวัฒนธรรมของ
ชาวต่างชาติ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
31 ก.ค. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2/11 , 2/12, 2/8 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษสะ
เต็ม ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ และห้องเรียน
พิเศษคณิตศาสตร์ทุกคน
ได้รับการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาตาม
แนวทางของหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษ 

 

 

26. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาศักยภาพนกัเรียน ด้านวิทยาศาสตร์PISA (PISA Like) 
งบประมาณ 22,900.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ และ
พัฒนาศักยภาพนกัเรียน ดา้น
วิทยาศาสตร์PISA (PISA Like) 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
27 ก.ย. 2562 

นักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 
2/11 , 2/12, 2/8 

นักเรยีนช้ัน ม.3 ,ม.6 มีคะแนน
ค่าเฉลีย่จากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ(O-NET) 
สูงกว่าระดับประเทศ 

นางธัญญารักษ์  พันนาม 

2.เพื่อสร้างเสรมิและยกระดบั
ผลสมัฤทธิข์องนักเรยีน
ห้องเรยีนพเิศษ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
27 ก.ย. 2562 

นักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 
2/11 , 2/12, 2/8 

นักเรยีนช้ัน ม.3 ,ม.6 มีคะแนน
ค่าเฉลีย่จากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ(O-NET) 
สูงกว่าระดับประเทศ 
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27. กิจกรรมทดสอบความรู้ TEDET (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) 
งบประมาณ 93,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น  

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อวัดและประเมินผล
ความรู้ของนักเรียนใน
รายวิชาหลัก 2 วิชา 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ีม.1/11 ,ม.1/12,ม.
1/13 ม.2/11 ,ม.2/12 
,ม.2/13 ม.3/8 ,ม.
3/11 และ ม.3/12  

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นางธัญญารักษ์  พันนาม 

2.เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ีม.1/11 ,ม.1/12,ม.
1/13 ม.2/11 ,ม.2/12 
,ม.2/13 ม.3/8 ,ม.
3/11 และ ม.3/12 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

 

 

28. กิจกรรมเทคนิคปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 
งบประมาณ 80,080.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น  

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของ
นักเรียนทางด้านเทคนิค
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2/11 และ 2/12, 2/13 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นางธัญญารักษ์  พันนาม 
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29. กิจกรรมค่ายบูรณาการทักษะชีวิตกับภาษาอังกฤษ (English Camp) สถาบันภาษา มช. 
งบประมาณ 133,580.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่จัดการเรียนการสอน
นักเรียน SMTE ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนมี
ความรู้บูรณาการด้าน
วิชาการและประสบการณ์
จากแหล่งเรยีนรู ้

01 มิ.ย. 2562 ถึง  
30 มิ.ย. 2562 

นักเรียน ม. 1/11-13 นักเรียนห้องเรียนพิเศษสะ
เต็ม ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ และห้องเรียน
พิเศษคณิตศาสตร์ทุกคน
ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทางของ
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 

นางดาวรุ่ง  อินทนนท์ 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
63. โครงการ สรรหาครูชาวต่างประเทศและพัฒนา Co-Teacher 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบคุลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ MEP ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องจัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 15 ช่ัวโมง
นั้น จ าเป็นต้องมีครูชาวต่างชาติที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และครูชาว
ไทย Co - Teacher ซึ่งมีหน้าที่ เป็นครูสอนร่วมและร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้กับครู
ชาวต่างชาติเพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตามตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา ต้องมีทักษะใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนมีระบบการนิเทศติดตามเพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการ สรรหาครูชาวต่างประเทศและพัฒนา CO - Teacher 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อสรรหาครูชาวต่างประเทศส าหรับจัดการเรียนรู้รายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษและพัฒนาครู 
CO - Teacher 

งบประมาณโครงการ 2,040,400.00 บาท 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐิตาพร  ค าวังพฤกษ์ 

 

1. กิจกรรมสรรหาครูชาวต่างประเทศ 
งบประมาณ 2,030,400.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อสรรหาครูชาว
ต่างประเทศท่ีมีความรู้
ความสามารถจดัการ
เรียนรูร้ายวิชาที่เป็น
ภาษาอังกฤษ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูชาวต่างประเทศ
จ านวน 5 คน 

ครูทุกคนไดร้ับการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับ
การส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ 

นางสาวกฤตยพร  สุรินทร์ค า 

 

2. กิจกรรมพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับครู Co-Teacher และครูที่สนใจ 
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาครู Co – 
Teacher ให้มีความรู้
ความสามารถ เข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
เข้าใจวัฒนธรรมของชาว
ต่างประเทศ 

01 มี.ค. 2562 ถึง  
31 มี.ค. 2562 

ครู Co- Teacher และ
ครูที่สนใจ 

ครูมีการบูรณาการใช้
สื่อ DLIT เพื่อ
สนับสนุนการเรยีนการ
สอน 

นางฐิตาพร  ค าวังพฤกษ์ 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
64. โครงการ สร้างเสริมเยาวชนยุค 4.0 

กลุ่มงาน บรหิารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่
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หลักการและเหตุผล สุขภาพดี ถือเป็นรากฐานส าคัญของชีวิตที่ท าให้มนุษย์สามารถด าเนินชีวิตตามปกติสุข มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี การดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะเยาวชนไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องรู้เท่า
ทันถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สังคม ชุมชน และเทคโนโลยีที่มีความเจริญก่าวหน้า มีการ
แข่งขันสูง ทั้งด้านการศึกษาและการท างานมีการเปิดเสรีภาพตามสัญญาประชาคมอาเซียน 
ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมทักษะการด ารงชีวิตของเยาวชนไทยให้รู้เท่า รู้ทัน และเตรียมความ
พร้อมเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยความมั่นใจสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงทีและเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน จึงได้จัดโครงการ
เพื่อสร้างเสริมทักษะให้เยาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนการช่วยชีวิตผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูนปราศจากนักเรียนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  2. นักเรียน
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง  

งบประมาณโครงการ 35,230.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจันทร์รินี  ใจเทพ 

 

1. กิจกรรมการอบรมเร่ืองการป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 
งบประมาณ 17,420.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อใหโ้รงเรียนส่วนบุญ
โญปถัมภ์ ล าพูนปราศจาก
นักเรียนตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
31 ธ.ค. 2561 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนโรงเรียนส่วน
บุญโญปถมัภ์ ล าพูน
ปราศจากนักเรียน
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมและประกอบอาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม 

นางสาวจันทร์รินี  ใจเทพ 

 

2. กิจกรรมการอบรมปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและการช่วยฟ้ืนคนืชพี 
งบประมาณ 17,810.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อใหน้ักเรียนโรงเรียน
ส่วนบุญโญปถัมภ์ 
สามารถปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้  

01 พ.ค. 2561 ถึง  
31 ต.ค. 2561 

ร้อยละ 80 นักเรยีน
โรงเรียนส่วนบุญโญป
ถัมภ์ สามารถปฐม
พยาบาลเบื้องต้นได ้

นักเรียนมสีุขภาพ
อนามัย ตามเกณฑ์
มาตรฐานและลักษณะ
จิตสังคม 

นางสาวจันทร์รินี  ใจเทพ 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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65. โครงการ ส่วนบุญรวมใจ ลดใช้พลังงาน 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 5 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและจัด
การศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล การใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ในรอบปีที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ท าให้โรงเรียนต้อง
เสียงบประมาณค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยลดงบประมาณด้านพลังงานลงแนวทางหนึ่งที่สามารถ
ท าได้คือ รณรงค์ให้นักเรียน ครู บุคลากร ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียนช่วยประหยัด
พลังงานไฟฟ้าภายในโรงเรยีน ให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าให้น้อยลง ใช้หน่วยไฟฟ้าให้ลดน้อยลง จึงได้ท า และมีแผนงาน
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรียน ครู บุคลากร ร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยมี
กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 62 การจัดกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมที่
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อกระตุ้นความสนใจ ให้นักเรียนได้รับความรู้ มีความเข้าใจ เกิดจิตส านึก และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด ปลอดภัย และถูกวิธี มีการสื่อสารและสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ให้เกิดความตระหนักถึงประโยชน์ของการประหยัดพลงังานไฟฟ้า ส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้ง
เครือข่ายเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย และถูกวิธี เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง ในปี พ.ศ. 
2563 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูนจึงได้ด าเนินโครงการ บรรจุไว้ในแผนงานของโรงเรียนในปี พ.ศ. 2562  

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนรู้จักประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่บ้าน ที่โรงเรียน และที่อื่น  ๆ2. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการประหยัดพลังงาน 3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการลดใช้
พลังงานอย่างต่อเนื่อง 4. เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองและ
สมาชิกในครอบครัวได้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย 5. เพื่อสร้างเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  

งบประมาณโครงการ 39,859.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณีรนุช  อินตาพรหม 

 

1. กิจกรรมเยาวชนนักอนุรักษ์พลังงาน  
งบประมาณ 12,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อรณรงค์ให้นกัเรียนรู้จกั
ประหยัดและอนรุักษ์พลังงาน
ไฟฟ้าที่บ้าน ทีโ่รงเรียน และที่
อื่นๆ   

29 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียน ครูและ
บุคลากร ประหยดั
พลังงานไฟฟ้าท่ีบ้าน 
โรงเรียนและที่อ่ืนๆ 

สภาพแวดล้อมและระบบสาธา
รูปโภค มีความปลอภัย
เพียงพอและเอื้อต่อการบริหาร
จัดการและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

นางธัญญารักษ์  พันนาม 
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วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

2. เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักและเห็น
ความส าคญัของการลด
ใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

นักเรียนมีจติส านึก
และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประหยดั
พลังงาน 

สภาพแวดล้อมและระบบสาธา
รูปโภค มีความปลอภัย
เพียงพอและเอื้อต่อการบริหาร
จัดการและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

 

 

2. กิจกรรมประกวดชุด RECYCLE พลาสติก ,กระดาษ ,สิ่งของเหลือใช้ และวัสดุอื่นๆ (เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม)  
งบประมาณ 7,200.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน
รู้จักประหยัดและน า
สิ่งของเหลือใช้มาท า
ประโยชน์  

12 ส.ค. 2562 ถึง  
23 ส.ค. 2562 

นักเรียน ครูและ
บุคลากรประหยัดและ
น าสิ่งของเหลือใช้มาท า
ประโยชน ์

นักเรยีนมผีลงาน
สรา้งสรรค์ทีเ่กดิจาการ
เรยีนแบบบรูณาการข้าม
กลุม่สาระการเรียนรู้ 
สามารถเผยแพร่สูส่าธารชน 
รวมทั้งเขา้ร่วมหรือแข่งขนั
และไดร้ับรางวลั 

นางธัญญารักษ์  พันนาม 

2. เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักและเห็น
ความส าคญัของการลดใช้
พลังงานอย่างต่อเนื่อง 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนมีจติส านึก เกิด
ความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประหยดั
พลังงานและการใช้ 
Recycle ของเหลือใช้ 

นักเรยีนมผีลงาน
สรา้งสรรค์ทีเ่กดิจาการ
เรยีนแบบบรูณาการขา้ม
กลุม่สาระการเรียนรู้ 
สามารถเผยแพร่สูส่าธารชน 
รวมทั้งเขา้ร่วมหรือแข่งขนั
และไดร้ับรางวลั 

 

 

3. กิจกรรมสารวัตรพลังงานไฟฟ้า 
งบประมาณ 4,150.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้มีเครือข่ายและ
แนวร่วมในการประหยดั
พลังงานไฟฟ้า 

29 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

สร้างเครือข่ายสารวัตร
พลังงานไฟฟ้า 

สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารูปโภค มีความปลอ
ภัยเพียงพอและเอื้อต่อ
การบริหารจัดการและการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

นางธัญญารักษ์  พันนาม 
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4. กิจกรรมสารวัตรพลังงานน้ า 
งบประมาณ 4,329.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน
รู้จักประหยัดและอนุรักษ์
พลังงานน้ าท่ีบ้าน ที่
โรงเรียน และที่อ่ืนๆ 

29 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

สร้างเครือข่ายสารวัตร
พลังงานไฟฟ้า 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมเข้าร่วมกิจกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศลิปกรรม
ท้องถิ่น 

นางธัญญารักษ์  พันนาม 

 

5. กิจกรรมห้องเรียนสีเขียวสะอาดตา น่าเรียนรู้ 
งบประมาณ 3,480.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.สร้างจิตส านึกในการ
รักษาความสะอาด
ห้องเรียนทุกห้อง 

29 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนมีจติส านึกใน
การรักษาความสะอาด
ห้องเรียน 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมเข้าร่วมกิจกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศลิปกรรม
ท้องถิ่น 

นางธัญญารักษ์  พันนาม 

 

6. กิจกรรมเสียงตามสายในโรงเรียน และเสียงตามสายในชุมชน  
งบประมาณ 1,700.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน
รู้จักประหยัดและอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าท่ีบ้าน ที่
โรงเรียน และที่อ่ืนๆ 2. 
เพื่อให้นักเรียนตระหนัก
และเห็นความส าคัญของ
การลดใช้พลังงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

29 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

มีเครือข่ายและแนว
ร่วมในการประหยดั
พลังงานไฟฟ้าในกลุ่ม
เด็กนักเรยีนและครู 
บุคลากร มากข้ึน 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมเข้าร่วมกิจกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศลิปกรรม
ท้องถิ่น 

นางธัญญารักษ์  พันนาม 
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7. กิจกรรมเยาวชนวัยใสหัวใจสีเขียว 
งบประมาณ 7,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.ส่งเสรมินักเรยีนให้
ตระหนักในการอนุรักษ์
พลังงาน 

01 พ.ย. 2561 ถึง 
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนทุกคน นักเรียนความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร 
มีผลงานสร้างสรรค์ด้าน 
ICT สามารถเผยแพร่สู่
สาธารณะชน รวมทั้ง
เข้าร่วมหรือแข่งขันและ
ได้รับรางวัล 

นางธัญญารักษ์  พันนาม 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
66. โครงการ สารสนเทศและ ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล งานเกียรติประวัติและยกย่องเชิดชูเกียรติ มีหน้าที่จัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับเกียรติประวัติของ
โรงเรียนประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกโรงเรียน ในการน าเสนอเกียรติประวัติของ
โรงเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณะชน โดยจัดท าทะเบียนเกียรติบัตร วุฒิบัตรของโรงเรียน จัดท า
เกียรติบัตร วุฒิบัตรตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และประเมิน สรุปผล
การประเมินภาคเรียนละ 1 ครั้ง ด าเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเสนอต่อสมาคมผู้ปกครองและครู เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนให้กับนักเรียนที่มีผลการ
เรียนดีเด่น จัดท าข้อมูลสารสนเทศในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  สรุปรายงานผลการท า
โครงการ/กิจกรรม เสนอต่อฝ่ายบริหาร 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศฝ่ายวิชาการและยกย่องเชิดชูกเกียรตินักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
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งบประมาณโครงการ 120,985.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดวงดาว  ชัยสาร 

 

1. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและสารสนเทศ 
งบประมาณ 20,985.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ
ให้นักเรียนและคร ู

15 ธ.ค. 2561 ถึง  
15 มี.ค. 2562 

นักเรียนร้อยละ 80 
ได้รับการสร้างขวัญ
ก าลังใจ และเกดิแรง
บันดาลใจ 

นักเรียนทุกคนได้เลือก
เรียนตามหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการที่
ตอบสนองต่อความถนัด
ความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรยีน 

นางอรชิสา  พานค าดาว 

 

2. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินกัเรียน 
งบประมาณ 100,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบเงินรายได้อืน่ๆ -> เงินสมาคมผู้ปกครอง (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักเรียนท่ีท าช่ือเสียงให้
โรงเรียน 

31 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนท่ีท าช่ือเสียงให้
โรงเรียนทั้งทางด้าน
วิชาการ ดนตรี กีฬา 
ศิลปะ เทคโนโลย ี

นักเรียนมีคา่เฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 

นางอรชิสา  พานค าดาว 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
67. โครงการ เปิดบ้าน MEP  

กลุ่มงาน บรหิารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจดัการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
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ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2545 มาตรา 6 ที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
และจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตลอดจนนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2559 ที่มุ่งพัฒนาความแข็งแกร่งทาง
การศึกษา พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ และหลักสูตรดังกล่าวได้มุ่งเน้นความสามารถในการสื่อสารความคิด การแก้ปัญหา 
การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันระดับเวทีโลก  และ.
เพื่อให้สอดคล้อง สภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทาง
วิชาการ และการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากล เป็นผู้น าที่ดี  มี
สติปัญญา ศักยภาพ คุณภาพชีวิตและค่านิยมที่ดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) ซึ่งการที่ผู้เรียน
จะมีคุณสมบัติตามเป้าหมาย ในกาขับเคลื่อนโครงการ จ าเป็นที่ต้องมีระบบการบริหารโครงการที่ดี 
จึงได้จัดท าโครงการหริหารงานห้องเรียนพิเศษ MEP ขึ้น 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อจัดกิจกรรมค่าย SIMM ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 2. เพื่อรายงานผลการด าเนิน
โครงการให้ให้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยงข้องได้รับทราบ 3. เพื่อจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงาน
ผลการเรียนและความก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบและร่วมกันหาแนวทางพัฒนา 
ส่งเสริม 

งบประมาณโครงการ 12,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐิตาพร  ค าวังพฤกษ์ 

 

1. กิจกรรมค่าย SIMM 
งบประมาณ 2,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจดัการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดกิจกรรมค่าย 
SIMM ส าหรับนักเรียนช้ัน 
ป.6 ที่สนใจทดลองเรียน
และท ากิจกรรม 

01 ม.ค. 2562 ถึง  
28 ก.พ. 2562 

นักเรียนช้ัน ป.6 ที่
สนใจจากโรงเรียนอื่น 

มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
สถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางสาวเยาวนุท  ศรีวิชัย 
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2. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนกัเรียน 
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน MEP ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อรายงานผลการเรียน 
ความก้าวหน้าของ
นักเรียนและการ
ด าเนินงานห้องเรียน MEP 

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 31 มี.ค. 2562 

ผู้ปกครองนักเรยีนช้ัน 
ม.1/16-17 ม.2/9,13 
ม.3/13-14 

คณะกรรมการสถานศกึษา 
สมาคมครู ครูและบคุลากร
ทางการศกึษา ผู้ปกครอง ศษิย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบนั มสี่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
แผนปฏิบตัริาชการประจ าปี 
วิสัยทัศน์ พนัธกิจและ
เป้าหมายของสถานศึกษา 

นายภาสกร  น้อยสุข 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
68. โครงการ แหล่งการเรียนรู้ สู่โลกกว้าง 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หลักการและเหตุผล ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานที่ 1 ได้ก าหนดคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมือง
และพลโลก สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ตัวบ่งช้ีที่ 3 ที่
ก าหนดว่าผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งช้ีย่อย 3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งช้ีย่อย 3.2 ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา 
จากมาตรฐานดังกล่าวจะพบว่าการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตัวบ่งช้ี 
ที่ 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มสาระ
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การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงได้จัดท าโครงการ แหล่งการเรียนรู้ สู่โลกกว้าง ขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกันกับข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น  

วัตถุประสงคโ์ครงการ 1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
ให้กับนักเรียน บุคลากร ในโรงเรียนและบุคคลที่สนใจ 2. เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  

งบประมาณโครงการ 9,500.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิเชษฐ  ฟองศรี 

 

1. กิจกรรมงานจัดท าชั้นจัดแสดงแหล่งเรียนรู้โครงไม้ และแท่นจดัแสดงทรงสูง 
งบประมาณ 9,500.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา 

01 มิ.ย. 2562 ถึง  
30 มิ.ย. 2562 

1.นักเรียนร้อยละ 80 ได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 2.
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
บริการมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 

นักเรียนมีความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป 

นายพิเชษฐ  ฟองศรี 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
69. โครงการ ครอบครัวพอเพียง 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 5 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล จากสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งภายในประเทศและประเทศ ต่างๆ ทั่วโลก สภาพของเศรษฐกิจ
ทั่วไป ภัยธรรมชาติ สภาวะวิกฤติ ของช้ันบรรยากาศของโลก การตื่นตัวเพื่อรับมือจากทุก
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สถานการณ์ ทั้งภาครัฐและเอกชนสภาพสังคมที่บีบรัด แข่งขันกันทุกรูปแบบ ขาดการดูแลอย่าง 
จริงจังจากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ขาดการประสานงานและ ขาดแรงงานระดับผู้บริหาร
เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพครอบครัวท่ีแตกแยก ขาดการดูแลเอาใจใส่ ขาดการชี้น า ผู้น าครอบครัวที่
อ่อนแอเพราะ ขาดความเช่ือมั่นเยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือ ค าสอน ความรัก ความอบอุ่น 
การกระตุ้นเตือนจิตส านึก ความ รับผิดชอบต่อสังคม เข็มทิศที่จะน าพาชีวิตให้เป็นสุขและมั่นคง
การเชิดชูจุดศูนย์รวมของจิตใจ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การวางรากฐานสังคมไม่ทอดทิ้งกัน 
ความสมัครสมานสามัคคี น้ าใจไมตรีที่เคยมีแต่ก่อนกาล 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูนโดยบูรณาการเนื้อหาสาระของ
เศรษฐกิจพอเพียงไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. เพื่อให้ครูมีหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการ
เรียนรู้ สื่อนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย และมีงานวิจัยใน
ช้ันเรียนที่สอดแทรกแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติของเศรษฐกิจพอเพียง 3. เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม และส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณโครงการ 25,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณีรนุช  อินตาพรหม 

 

1. กิจกรรมกิจกรรมบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
งบประมาณ 2,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ 
ล าพูนโดยบูรณาการเนื้อหา
สาระของเศรษฐกิจพอเพียง
ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

01 พ.ย. 2561 ถึง 30 
พ.ย. 2561 

โรงเรียนส่วนบุญโญป
ถัมภ์ ล าพูน มีหลักสตูร
ที่บูรณาการเนื้อหา
สาระของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้  

ครูทุกคนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ผ่านการ
วิเคราะห์ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและใช้
เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมาย 
และประเมินผู้เรียนจาก
สภาพจริง 

นางสาวอรวรรณ   
กันธะพงศ ์

2.เพื่อให้ครูมีหน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม 
แหล่งเรียนรู้ มีเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย และมี
งานวิจัยในชั้นเรียนท่ีสอดแทรก
แนวคิด หลักการ และแนวทาง
ปฏิบัติของเศรษฐกิจพอเพียง  

01 พ.ย. 2561 ถึง 30 
พ.ย. 2561 

ครูร้อยละ 80 ของทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้มี
หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อ นวัตกรรม แหล่ง
เรียนรู้ มีเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย 

ครูทุกคนได้รับการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและได้รับการ
ส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

3.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติ
ตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่าง
สมดลุพร้อมรับการ 

01 พ.ย. 2561 ถึง 30 
พ.ย. 2561 

โรงเรียนส่วนบุญโญป
ถัมภ์ ล าพูน มีหลักสตูร
ที่บูรณาการเนื้อหา
สาระของเศรษฐกิจ 

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน 

 

เปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม ดา้นวัฒนธรรม 
และส่งเสรมิสนับสนุนให้
นักเรียนเกดิจิตอาสา และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 พอเพียงทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

สังคมและประกอบ
อาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 

 

2. กิจกรรมกิจกรรมสร้างฝาย รักษ์น้ า 
งบประมาณ 4,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติ
ตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่าง
สมดลุพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม ดา้นวัฒนธรรม 
และส่งเสรมิสนับสนุนให้
นักเรียนเกดิจิตอาสา และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

01 ธ.ค. 2561 ถึง  
31 ธ.ค. 2561 

ผู้เรยีนเกิดจติอาสา และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมและประกอบ
อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

นางสาววิภาวรรณ  
 ตันอุตม ์
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

3. กิจกรรมกิจกรรมรินน้ าใจให้ โรงเรียนน้อง 
งบประมาณ 4,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติ
ตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่าง
สมดลุพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม ดา้นวัฒนธรรม 
และส่งเสรมิสนับสนุนให้
นักเรียนเกดิจิตอาสา และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

01 ม.ค. 2562 ถึง 
 31 ม.ค. 2562 

ผู้เรยีนเกิดจติอาสา และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมครอบครัว
พอเพียง 

นางสาววิภาวรรณ  
 ตันอุตม ์

 

4. กิจกรรมกิจกรรมสานฝันวันเด็ก 
งบประมาณ 5,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติ
ตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่าง
สมดลุพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม ดา้นวัฒนธรรม 
และส่งเสรมิสนับสนุนให้
นักเรียนเกดิจิตอาสา และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

01 ม.ค. 2562 ถึง  
31 ม.ค. 2562 

ผู้เรยีนร้อยละ 50 เกิดจิต
อาสา และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมครอบครัว
พอเพียง 

นางสาวอรวรรณ  
 กันธะพงศ ์
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

5. กิจกรรมกิจกรรมอบรมแกนน าและขับเคลื่อนโรงเรียนคู่มิตรของศูนย์ครอบครัว 
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติ
ตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่าง
สมดลุพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม ดา้นวัฒนธรรม 
และส่งเสรมิสนับสนุนให้
นักเรียนเกดิจิตอาสา และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
27 ก.ย. 2562 

นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถปฏิบัติ
ตนให้ด าเนินชีวิตได้
อย่างสมดลุพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในด้าน
วัตถุ/เศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านวัฒนธรรม 

นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมครอบครัว
พอเพียง 

นางณีรนุช  อินตาพรหม 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
70. โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนสีเขียวมุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว 

กลุ่มงาน บรหิารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล การใช้พลังงานในชีวิตปัจจุบันมีปัญหาแก่สิ่งแวดล้อมมากดังนั้นต้องมีการสร้างความตระหนักให้
เกิดอนุรักษ์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับครู นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการใช้พลังงาน 

งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณีรนุช  อินตาพรหม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

 

1. กิจกรรมยกระดับห้องเรียนสีเขียวมุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว 
งบประมาณ 200,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าด าเนินการห้องเรียนสีเขียว 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับการใช้พลังงาน 

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 30 พ.ย. 2561 

โรงเรียนมีห้องเรยีนสี
เขียวให้นักเรียนได้ใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ อย่าง
น้อย จ านวน 1 ห้อง 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมเข้าร่วม
กิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศลิปกรรมท้องถิ่น 

นางธัญญารักษ์  พันนาม 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
71. โครงการ พระราชด าริสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กลุ่มงาน บรหิารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ เพื่อ
เป็นสื่อในการสร้างจิตส านึกด้วยการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพรรณไม้ 
เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นและพืชที่หายาก 

งบประมาณโครงการ 30,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณีรนุช  อินตาพรหม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

1. กิจกรรมจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนอกสถานที่ 
งบประมาณ 18,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อใช้ในงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
20 ก.ย. 2562 

นักเรียนจ านวน 3200 
คน 

นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมบรูณาการงาน
สวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน 

นางอารีวรรณ  หวังดี 

 

2. กิจกรรมแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนงานวันวิชาการ 
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
แสดงผลงานเกี่ยวกับพืช
ศึกษาให้เห็นคุณค่าของ
พืชศึกษา 

03 ธ.ค. 2561 ถึง 
 21 ม.ค. 2562 

นักเรียนจ านวน 3200 
คน 

นักเรียนมผีลงาน
สร้างสรรค์ทีเ่กิดจาการ
เรียนแบบบูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สามารถเผยแพร่
สู่สาธารชน รวมทั้งเข้า
ร่วมหรือแข่งขันและ
ได้รับรางวัล 

นางอารีวรรณ  หวังดี 

 

3. กิจกรรมการเก็บตัวอย่างพืช(รูปถ่าย)เป็นต าราต้นไม้ 
งบประมาณ 2,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดท าหนังสือ/
ต าราเกีย่วกับต้นไม้ 
ประกอบการเรียนการ
สอน 

03 ธ.ค. 2561 ถึง 
 29 ธ.ค. 2561 

สถานศึกษามีแหล่ง
เรียนรู้อย่างหลากหลาย 
พอเพียงเอ้ือต่อการ
เรียนรู ้

นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมบรูณาการงาน
สวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน 

นางอารีวรรณ  หวังดี 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

72. โครงการ พัฒนานักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted Child in Mathematics) 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล คณิตศาสตร์ถือเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัต่อสาขาวิชาต่างๆ เช่น ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น การพัฒนาความรู้พื้นฐานส าคัญๆ น้ัน ต้องอาศัยทฤษฎีและองค์
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ปัจจุบันเป็นท่ียอมรับว่าสาขาคณิตศาสตร์เป็นสาขาท่ีขาดแคลน มีผู้สนใจ
เรียนน้อย โดยเฉพาะในระดับปริญญาโทและเอก จึงท าให้สถาบันการศึกษาในทุกๆ ระดับขาด
แคลนบุคลากรทางคณิตศาสตร์อย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้จะมีทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกทาง
คณิตศาสตร์จากหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ทุนการศึกษาจ านวนมาก แต่ก็ยังคงมีผู้สนใจเรียนไม่มาก
นัก ในระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน คือมีนักเรียนให้ความสนใจ
ศึกษาไม่มาก จึงท าให้มีนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกน้อยมากตามไปด้วย ปัจจุบัน
การจัดการศึกษาในระดับต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาได้ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าตาม
ความสามารถของตนเองในทิศทางที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ 
งานห้องเรียนพิเศษศาสตร์จึงได้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างและ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าในแนวทางที่เหมาะสม โดยมี
เป้าหมายที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ได้ใช้ศักยภาพของ
ตนเองอย่างเต็มที่ในการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองทางวิชาการ ตลอดจนการ
พัฒนาในด้านสังคมอีกด้วย  

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ได้มีโอกาส
ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนวิจัยทางคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรที่ก าหนดให้ และตามความสนใจของ
ผู้เรียน สร้างเจตคติที่ดีต่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์  และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้านอกเหนือจากหลักสูตรที่ศึกษาใน
โรงเรียน  

งบประมาณโครงการ 919,200.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิภาพิมพ ์ ปิมปา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

1. กิจกรรมกิจกรรมเรียนแคลคูลสัล่วงหน้า (AP-Program) 
งบประมาณ 11,580.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน GM ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์ ได้มีโอกาส
ศึกษาค้นคว้า
นอกเหนือจากหลักสูตรที่
ศึกษาในโรงเรียน 

25 พ.ย. 2561 ถึง 
 03 ธ.ค. 2561 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6/15 ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรยีนรู้
ด้านคณติศาสตร ์

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นางนิภาพิมพ ์ ปิมปา 

 

2. กิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
งบประมาณ 128,400.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่จัดการเรียนการสอน
นักเรียน GM ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้
นักเรยีนที่มคีวามรู้
ความสามารถพเิศษทาง
คณติศาสตรไ์ด้มโีอกาสศึกษา 
ค้นคว้า ตลอดจนวิจัยทาง
คณติศาสตรต์ามหลักสูตรที่
ก าหนดให้ และตามความสนใจ
ของผูเ้รยีน สรา้งเจตคติที่ดีต่อ
การศึกษา ค้นคว้า และวิจยั
ทางคณติศาสตรใ์ห้แก่นักเรยีน
ที่มีความสามารถพเิศษทาง
คณติศาสตร์ และเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้แก่
นักเรยีนที่มคีวามสามารถ
พิเศษทางคณติศาสตร์ ได้มี
โอกาสศึกษาค้นคว้า
นอกเหนือจากหลกัสตูรที่
ศึกษาในโรงเรยีน 

27 ต.ค. 2561 ถึง 
 03 ก.พ. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4/15 และ 5/15 
ทุกคนได้รับการส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ด้าน
คณิตศาสตร ์

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นางนิภาพิมพ ์ ปิมปา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

3. กิจกรรมCMU Open House คร้ังท่ี 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
งบประมาณ 22,500.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน GM ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ให้นักเรียนที่มีความรู้
ความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์ได้มีโอกาส
ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
วิจัยทางคณิตศาสตร์ตาม
หลักสตูรที่ก าหนดให้ และ
ตามความสนใจของผู้เรียน 
และเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์ ได้มีโอกาส
ศึกษาค้นคว้า
นอกเหนือจากหลักสูตรที่
ศึกษาในโรงเรียน 

08 พ.ย. 2561 ถึง 
 09 พ.ย. 2561 

นักเรียนช้ันม.4/15, 
5/15 และ 6/15 ทุก
คนได้เลือกเรยีนตาม
หลักสตูรส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางดา้น
วิชาการที่ตอบสนอง
ต่อความพนัด ความ
สนใจและศักยภาพ
ของผู้เรียน 

นักเรียนทุกคนได้เลือก
เรียนตามหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการที่
ตอบสนองต่อความถนัด
ความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรยีน 

นางนิภาพิมพ ์ ปิมปา 

 

4. กิจกรรมติวเสริมทักษะและเพ่ิมพูนศาสตร์ความรู้ทางวิชาการ 
งบประมาณ 85,060.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน GM ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ให้นักเรียนที่มีความรู้
ความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์ได้มีโอกาส
ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
วิจัยทางคณิตศาสตร์ตาม
หลักสตูรที่ก าหนดให้ และ
ตามความสนใจของผู้เรียน 

01 ธ.ค. 2561 ถึง 
 25 ก.พ. 2562 

นักเรียนช้ันม.1/14, 
1/15, 2/10, 2/14, 
3/10, 4/15, 5/15 
และ 6/15 ร้อยละ 80 
ขึ้นไปมีค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้นร้อยละ 5 

นักเรียนมีคา่เฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น 

นางนิภาพิมพ ์ ปิมปา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

5. กิจกรรมทดสอบแข่งขนัวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ 
งบประมาณ 21,780.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน GM ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้แก่นักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ
ทางคณิตศาสตร์ ไดม้ี
โอกาสศึกษาค้นคว้า
นอกเหนือจากหลักสูตรที่
ศึกษาในโรงเรียน 

06 พ.ย. 2561 ถึง 
 26 ม.ค. 2562 

นักเรียนช้ันม.1/14, 
1/15, 2/10, 2/14, 
3/10, 4/15, 5/15 และ 
6/15 ทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร ์

นักเรียนห้องเรียนพิเศษสะ
เต็ม ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ และห้องเรียน
พิเศษคณิตศาสตร์ทุกคน
ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทางของ
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 

นางนิภาพิมพ ์ ปิมปา 

 

6. กิจกรรมพัฒนานักเรียนชัน้ม.6/15 เตรียมความพร้อมก่อนสอบวิชาสามัญ 
งบประมาณ 84,120.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน GM ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ให้นักเรียนที่มีความรู้
ความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์ได้มีโอกาส
ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
วิจัยทางคณิตศาสตร์ตาม
หลักสตูรที่ก าหนดให้ และ
ตามความสนใจของผู้เรียน 
และเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์ ได้มีโอกาส
ศึกษาค้นคว้า
นอกเหนือจากหลักสูตรที่
ศึกษาในโรงเรียน 

05 ม.ค. 2562 ถึง  
28 ก.พ. 2562 

นักเรียนช้ันม.6/15 นักเรียนทุกคนได้เลือก
เรียนตามหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการที่
ตอบสนองต่อความ
ถนัดความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรยีน 

นางนิภาพิมพ ์ ปิมปา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

7. กิจกรรมกิจกรรมปรับพ้ืนฐานและสานสายสัมพันธ์น้องพ่ี GM. SBY. 
งบประมาณ 119,200.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่จัดการเรียนการสอน
นักเรียน GM ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้แก่นักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ
ทางคณิตศาสตร์ ไดม้ี
โอกาสศึกษาค้นคว้า
นอกเหนือจากหลักสูตรที่
ศึกษาในโรงเรียน 

01 พ.ค. 2562 ถึง  
13 พ.ค. 2562 

นักเรียนช้ันม.1/14, 
1/15, 2/14, 2/15, 
3/14, 3/15, 4/15, 
5/15 และ 6/15 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นางนิภาพิมพ ์ ปิมปา 

 

8. กิจกรรมกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
งบประมาณ 128,400.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่จัดการเรียนการสอน
นักเรียน GM ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้
นักเรยีนที่มคีวามรู้
ความสามารถพเิศษทาง
คณติศาสตรไ์ด้มโีอกาสศึกษา 
ค้นคว้า ตลอดจนวิจัยทาง
คณติศาสตรต์ามหลักสูตรที่
ก าหนดให้ และตามความสนใจ
ของผูเ้รยีน การสร้างเจตคติที่
ดีต่อการศึกษา ค้นคว้า และ
วิจัยทางคณติศาสตร์ใหแ้ก่
นักเรยีนที่มคีวามสามารถ
พิเศษทางคณติศาสตร์ และ
เป็นการเตรยีมความพร้อม
ให้แก่นักเรยีนที่มี
ความสามารถพเิศษทาง
คณติศาสตร์ ไดม้ีโอกาสศึกษา
ค้นคว้านอกเหนือจาก
หลักสตูรที่ศกึษาในโรงเรยีน 

11 พ.ค. 2562 ถึง 
 01 ก.ย. 2562 

นักเรียนช้ันม.4/15 
และ 5/15 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นางนิภาพิมพ ์ ปิมปา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

9. กิจกรรมกิจกรรม Northern Gifted Math สัมพันธภ์าคเหนือ 
งบประมาณ 35,400.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน GM ม.ปลาย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ให้นักเรียนท่ีมีความรู้
ความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์ได้มีโอกาส
ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
วิจัยทางคณิตศาสตร์ตาม
หลักสูตรที่ก าหนดให้ และ
ตามความสนใจของผู้เรียน 
สร้างเจตคติท่ีดีต่อ
การศึกษา ค้นคว้า และวิจัย
ทางคณิตศาสตร์ให้แก่
นักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตร์ 

02 พ.ค. 2562 ถึง  
30 มิ.ย. 2562 

นักเรียนช้ันม.4/15 
และ 5/15 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นางนิภาพิมพ ์ ปิมปา 

 

10. กิจกรรมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นม.3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
งบประมาณ 56,150.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน GM ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้
นักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตร์ได้มีโอกาส
ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรท่ี
ก าหนดให้ และตามความสนใจของ
ผู้เรียน สร้างเจตคติท่ีดีต่อ
การศึกษา ค้นคว้า และวิจยัทาง
คณิตศาสตร์ให้แก่นักเรยีนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์และเป็นการเตรยีม
ความพร้อมให้แก่นักเรยีนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์ ได้มีโอกาสศึกษา
ค้นคว้านอกเหนือจากหลักสูตรท่ี
ศึกษาในโรงเรยีน 

04 พ.ค. 2562 ถึง  
30 มิ.ย. 2562 

นักเรียนช้ันม.3/10 
และ 3/14 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นางนิภาพิมพ ์ ปิมปา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

11. กิจกรรมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม.2 ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
งบประมาณ 84,650.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน GM ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ให้นักเรียนท่ีมีความรู้
ความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์ได้มีโอกาส
ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนวิจัย
ทางคณิตศาสตร์ตาม
หลักสูตรที่ก าหนดให้ และ
ตามความสนใจของผู้เรียน 
สร้างเจตคติท่ีดีต่อการศึกษา 
ค้นคว้า และวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนท่ี
มีความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์ และเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้แก่
นักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตร์ ได้มี
โอกาสศึกษาค้นคว้า
นอกเหนือจากหลักสูตรท่ี
ศึกษาในโรงเรียน 

06 ก.ค. 2562 ถึง  
30 ก.ค. 2562 

นักเรียนช้ันม.2/14 
และ 2/15 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นางนิภาพิมพ ์ ปิมปา 

 

12. กิจกรรมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม.1 ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
งบประมาณ 49,800.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน GM ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ให้นักเรียนที่มีความรู้
ความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์ได้มีโอกาส
ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
วิจัยทางคณิตศาสตร์ตาม
หลักสตูรที่ก าหนดให้ และ
ตามความสนใจของ
ผู้เรยีน 

03 ส.ค. 2562 ถึง 
 29 ก.ย. 2562 

นักเรียนช้ันม.1/14 
และ 1/15 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ
สะเต็ม ห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตามแนวทาง
ของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

นางนิภาพิมพ ์ ปิมปา 
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13. กิจกรรมกิจกรรมติวเสริมทักษะและเพ่ิมพูนศาสตร์ความรู้ทางวิชาการ 
งบประมาณ 92,160.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจัดการเรียนการสอน
นักเรียน GM ม.ต้น 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ให้นักเรียนที่มีความรู้
ความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์ได้มีโอกาส
ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
วิจัยทางคณิตศาสตร์ตาม
หลักสตูรที่ก าหนดให้ และ
ตามความสนใจของผู้เรียน 

03 ส.ค. 2562 ถึง 
 29 ก.ย. 2562 

นักเรียนช้ันม.1/14, 
1/15, 2/14, 2/15, 
3/10, 3/14, 4/15, 
5/15 และ 6/15 

นักเรียนมีคา่เฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น 

นางนิภาพิมพ ์ ปิมปา 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
73. โครงการ โรงเรียนธนาคาร 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 5 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและจัด
การศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล โครงการโรงเรียนธนาคาร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ได้ด าเนินการ ให้การบริการฝาก – 
ถอนเงิน แก่ นักเรียน ครู บุคลากร ในโรงเรียนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2549โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยในการใช้จ่ายและรักการออม โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนรวม
ในการท างานและลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ท าให้นักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี คือ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยในการใช้จ่ายเงินและการออม
เงิน อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ และเพื่อการด าเนินงานของโรงเรียน
ธนาคารมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงจ าเป็นต้องของบประมาณสนับสนุนโครงการ
ของโรงเรียนธนาคารต่อไป 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ออมเงินโดยการฝากเงินกับโรงเรียนธนาคาร 2. 
เพื่อฝึกนักเรียนให้รู้จักการจัดระบบการใช้จ่ายเงินส่วนตัวและของครอบครัว 3. เพื่อฝึกนักเรียนให้
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รู้จักการท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของตนเองและครอบครัว 4. เพื่อฝึกให้นักเรียนเกิดลักษณะ
นิสัยรักการออมอย่างต่อเนื่อง 

งบประมาณโครงการ 5,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณีรนุช  อินตาพรหม 

 

1. กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
งบประมาณ 5,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวชิาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียน
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
ออมเงินโดยการฝากเงิน
กับโรงเรยีนธนาคาร ฝึก
นักเรียนให้รูจ้ักการ
จัดระบบการใช้จ่ายเงิน
ส่วนตัวและของครอบครัว 
และรูจ้ักการท าบัญชี
รายรับ – รายจ่าย ของ
ตนเองและครอบครัว 
เสรมิสร้างลักษณะนิสยัรัก
การออมอย่างต่อเนื่อง 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

นักเรียนร้อยละ 80 
ฝากเงินกับโรงเรียน
ธนาคาร และมีบัญชี
เงินฝากกับโรงเรียน
ธนาคารมีการฝากเงิน
เป็นประจ า สม่ าเสมอ 

นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมโรงเรียน
ธนาคาร 

นางสุมิตตา  แสงหงษ ์

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
74. โครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากล 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
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หลักการและเหตุผล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดโครงการในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขึ้นมาเพื่อ
สนองตอบต่อแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะ
รัฐบาลและโดยรวมเป็นการยกระดับการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศให้เท่าทันต่อพลวัตรการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ปวงในโลก จึงได้ก าหนดเป็นโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School Project) ขึ้นมาและเป็น
โครงการที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมในการจัดการศึกษาที่ส าคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพ
เทียบเท่าสากล ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับผู้เรียนของนานาประเทศได้ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีระบบ โดยเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน
มาตรฐานสากล คือ เป้าหมายและตวัช้ีวัดความส าเร็จด้านผู้เรยีน 5 เป้าหมาย ได้แก่ 1) เป็นเลิศทางวิชาการ 2) สื่อสาร
สองภาษา 3) ล้าหน้าทางความคิด 4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก และผลคะแนน PISA 
และ TIMSS โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในรุ่นที่ 1 มี
การด าเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้มีการจัดการเรียนการสอนและการบริหารระบบคุณภาพ (Quality 
System Management) มุ่งให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class 
Standard) มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียน
มาตรฐานสากลด้วยระบบคุณภาพ ( TQA) เพื่อสนองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และรองรับระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินภายนอก ที่เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู ้มีความสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจรยิธรรม 
รักความเป็นไทย และมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล การด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้น จะประสบ
ความส าเร็จได้จะต้อง มีการพัฒนา หลายมิติไป พร้อมๆกัน และต้องด าเนินการทั้งระบบ คือ ด้านหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ดังนั้น โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลขึ้นเพื่อพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรยีนให้มีมาตรฐานบรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ต่อไป  

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและ
เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนเป็นเด็กไทยในยุค 4.0 

งบประมาณโครงการ 90,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนภัสวรรณ  อิก าเหนิด 

 

1. กิจกรรมทบทวนความรู้ครูผู้สอนการศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS) 
งบประมาณ 30,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้ครูมีความรู้ใน 
การจัดกระบวนการเรียน
การสอนมาตรฐานสากล 
และมโีอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ น าเสนอผลงานแก่
สาธารณชน 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
01 ธ.ค. 2561 

รูมีความรู้ใน การจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนมาตรฐานสากล และ
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
น าเสนอผลงานแก่
สาธารณชน 

ครูทุกคนไดร้ับการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับ
การส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ 

นางสาวนภัสวรรณ  อิ
ก าเหนิด 
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2. กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้รูปแบบ
มาตรฐานสากล 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
01 ธ.ค. 2562 

ครูผูส้อนวิชาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระและ
โครงงานกลุ่มสาระการ
เรียนรูม้ีสื่อและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย
และสามารถน ามาใช้ใน
การพัฒนาการเรียน
การสอนได ้

ครูทุกคนพัฒนาและใช้
สื่อการสอน โดยใช้สื่อ 
ICT และแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนที่สอดคล้อง
กับรายวิชาที่สอน 

นางสาวนภัสวรรณ  อิ
ก าเหนิด 

 

3. กิจกรรมการจัดนิทรรศการและผลงานนกัเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
งบประมาณ 40,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เลือกเรียนวิชาท่ี
ตนเองถนัดน าไปสู่วิชาชีพท่ี
ตนเองสนใจ เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้น าเสนอผลงาน
ท่ีเกิดจาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ และ
เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและ
สังคม 

01 พ.ค. 2562 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

แสดงผลงาน โครงงาน
นักเรียน ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 5 
เพื่อสนองตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ และรองรับระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและการ
ประเมินภายนอก 

นักเรียนมผีลงาน
สร้างสรรค์ทีเ่กิดจาการ
เรียนแบบบูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สามารถ
เผยแพรสู่่สาธารชน 
รวมทั้งเข้าร่วมหรือ
แข่งขันและไดร้ับ
รางวัล 

นางสาวนภัสวรรณ  อิ
ก าเหนิด 

 

4. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยระบบคุณภาพ TQA 
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อเตรยีมความพร้อมในการ
ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
ด้วยระบบคณุภาพ ( TQA) 

01 ธ.ค. 2561 ถึง  
01 ก.พ. 2562 

เตรียมความพร้อมในการ
ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
ด้วยระบบคณุภาพ ( TQA) 

สถานศึกษามีระบบ
บริหารจดัการด้วย
ระบบคณุภาพ 

นางสาวนภัสวรรณ  อิ
ก าเหนิด 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
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รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
75. โครงการ โรงเรียนสุจริต 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 1 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล โครงการ “โรงเรียนสุจริต” อยู่ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 
สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้เปิดตัวโครงการ “โรงเรียนสุจริต” เป็นโครงการที่มียุทธศาสตร์และแผนงานที่ชัดเจน
เล็งเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ปัญหาคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ แม้ว่าภาครัฐ
จะมีนโยบายการปราบปรามและรณรงค์เพื่อป้องกันการคอร์รัปช่ันอย่างต่อเนื่อง แต่ภาพลักษณ์การ
คอร์รัปช่ันโดยรวมของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้เมื่อมีการปลูกฝังค่านิยมการ
ไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตส านึกของการมีคุณธรรม ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ก็จะ
ช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงไปในอนาคต  

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” และเพื่อ
ปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ  

งบประมาณโครงการ 20,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณ อร  โภคะสมบูรณ ์
 

1. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต(กิจกรรมที่ 1) 
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ)  

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้การด าเนินการ
โรงเรียนสุจริตเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 

นักเรียนมผีลการ
ประเมินผ่านเกณฑด์้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

นางสาวณัฐพร   
เทือกเถาสาร 
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2. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต (กิจกรรมที่ 2) 
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (วิชาการ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อปลูกฝังนักเรยีนให้
มีทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่างพอเพียง และ มีจิต
สาธารณะ  

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียน มีจติส านึก
ความเป็นไทย มีความ
สุจรติ มีทักษะ
กระบวนการคดิ มีวินัย 
ซื่อสัตยส์ุจรติ อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิต
สาธารณะ  

นักเรียนมผีลการ
ประเมินผ่านเกณฑด์้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

นางสาวณัฐพร   
เทือกเถาสาร 

 
 

ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
76. โครงการ โรงเรียนอุปถัมภ ์

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเขา้ถึงบริการทางการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและจัด
การศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล โรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์) เป็นการบูรณาการและพัฒนาจังหวัดชานแดนภาคใต ้นักเรียน
ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนที่รับอุปถัมภ์สามารถ
รับนักเรียนในโครงการเป็นนักเรียนในโรงเรียน และได้รับสิทธิประโยชน์ของโครงการ โดยโรงเรียน
ได้รับงบประมาณจัดสรร การเรียนการสอนตามหลกัสตูร ควบคุม ดูแล จัดที่พักอาศัย ตามกิจกรรม
ที่ก าหนด 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้าศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่มีช่ือเสียง 

งบประมาณโครงการ 457,607.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดวงดาว  ชัยสาร 

 



223 

 

 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

1. กิจกรรมค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
งบประมาณ 126,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนใน
จังหวัดชายแดนใต้ (โรงเรียนอุปถมัภ์) -> งบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อสร้างโอกาสให้
นักเรียนในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้เข้า
ศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนทีม่ีชื่อเสียง 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในโรงเรียนที่มี
ช่ือเสียง 

นักเรียนมสีุขภาพ
อนามัย ตามเกณฑ์
มาตรฐานและลักษณะ
จิตสังคม 

นางณีรนุช  อินตาพรหม 

 

2. กิจกรรมกิจกรรมสอนเสริม 
งบประมาณ 60,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรยีนใน
จังหวัดชายแดนใต้ (โรงเรียนอุปถมัภ์) -> งบประมาณค่าสอนเสริม 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อสร้างโอกาสให้
นักเรียนในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้เข้า
ศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนทีม่ีชื่อเสียง 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

เพื่อให้นักเรียนได้เข้า
ศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโรงเรียนที่มีช่ือเสียง 

นักเรียนมีคา่เฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทางทางการ
เรียน ระดับดี (เกรด3 
ขึ้นไป) 

นางณีรนุช  อินตาพรหม 

 

3. กิจกรรมอื่นๆ 
งบประมาณ 150,197.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนใน
จังหวัดชายแดนใต้ (โรงเรียนอุปถมัภ์) -> งบประมาณค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เดินทาง/เครื่องแบบ/ใช้สอย/อื่นๆ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อสร้างโอกาสให้
นักเรียนในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ภาคใต้ ได้เข้าศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในโรงเรียนที่มี
ช่ือเสียง 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้เข้า
เรียนโรงเรียน 

นักเรียน รู้จัก เข้าใจ
ตนเองมีทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมและประกอบ
อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

นางณีรนุช  อินตาพรหม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

 

4. กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 
งบประมาณ 30,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรยีนใน
จังหวัดชายแดนใต้ (โรงเรียนอุปถมัภ์) -> งบประมาณค่าจดักิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อสร้างโอกาสให้
นักเรียนในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ภาคใต้ ได้เข้าศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในโรงเรียนที่มี
ช่ือเสียง 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้เข้า
เรียนโรงเรียน 

นักเรียนมีคา่เฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทางทางการ
เรียน ระดับดี (เกรด3 
ขึ้นไป) 

นางณีรนุช  อินตาพรหม 

 

5. กิจกรรมกิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ 
งบประมาณ 30,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรยีนใน
จังหวัดชายแดนใต้ (โรงเรียนอุปถมัภ์) -> งบประมาณค่าจดักิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียน
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดภาคใต้ ได้เข้าศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนที่มีช่ือเสียง 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้เข้า
เรียนโรงเรียน 

นักเรียนมผีลการ
ประเมินผ่านเกณฑด์้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

นางณีรนุช  อินตาพรหม 

 

6. กิจกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
งบประมาณ 30,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรยีนใน
จังหวัดชายแดนใต้ (โรงเรียนอุปถมัภ์) -> งบประมาณค่าจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียน
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดภาคใต้ ได้เข้าศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนที่มีช่ือเสียง 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้เข้า
เรียนโรงเรียน 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมเข้าร่วม
กิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศลิปกรรมท้องถิ่น 

นางณีรนุช  อินตาพรหม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

7. กิจกรรมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
งบประมาณ 31,410.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรยีนใน
จังหวัดชายแดนใต้ (โรงเรียนอุปถมัภ์) -> งบประมาณค่าจดักิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อสร้างโอกาสให้
นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดภาคใต้ ได้
เข้าศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนทีม่ีชื่อเสียง 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้เข้า
เรียนโรงเรียน 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
หลักศาสนา 

นางณีรนุช  อินตาพรหม 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 
77. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศกึษา 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบคุลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หลักการและเหตุผล การพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ทางด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นวิธีการท างานแบบมีส่วนร่วม PLC และการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active learning 

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นวิธีการท างานแบบมีส่วนร่วม PLC และการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active learning 

งบประมาณโครงการ 18,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศราวุธ  หลุยจ าวัน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

1. กิจกรรมไปราชการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา 
งบประมาณ 18,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(กลุ่มสาระฯ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่ม
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา
และพละศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในด้านการ
จัดกระบวนการเรียนการ
สอนแบบ Active 
learning 

18 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

บุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและ
พละศึกษาจ านวน 10 
คน  

ครูทุกคนไดร้ับการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับ
การส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ 

นางสุนทรี  พลสยม 

 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
78. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบคุลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล โลกในยุคโลกาภิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งส่งผลให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของตนเองและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดกรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้แก่ 1) พัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 2) 
พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ที่เป็นผู้เอื้ออานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่ง 
คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่น  ๆสาหรับ
การศึกษาและเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย 4) พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล ครูผู้สอนและบุคลกรทางการศึกษาเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักเรียนให้มี



227 

 

 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

คุณภาพ จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพื่อให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ รอบรู้ในเนื้อหาสาระ
ที่จัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานในหน้าที่และน าสู่การปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้ครูและบุคลการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการจดัการเรียนรู้ดา้นอาชีพ 2. เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างครูและบุคลากรในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

งบประมาณโครงการ 30,600.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรณภา  ด้วงทอง 
 

1. กิจกรรมไปราชการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
งบประมาณ 30,600.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(กลุ่มสาระฯ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้ครูไดเ้ข้ารับการ
อบรม และน าความรู้ทีไ่ด้
ไปบูรณาการสู่การจัดการ
เรียนการสอนตามที่
ตนเองรับผดิชอบ 

01 ส.ค. 2562 ถึง  
03 ส.ค. 2562 

ครู ร้อยละ 100 ได้เข้ารับ
การอบรม และน าความรู้ที่
ได้ไปบูรณาการสู่การ
จัดการเรียนการสอนตามที่
ตนเองรับผิดชอบ 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นางสาวนิตยา  นะพินธ์ุ 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
 
79. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบคุลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หลักการและเหตุผล การจัดการศึกษาในสถานศึกษาหรือโรงเรียนนั้น ทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้องค์กรด าเนินงานไปได้ 
ซึ่งในที่นี้หมายถึง บุคลากรในโรงเรียน อันได้แก่ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอน ครู อาจารย์ ผู้ที่รับผิดชอบงาน
สอนตามรายวิชาต่างๆ  ความรู้ความสามารถ และความช านาญการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอันจะช่วยให้
เกดิประสิทธิภาพ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้นการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาหรือโรงเรียนจึงควร
ได้รับการดูแล บ ารุงรักษา ส่งเสริมให้ทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการท างานมีความเสียสละและอุทิศตนอย่าง
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

เต็มที่ในการปฏิบัติราชการ ฉะนั้นสถานศึกษาหรือโรงเรียนจึงได้จัดโครงการพัฒนาบุลากร เพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เเละตอบสนองนโยบายสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้ครูไดร้ับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

งบประมาณโครงการ 64,800.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุรีย์  อุตสม 
 

1. กิจกรรมไปราชการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
งบประมาณ 64,800.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(กลุ่มสาระฯ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้ครูไดร้ับการ
พัฒนาตนเองโดยการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนไดร้ับการ
พัฒนาตนเองและ
ศึกษาดูงานอย่างน้อย
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 

ครูทุกคนไดร้ับการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับ
การส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ 

นางบุษบา  ไพสิฐสิรริักษา 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน)์       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
80. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบคุลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตามหมวด 7 ครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งใน การเตรียมบุคลากรใหม่และการ
พัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไปตาม
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับการประเมินภายนอก เพื่อให้โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน เป็น
โรงเรียนที่มีคุณภาพสูงขึ้นตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน 2. เพื่อให้ครูแสวงหาความรู้
และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 3. 
เพื่อให้มีจ านวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 4. เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็น
วิทยากร 5. เพื่อให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  

งบประมาณโครงการ 73,800.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอารีวรรณ  หวังดี 

 

1. กิจกรรมไปราชการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
งบประมาณ 73,800.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(กลุ่มสาระฯ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้ครูแสวงหา
ความรู้และเทคนิควิธีการ
ใหม่ ๆ เป็นประจ า รับฟัง
ความคิดเห็น ใจกว้างและ
ยอมรับการเปลีย่นแปลง  

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 41 คน 

นักเรียนมีคา่เฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทางทางการ
เรียน ระดับดี (เกรด3 
ขึ้นไป) 

นางอารีวรรณ  หวังดี 

 
 

ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบลูรัตน์)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 

81. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบคุลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล โครงการพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาว่าด้วยครูต้องแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอและน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพนั้นจ าเป็นอย่างที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อน าไปสู่การ
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ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบัติงาน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาการที่ให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ด้านการจัดการศึกษาของหน่วยงานหรือ
สถานศึกษาอื่นๆที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและเป็นระบบนั้นกิจกรรมทัศนศึกษา
และดูงาน เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนมีแนวทางรูปแบบหรือ
วิธีการใหม่ๆ มาปรับหรือประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานของตนเองพัฒนาสถานศึกษาและที่ส าคัญ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มตามศกัยภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
บุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ น าความรู้ทักษะประสบการณ์จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียน โดยน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาตนเองและผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณโครงการ 16,200.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพรศิลป์  มโนเพ็ญ  
1. กิจกรรมไปราชการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
งบประมาณ 16,200.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(กลุ่มสาระฯ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ได้พัฒนางานใน
หน้าท่ีอย่างเต็มศักยภาพ 

01 ก.ค. 2562 ถึง  
01 ส.ค. 2562 

บุคลากรครูได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 

ครูทุกคนไดร้ับการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับ
การส่งเสริมการ
พัฒนาวิชาชีพ 

นางสาวพรศิลป์   
มโนเพ็ญ 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
82. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กลุ่มงาน บรหิารวิชาการ 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบคุลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
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ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หลักการและเหตุผล โรงเรียนส่วนบูญโญปถัมภ์ ล าพูน เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษที่จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรมาตรฐานสากลได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของครูที่เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตลอดถึง
สนับสนุนการด าเนินงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อโรงเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ที่เป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการ ดูแล และ
พัฒนาครูให้มีศักยภาพ เพื่อพัฒนานักเรียนและขับเคลื่อนนโยบายของโรงเรียนให้บรรลุตาม
เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ อีกทั้งเป็นการดูแลบ าารุงรักษาส่งเสริมให้ทุกคนมีขวัญและก าลังใจใน
การท างานมีความเสียสละและ อุทิศตนอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติราชการ ด้วยเหตุนี้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาครู เพื่อพัฒนาสู่การบริการ
ตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท างานโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ
โรงเรียนและหน่วยงานเครือข่าย ตลอดถึงเป็น การเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ให้แก่
บุคลากรในกลุ่มสาระกลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

งบประมาณโครงการ 32,400.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทักษิณ  ล้านโรจน ์
 

1. กิจกรรมไปราชการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
งบประมาณ 32,400.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า ->ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(กลุ่มสาระฯ) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้ครูไดร้ับการ
พัฒนาตนเองโดยการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ได้รับการ
พัฒนาตนเอง ไป
ราชการ และ ศึกษาดู
งาน อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ครูทุกคนไดร้ับการนเิทศ 
ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับ
การส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ 

นายทักษิณ  ล้านโรจน ์

 
 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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ส่วนที่ 4 
โครงการและกิจกรรม (บริหารบุคคล) 

 
83. โครงการ จัดจ้างบุคลากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงาน   บริหารบุคคล 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 1 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและจัด
การศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 7 มาตรา 52 ให้มีการจัดการ ส่งเสริมพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น วิชาชีพช้ันสูง
อย่างต่อเนื่องและเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพทุกด้าน ในการที่จะพัฒนาเด็กให้มีลักษณะ
ดังกล่าวนั้นจะต้องพัฒนาครูให้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากครูไปสู่เด็กแต่สภาพ
ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีครูจ านวน 156 คน แต่
ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชาอีกทั้งมีงานส านักงาน งานอาคารสถานท่ีที่ต้องบริหารจัดการจ านวน
มาก จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดจ้างลูกจ้างช่ัวคราวที่เพื่อท าหน้าที่ครูผู้สอนและ
เจ้าหน้าท่ี เพื่อให้การบริหารงานโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้การจัดการเรยีนการสอนมปีระสิทธิภาพ  

งบประมาณโครงการ 8,500,480.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมารศรี  รวมสุข 

 

1. กิจกรรมค่าจ้างครูต่างชาติ 
งบประมาณ 2,656,400.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจ้างครูต่างประเทศ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและได้รบั
ประสบการณ์ตรงจาก
เจ้าของภาษา 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

จ้างครูต่างชาติจ านวน 
11 คน 

มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
สถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางวราภรณ์  สุกณัศีล 
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2. กิจกรรมค่าจ้างครูเชี่ยวชาญ 
งบประมาณ 1,593,840.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจ้างครูที่มีความเช่ียวชาญ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้มีจ านวนครูครบ
ตามสาขาวิชาที่มีการจดั
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

มีครูเชี่ยวชาญตาม
สาขาวิชา จ านวน 12 
คน 

โรงเรียนมีการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

นางวราภรณ์  สุกณัศีล 

 

3. กิจกรรมค่าจ้างบุคลากร 
งบประมาณ 4,250,240.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าจ้างบุคลากร
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้มีบุคลากรฝ่าย
สนับสนุนท่ีเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

จ้างบุคลากร จ านวน 
55 คน 

มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
สถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางวราภรณ์  สุกณัศีล 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายอรรถพงษ์  เฟื่องฟู)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารงานบุคคล    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 

84. โครงการ พัฒนางานฝ่ายบริหารงานบุคคล 

กลุ่มงาน   บริหารบุคคล 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบคุลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หลักการและเหตุผล การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่
จะเป็นปัจจัยเสริมให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนาห้อง
ส านักงานให้มีความพร้อมในการให้บริการทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศ และอ านวย
ความสะดวกแก่ครูและบุคลากรที่มาติดต่อประสานงาน อีกทั้งอุปกรณ์บางส่วนได้เสื่อมสภาพใช้
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แผนปฏิบัติการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

งานไม่ได้จึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องตั้งงบประมาณเพื่อรองรับการด าเนินงานอันจะส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จอย่างสูงสุด 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อปรับปรุง พัฒนาส านักงานฝา่ยบริหารงานบคุคลมีความเป็นระเบียบ สวยงาม เป็นสัดส่วน มี
อุปกรณ์และสถานท่ีทีส่ะดวกสบายเอื้อต่อการปฏบิัติงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
ข้าราชการครู  

งบประมาณโครงการ 55,366.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมารศรี  รวมสุข 

1. กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมห้องบุคลากร 
งบประมาณ 35,636.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารบุคคล 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อปรับปรุง พฒันา
ส านักงานฝ่ายบริหารงาน
บุคคลใหม้ีความเป็นระเบียบ 
สวยงาม เป็นสัดส่วน มี
อุปกรณ์และสถานที่เอื้อต่อ
การปฏิบตัิงาน 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 พ.ย. 2561 

ห้องส านกังานมีความเปน็
ระเบยีบ สวยงาม เป็น
สัดส่วน มีอุปกรณ์และ
สถานที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานและใหบ้ริการที่
เป็นระบบ รวดเร็ว  

นักเรียนมีความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับมาก
ขึ้นไป 

นางมารศรี  รวมสุข 

 

2. กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนประวัติ 
งบประมาณ 12,805.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารบุคคล 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนางานทะเบียน
ประวัติครูและบุคลากร 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 พ.ค. 2562 

มีทะเบียนประวัติครู
และบุคลากรครบทุกคน 
และผูร้ับบริการมีความ
พึงพอใจต่อการ
ให้บริการที่เป็นระบบ 
รวดเร็ว 

ครูทุกคนไดร้ับการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับ
การส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ 

นางวราภรณ์  สุกณัศีล 

 

3. กิจกรรมประเมินและพัฒนาครูและบุคลากร 
งบประมาณ 4,925.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารบคุคล 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากร 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
31 มี.ค. 2562 

มีเอกสารเพียงพอส าหรับ
การประเมินและใช้ในงาน
ต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกับการ
บริหารงานบุคคล สามารถ
ให้บริการครูและบุคลากร
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ครูทุกคนไดร้ับการนเิทศ 
ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับ
การส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ  

นางมารศรี  รวมสุข 
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แผนปฏิบัติการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

4. กิจกรรมนิเทศภายใน 
งบประมาณ 2,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารบคุคล 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.พัฒนากระบวนการ
ท างานของครู 

01 ธ.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรในฝ่าย
บริหารงานบุคคลทุกคน
ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้
กระบวนการท างานซึ่ง
กันและกัน  

ครูทุกคนไดร้ับการนเิทศ 
ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับการ
ส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ 

นางวราภรณ์  สุกณัศีล 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายอรรถพงษ์  เฟื่องฟู)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารงานบุคคล    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
85. โครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 

กลุ่มงาน   บริหารบุคคล 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบคุลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หลักการและเหตุผล ครูและบุคลากรถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กร เปรียบเสมือนตัวจักรส าคัญตวัหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนให้โรงเรียนไปสู่เป้าหมาย การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักของโรงเรียนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย 
ครูและบุคลากรจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
นอกจากนั้น การพัฒนาบุคลากรยังเป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวกที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
องค์กรและยังท าให้เกิดความรัก ความสามัคคีกัน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็น
ปัจจัยหลักของความส าเร็จในการพัฒนาทุกด้านของการศึกษาเพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทส าคญั
ในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบริหารงานโดยการจัดการให้
คนร่วมกันท างานอย่างมีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และท างานด้วยความพึงพอใจ ขวัญและก าลังใจมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะขวัญและก าลังใจเป็นสภาพจิตใจและ
พฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถสูงหากก าลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร ในทาง
ตรงกันข้ามบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามีก าลังใจที่ดี การปฏิบัติงานอาจจะ
ได้ผลมากกว่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง  
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วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

งบประมาณโครงการ 181,782.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมารศรี  รวมสุข 

 

1. กิจกรรมการปฐมนิเทศครูและบุคลากรใหม่ 
งบประมาณ 6,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารบคุคล 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้ครูบุคลากรใหม่ 
รับทราบและเข้าใจ 
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง
ในฐานะสมาชิกของ
องค์กร   

01 พ.ค. 2562 ถึง  
30 มิ.ย. 2562 

ครูและบุคลากรใหม่ทุก
คน ได้รับการ
ปฐมนิเทศ เพื่อสรา้ง
ความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีของตนที่มีต่อ
องค์กร 

ครูทุกคนไดร้ับการนเิทศ 
ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับ
การส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ 

นางวราภรณ์  สุกณัศีล 

 

2. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก าลังใจ 
งบประมาณ 68,300.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารบุคคล 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อเป็นการยกย่องเชิด
ชูเกียรติและสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่บุคลากร 
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

01 มิ.ย. 2560 ถึง  
22 ก.ค. 2562 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนส่วนบุญโญป
ถัมภ์ ล าพูน ร้อยละ 
60 ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ และมี
ขวัญก าลังใจในการ
ท างาน 

ครูทุกคนไดร้ับการนเิทศ 
ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 

นางจันทร์ตรี  เฟื่องฟ ู

 

3. กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) 
งบประมาณ 22,594.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารบุคคล 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้ครูและบคุลากร
ของโรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถ
บันทึกโปรแกรมบันทึก
ประวัติการปฏิบตัิงาน 
(Logbook) ได้  

19 ต.ค. 2561 ถึง  
26 ต.ค. 2561 

ครูและบุคลากร
โรงเรียน ร้อยละ 100 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม  

ครูทุกคนไดร้ับการนเิทศ 
ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 

นางจันทร์ตรี  เฟื่องฟ ู
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แผนปฏิบัติการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

4. กิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
งบประมาณ 41,088.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารบุคคล 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้ข้าราชการครมูี
ความรู้ความเข้าใจต่อการ
น าหลักคณุธรรม 
จริยธรรม มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้อยู่ใน
ระเบียบวินยั ตลอดจน
เป็นแบบอย่างท่ีดี และ
ถูกต้องต่อสังคม 

01 มี.ค. 2562 ถึง  
31 มี.ค. 2561 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการพัฒนาเรื่อง 
การส่งเสริมวินยั 
คุณธรรมจริยธรรม
ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  

ครูทุกคนไดร้ับการนเิทศ 
ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับ
การส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ 

นางจันทร์ตรี  เฟื่องฟ ู

 

5. กิจกรรมศึกษาดูงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
งบประมาณ 43,800.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารบุคคล 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อเพ่ิมศักยภาพครู
และบุคลากรฝ่ายบุคลากร
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในแนวทางการพัฒนางาน
ในฝ่าย  

01 ก.พ. 2562 ถึง  
28 ก.พ. 2562 

1.ครูและบคุลากรใน
ฝ่ายบรหิารงานบุคคล 
ร้อยละ 100 มีความรู้ 
ความเข้าใจในแนว
ทางการพัฒนางานใน
ฝ่าย 2.ร้อยละ 80 ของ
ครูและบุคลากรที่รับ
บริการจากฝ่ายบุคคล มี
ความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป 

ครูทุกคนไดร้ับการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับ
การส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ 

นางจันทร์ตรี  เฟื่องฟ ู

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายอรรถพงษ์  เฟื่องฟู)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารงานบุคคล    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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แผนปฏิบัติการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

86. โครงการ ศึกษาดูงาน 

กลุ่มงาน   บริหารบุคคล 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบคุลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หลักการและเหตุผล การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นหัวใจส าคัญส าหรับการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืนท่ีควรเกิดขึ้นกับองค์กร สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่ส าคัญยิ่งเพราะภารกิจคือสร้างคนที่
มีคุณภาพสู่สังคม ครูในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา 
กระบวนการศึกษาดูงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาให้มีโลกทัศน์มีทักษะและประสบการณ์ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถและน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูนเห็น
ความส าคัญเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร โครงการนี้
เป็นกระบวนการหนึ่งในความพยายามที่จะให้บุคลากรทุกระดับได้ปรับพฤติกรรมในการท างานเพือ่
ผลลัพธ์คือผู้เรียนเป็นเด็กดี คนเก่งอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้ศึกษาดูงาน เทียบเคียงคณุภาพกับสถานศึกษาที่บริหารจดัการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อให้ครูและบุคลการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการจดัการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ  

งบประมาณโครงการ 350,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมารศรี  รวมสุข 
 

1. กิจกรรมศึกษาดูงานครูและบคุลากร 
งบประมาณ 350,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้ครูและบคุลากร
ได้ศึกษาดูงาน 
เทียบเคียงคณุภาพกับ
สถานศึกษาท่ีบริหาร
จัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

01 ส.ค. 2562 ถึง  
31 ส.ค. 2562 

ครูและบุคลากรของ
โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ 
ล าพูน ร้อยละ 100 ไป
ศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ 

ครูทุกคนไดร้ับการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับ
การส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ 

นางจันทร์ตรี  เฟื่องฟ ู

 
 

ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายอรรถพงษ์  เฟื่องฟู)       (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารงานบุคคล    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

ส่วนที่ 4 
โครงการและกิจกรรม (บริหารทั่วไป) 

 
87.โครงการ การพัฒนาระบบดูเเลช่วยเหลือนกัเรียน 

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีทักษะด้านต่าง ๆ รวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีนั้น 
โรงเรียนตระหนักว่าโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง ถ้าขาดการประสานงานและ
ช่วยเหลือจากชุมชนและผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียน ซึ่งเป็นบุตร
หลานของตนเองในขณะเมื่อเด็กอยู่กับครอบครัว โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการ
ประสานงาน ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้
เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสขุ อีกทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาส 
เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่  
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน นับเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการเรียนของเด็ก ทั้ง
สองฝ่ายจึงต้องติดต่อและร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆของเด็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ พ่อแม่ ผู้ปกครองสมควรที่จะได้รู้จักกับครูของลูก รับรู้นโยบาย - แนวการ
สอน ระเบียบของโรงเรียน กิจกรรมและการบ้านที่ครูมอบหมายให้ลูกเพื่อจะได้ช่วย ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของลูกหลานได้ถูกต้องเหมาะสม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน เล็งเห็นความส าคัญของ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการจัดด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างเตม็ความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ โรงเรียนจึงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น 
เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างบ้านกับโรงเรียนและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มสี่วน
ร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริมพัฒนา 
ป้องกัน และแก้ไข ปัญหานักเรียน  

งบประมาณโครงการ 404,130.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจ ารสั  ปิมปา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

1. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวตินักเรียน(กลุ่มเสี่ยง) 
งบประมาณ 10,200.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนักเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมนักเรียนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมินักเรยีนให้
มีความประพฤติที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรมและมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  

10 มี.ค. 2562 ถึง  
12 มี.ค. 2562 

นักเรียนกลุม่เสี่ยง หรือ
นักเรียนท่ีมีความสนใจ 
ในด้านดนตรี กีฬา 
นันทนาการมีการพัฒนา
ตนเอง ร้อยละ 90 

นักเรียนได้รับการ
ป้องกันแก้ไขและ
พัฒนาพฤติกรรมอัน
พึงประสงค์ด้วยระบบ
ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 

นายจ ารสั  ปิมปา 

 

2. กิจกรรมพัฒนาครูระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน/พัฒนาครูสารวัตรนักเรียน 
งบประมาณ 24,600.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารกิจการนักเรยีน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสริมให้ครูเกิดความ
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของ
ครูที่ปรึกษาในการส่งเสริม
พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน ติดตามและร่วม
แก้ไขปัญหานักเรียนเป็น
รายบุคคลได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  

01 ธ.ค. 2561 ถึง  
29 ธ.ค. 2561 

ครูตระหนักในบทบาท
หน้าท่ีของครูที่ปรึกษา
ในการส่งเสริมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน 

นักเรียนได้รับการ
ป้องกันแก้ไขและ
พัฒนาพฤติกรรมอันพึง
ประสงคด์้วยระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียน 

นายจ ารสั  ปิมปา 

 

3. กิจกรรมระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน 
งบประมาณ 237,090.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่ด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนักเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมนักเรียนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อเป็นการสร้างความ
ตระหนักให้กับครูที่ปรึกษา 
ในการดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียนและได้ใกล้ชิดกับ
นักเรียน ทราบถึงปัญหา
ของนักเรียน ทราบข้อมูล
พื้นฐานของนักเรียน  

13 มิ.ย. 2562 ถึง  
31 ส.ค. 2562 

ครูด าเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
ติดตามและร่วมแกไ้ข
ปัญหานักเรียนเป็น
รายบุคคลได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

นักเรียนทุกคนได้รับ
การคัดกรองส่งเสริม 
พัฒนา ส่งต่อ อย่าง
เป็นระบบถูกต้องตาม
ขั้นตอน 

นายจ ารสั  ปิมปา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

4. กิจกรรมพัฒนาระบบสื่อสาร/ยานพาหนะสารวัตรนักเรียน 
งบประมาณ 18,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารกิจการนักเรยีน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้โรงเรียนมี
เครือข่ายวิทยสุื่อสาร/
เครื่องวิทยุสื่อสารที่มี
ประสทธ์ิภาพ  

01 พ.ค. 2562 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนท้ังหมดไดร้ับ
การดูแลอย่างใกล้ชิด
ในด้านความปลอดภัย
และสวสัดภิาพ 

นักเรียนได้รับการ
ป้องกันแก้ไขและ
พัฒนาพฤติกรรมอันพึง
ประสงคด์้วยระบบ
ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 

นายจ ารสั  ปิมปา 

 

5. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับ ม.1และ ม.4 
งบประมาณ 114,240.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่ปฐมนิเทศนักเรียน ม.
1,ม.4 (กิจการนักเรียน) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจในวิสัยทัศน ์พันธกิจ 
นโยบาย ภารกิจ ตลอดจน
สภาพแวดล้อมต่างๆใน
โรงเรียน และเป็นการ
เสรมิสร้างจริยธรรม เจตคติ
ที่ดีในการท างานเกิดความ
ผูกพันธ์ต่อองค์กร และ
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

29 เม.ย. 2562 ถึง 
 05 พ.ค. 2562 

นักเรียนโรงเรียนส่วน
บุญโญปถมัภ์ ล าพูน 
อยู่ในระเบียบวินัยของ
โรงเรียน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ
อยู่ร่วมกับสังคมได้
อย่างสงบสุข และมี
ความสุข  

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์
ของโรงเรียน 

นายจ ารสั  ปิมปา 

 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายขุนหาญ  นิตตา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารทั่วไป    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
88.โครงการ คุณธรรม จริยธรรม 

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในสถานศึกษาในปัจจุบัน ได้มีการขยายขอบเขตการด าเนินงาน
ภายใต้การบริหารจัดการโดยนักเรียนมากขึ้น สืบเนื่องจากระบบการเรียนการสอนที่เน้นให้
นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน การท ากิจกรรมจึงต้องอาศัยความร่วมมือของนักเรียนใน
ลักษณะขององค์กรที่มีการจัดสรรหน้าที่อย่างมีศักยภาพและเป็นระบบ ซึ่งเรียกว่า สภานักเรียน 
จึงได้จัดให้มีงานน้ีขึ้น และนักเรียนแสดงออกถึงวิถีประชาธิปไตยและมีคณะกรรมการซึ่งเกิดจาก
การ เลือกตั้งอย่างถูกต้อง และ มีส่วนร่วม ในการพัฒนา 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมภีาวะผู้น าและมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  

งบประมาณโครงการ 160,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบรรเจิด  มาศริ ิ

 

1. กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
งบประมาณ 160,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมคุณธรรม (กิจการนักเรยีน) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนมี
ภาวะผู้น าและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมตา่ง ๆ และ๓. 
เพื่อเป็นองค์กรประสานใน
การท ากิจกรรมสร้างเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
8 ประการ 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมคณุธรรม 
จริยธรรม 

นักเรียนมผีลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

นายบรรเจิด  มาศริ ิ

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายขุนหาญ  นิตตา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารทั่วไป    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
89.โครงการ ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.1-ม.6 

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเขา้ถึงบริการทางการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและจัด
การศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มิใช่จ ากัดอยู่
แต่ภายในโรงเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ประวัติศาสตร์และ ภูมิปัญญาไทยสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อีกทั้งฝึกให้นักเรียนรู้จัก
ปรับตัวสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่นอีกด้วย การออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่
จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ของนักเรียน และเรียนรู้วิทยาการ ที่ก้าวหน้า
เพื่อให้เป็น ผู้รอบรู้มีประสบการณ์ตรง และได้เรียนรู้สิ่งใหม่นอกห้องเรียน  

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสถานท่ีจริง 

งบประมาณโครงการ 1,065,920.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบรรเจิด  มาศริ ิ

 

1. กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.1 (644 คน) 
งบประมาณ 64,400.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมทัศนศึกษา (กิจการนักเรียน) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ความรู้และประสบการณ์
ตรงจากสถานที่จริง 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
31 ธ.ค. 2561 

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษา 

นักเรียนทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในภายนอกนอก
และสามารถน า
ประสบการณ์ที่ไดม้า
ประยุกต์ใช้ในการเรียน
และการด ารงชีวิต
ประจ าวันได ้

นายวัชรินทร์  จันทร์ตา 

 

2. กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.2 (598 คน) 
งบประมาณ 119,600.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมทัศนศึกษา (กิจการนักเรียน) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

2.เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ ประสบการณต์รง
จากสถานที่จริงและมี
ความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู ้

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 31 ธ.ค. 2561 

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษา 

นักเรียนทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในภายนอกนอกและ
สามารถน าประสบการณ์
ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและการด ารงชีวิต
ประจ าวันได ้

นางแสงหล้า  เรือง
พยัคฆ ์
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3. กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.3 (560คน) 
งบประมาณ 168,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมทัศนศึกษา (กิจการนักเรียน) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนได้มี
กิจกรรมร่วมกันรูจ้ัก
ปรับตัวสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี ต่อ
เพื่อน ครู ผู้อื่น 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
31 ธ.ค. 2561 

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษา 

นักเรียนทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในภายนอกนอกและ
สามารถน าประสบการณ์
ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและการด ารงชีวิต
ประจ าวันได ้

นายศราวุธ  หลุยจ าวัน 

 

4. กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.4 (555คน) 
งบประมาณ 216,450.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมทัศนศึกษา (กิจการนักเรียน) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้วิทยาการที่
ก้าวหน้าของโลกและ
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจาก
สถานท่ีจริง 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
31 ธ.ค. 2561 

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษา 

นักเรียนทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในภายนอกนอกและ
สามารถน าประสบการณ์
ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและการด ารงชีวิต
ประจ าวันได ้

นายภากร  วงศ์มลู 

 

5. กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นม.5 (397 คน) 
งบประมาณ 192,550.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมทัศนศึกษา (กิจการนักเรียน) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

เพื่อเสรมิสร้าง
ประสบการณ์ให้กับน
นักเรียนท่ีเพิ่มเติมจาก
การเรยีนในห้องเรียน 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
31 ธ.ค. 2561 

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษา 

นักเรยีนทุกคนไดร้ับ
ประสบการณต์รงจาก
การศึกษาแหล่งเรยีนรู้ภายใน
ภายนอกนอกและสามารถน า
ประสบการณ์ทีไ่ดม้า
ประยุกต์ใช้ในการเรียนและ
การด ารงชีวิตประจ าวันได ้

นายพิเชษฐ  ฟองศรี 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

6. กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.6 (521 คน) 
งบประมาณ 304,920.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรมทัศนศึกษา (กิจการนักเรียน) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
นอกห้องเรียนให้แก่
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 31 ธ.ค. 2561 

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษา 

นักเรียนทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในภายนอกนอกและ
สามารถน าประสบการณ์
ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและการด ารงชีวิต
ประจ าวันได ้

นางอรชิสา  พานค าดาว 

 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายขุนหาญ  นิตตา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารทั่วไป    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
90.โครงการ ผู้น าประชาธิปไตย 

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 1 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในสถานศึกษาในปัจจุบัน ได้มีการขยายขอบเขตการด าเนินงาน
ภายใต้การบริหารจัดการโดยนักเรียนมากขึ้น สืบเนื่องจากระบบการเรียนการสอนที่เน้นให้
นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน การท ากิจกรรมจึงต้องอาศัยความร่วมมือของนักเรียนใน
ลักษณะขององค์กรที่มีการจัดสรรหน้าท่ีอย่างมีศักยภาพและเป็นระบบ ซึ่งเรียกว่า สภานักเรียน 
จึงได้จัดให้มีงานน้ีขึ้น และนักเรียนแสดงออกถึงวิถีประชาธิปไตยและมีคณะกรรมการซึ่งเกิดจาก
การ เลือกตั้งอย่างถูกต้อง และ มีส่วนร่วม ในการพัฒนา 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมภีาวะผู้น า มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมระบบการท างานใน
ระบอบประชาธิปไตย  

งบประมาณโครงการ 93,550.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบรรเจิด  มาศริ ิ
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1. กิจกรรมค่ายพัฒนาสภานักเรียน 
งบประมาณ 51,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนักเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมนักเรียนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาการท างาน
ของสภานักเรียน 
นักเรียนแกนน าสู่การ
ปฏิบัติจริงเละน ามา
พัฒนาโรงเรียน 

01 ก.พ. 2562 ถึง  
01 มี.ค. 2562 

คณะกรรมการสภา
นักเรียนได้ปฏิบตัิหน้าที่ 
การท างานพัฒนาโรงเรยีน 
และเข้าใจบทบาทของ
ตนเองในการท างานเป็น
ทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 

สภานักเรียนได้รับ
การส่งเสริมและสร้าง
ภาวะความเป็นผู้น า 

นายบรรเจิด  มาศริ ิ

 

2. กิจกรรมมอบเข็มสภา 
งบประมาณ 2,450.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนักเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมนักเรียนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่
น้องสภา 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 พ.ย. 2561 

ความสัมพันธ์ ระหว่างรุ่น
พี่สภานักเรียน และ สภา
นักเรียนในรุ่นปัจจุบัน  

สภานักเรียนได้รับ
การส่งเสริมและ
สร้างภาวะความ
เป็นผู้น า 

นายบรรเจิด  มาศริ ิ

 

3. กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
งบประมาณ 5,620.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนักเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมนักเรียนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิการมีส่วน
ร่วมระบอบ
ประชาธิปไตยแก่
นักเรียน  

01 ก.พ. 2562 ถึง  
01 มี.ค. 2562 

นักเรียนโรงเรียนส่วนบุญ
โญปถัมภ์ ล าพูน มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

นายบรรเจิด  มาศริ ิ
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4. กิจกรรมศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนสภา 
งบประมาณ 20,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนักเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมนักเรียนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาคณะ
กรรมการบริหารสภานักเรยีน ใน
ด้านการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบรหิารสภา
นักเรยีน  

01 ส.ค. 2562 ถึง 
 30 ส.ค. 2562 

คณะกรรมการบริหารสภา
นักเรียนไดแ้ลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
และประสบการณ์ในการท างาน
กับคณะกรรมการบริหารสภา
นักเรียนโรงเรียนอื่น 

สภานักเรียนได้รับ
การส่งเสริมและ
สร้างภาวะความ
เป็นผู้น า 

นายบรรเจิด  มาศริ ิ

 

5. กิจกรรมพัฒนาทักษะความเปน็เลิศสภานักเรียน 
งบประมาณ 6,450.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนักเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมนักเรียนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อวางแผนในการ
ปฏิบัติงานของสภา
นักเรียน ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพของงานท่ี
ได้รับผิดชอบให้ดีขึ้น 

01 ส.ค. 2562 ถึง  
30 ส.ค. 2562 

สภานักเรยีนทกุคน เกดิ
ความตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของสภานกัเรียนและ
มีทักษะในการด าเนินงาน
ให้เข้มแข็ม มีการพฒันา
อย่างต่อเนื่องไปสูค่วาม
ยั่งยืนต่อไป 

สภานักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและสร้าง
ภาวะความเป็นผู้น า 

นายบรรเจิด  มาศริ ิ

 

6. กิจกรรมคิดดี/ลดขยะ และไฟฟ้า 
งบประมาณ 8,030.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารกจิการนักเรยีน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
มีจิตสาธารณะ  

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรยีนโรงเรียนสว่นบญุ
โญปถัมภ์ ล าพูน มีจติ
สาธารณะ มีคณุธรรม
จรยิธรรมและตระหนักใน
การรักษาความสะอาด
ให้กับโรงเรยีน 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

นายบรรเจิด  มาศริ ิ

 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายขุนหาญ  นิตตา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารทั่วไป    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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91.โครงการ พัฒนากลุ่มงานอ านวยการกิจการนักเรียน 

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจดัการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและจัด
การศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ ล าพูน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และมีจ านวนนักเรียน
มาก จึงต้องมีการอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับบุคคล 
หน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งภาคเอกชน ในระบบงานอ านวยการต้องไดร้ับ
การพัฒนาให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า ในการบริการ การเกบ็รวบรวมข้อมลูข่าวสาร 
ระบบการส่งต่อ การรับ – ส่ง เอกสาร การโตต้อบหนังสือ และการงานประสานงาน และปฏิบัตไิด้
อย่างเป็นระเบยีบตามระบบงานธุรการ  

วัตถุประสงค์โครงการ จัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานส านักงาน บริการประสานงานระหว่างหน่วยงานในโรงเรยีน
กับฝ่ายบรหิารโรงเรยีน และให้บรกิารต้อนรับ ประสานงานกับผู้ปกครอง หรือหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่มาติดต่อราชการ  

งบประมาณโครงการ 113,608.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอุดม  บุญจม 

 

1. กิจกรรมพัสดุงานส านกังานอ านวยการ 
งบประมาณ 113,608.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารกิจการนักเรียน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.จัดท าแผนปฏิบตัิงาน/
โครงการ งานส านักงาน 
บริการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานใน
โรงเรียนกับฝ่ายบริหาร
โรงเรียน และให้บริการ
ต้อนรับ ประสานงานกับ
ผู้ปกครอง หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มา
ติดต่อราชการ 

01 ธ.ค. 2561 ถึง  
31 พ.ค. 2562 

ครู บุคลากร นักเรียนและ
บุคคลภายนอกมีความพึง
พอใจในระบบการ
ให้บริการ  

โรงเรียนมีการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร ผลการ
ด าเนินงานของโรงเรยีน
ต่อชุมชนและสังคม
ภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 

นายอุดม  จันทรา 
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ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายขุนหาญ  นิตตา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารทั่วไป    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
92. โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมอตัลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในสถานศึกษาในปัจจุบัน ได้มีการขยายขอบเขตการด าเนินงาน
ภายใต้การบริหารจัดการโดยนักเรียนมากขึ้น สืบเนื่องจากระบบการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียน
เป็นศูนย์กลางการเรียน การท ากิจกรรมจึงต้องอาศัยความร่วมมือของนักเรียนในลักษณะของ
องค์กรที่มีการจัดสรรหน้าที่อย่างมีศักยภาพและเป็นระบบ ซึ่งเรียกว่า สภานักเรียน จึงได้จัดให้มี
งานนี้ขึ้น และนักเรียนแสดงออกถึงวิถีประชาธิปไตยและมีคณะกรรมการซึ่งเกิดจากการ เลือกตั้ง
อย่างถูกต้อง และ มีส่วนร่วม ในการพัฒนา 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมภีาวะผู้น าและมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  

งบประมาณโครงการ 143,430.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวัชรินทร์  จันทร์ตา 

 

1. กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด 
งบประมาณ 20,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนักเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมนักเรียนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่การ
ท าความสะอาด 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
28 ก.พ. 2562 

ห้องเรียนสะอาด มี
ระเบียบ สวยงาม น่า
อยู่ และปลอดภัยแก่
ผู้เรยีน  

นักเรียนมีความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป 

นายวัชรินทร์  จันทร์ตา 
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2. กิจกรรมโรงเรียนศีล 5  
งบประมาณ 15,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนกัเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมนักเรียนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนได้น า
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใช้ใน
การด าเนินชีวิตอยา่งมี
ความสุข ปลูกฝังจิตส านึก
และสร้างความตระหนัก 
รักและเชิดชูสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ให้เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศอย่างมั่นคง 

01 ส.ค. 2562 ถึง  
30 ส.ค. 2562 

ด าเนินการรณรงค์ให้
นักเรียนทุกคนเกดิความ
รักความสามัคคี ผ่าน
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และเชิญ
ชวนให้ปฏิบัติตนตามแนว
ศีล 5 

นักเรียนมผีลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

นายวัชรินทร์  จันทร์ตา 

 

3. กิจกรรมประเพณีไหว้ครู 
งบประมาณ 20,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารกิจการนักเรยีน  

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนได้ระลึก
ถึงบุญคุณของครู 
อาจารยผ์ู้สอน 

03 มิ.ย. 2562 ถึง  
13 มิ.ย. 2562 

เพื่อให้นักเรียนได้
ตระหนักและกตัญญู
ต่อครูอาจารยืผุส้อน 

นักเรียนมผีลการ
ประเมินผ่านเกณฑด์้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

นายวิเชียร  พิสูจน ์

 

4. กิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง 
งบประมาณ 20,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนักเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมนักเรียนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนได้สืบ
สานประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นและระลึกถึง
คุณความดีของคร ู

01 ม.ค. 2562 ถึง  
30 เม.ย. 2562 

นักเรียนได้สืบสาน
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นและระลึกถึง
คุณความดีของคร ู

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมประเพณีวัน
ส าคัญของชาติ,ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

นายวิเชียร  พิสูจน ์
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5. กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ 
งบประมาณ 18,160.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารกิจการนักเรยีน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนได้ระลึก
และกตญัญูรูคุ้ณครูผูส้ั่ง
สอนตามแบบประเพณี
ไทย 

02 ก.ย. 2562 ถึง  
19 ก.ย. 2562 

นักเรียนได้ร่วมระลึกถึง
คุณความดีของครูผูเ้คย
สอน 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมประเพณีวัน
ส าคัญของชาติ,ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

นายวิเชียร  พิสูจน ์

 

6. กิจกรรมเข้าร่วมประเพณีกับชมุชน 
งบประมาณ 30,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารกิจการนักเรยีน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนได้
ตระหนักและเห็นคณุค่า
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถ่ิน 

22 ต.ค. 2561 ถึง 
 29 ส.ค. 2562 

นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับ
ประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมประเพณีวัน
ส าคัญของชาติ,ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

นายวิเชียร  พิสูจน ์

 

7. กิจกรรมค่ายผู้น าคุณธรรม (กล้าดี) 
งบประมาณ 10,270.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนักเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมนักเรียนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้เยาวชน
ได้รับทราบถึงหลักความ
เป็นผู้น า และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน สร้าง
ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
แก่เยาวชนและน าไป
เผยแพรสู่่ชุมชน และให้
เยาวชนมีความเป็นผู้น า
และร่วมกันสร้าง
เครือข่าย เสริมสรา้ง
จิตส านึกท่ีดีแกเ่ยาวชน
และสามารถเป็น
แบบอย่างต่อสังคมได้  

15 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนโรงเรียนส่วน
บุญโญปถมัภ์ ล าพูน มี
จิตส านึก สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ใน
หลักธรรมภิบาลและ
น าไปเผยแพร่แกส่ังคม 

นักเรียนมผีลการ
ประเมินผ่านเกณฑด์้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

นายวัชรินทร์  จันทร์ตา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

8. กิจกรรมค่ายคนดีของแผ่นดิน 
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนักเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมนักเรียนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
มีภาวะผู้น าและมสี่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ส่งเสริมระบบการท างาน
ในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นองค์กรประสานใน
การท ากิจกรรมสร้าง
เสรมิคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ 

15 ต.ค. 2561 ถึง 
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนโรงเรียนส่วน
บุญโญปถมัภ์ ล าพูน 
ได้รับการพัฒนา และมี
ภาวะการเป็นผู้น าระบบ
การท างานในระบอบ
ประชาธิปไตย  

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

นายวัชรินทร์  จันทร์ตา 

 
 

ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายขุนหาญ  นิตตา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารทั่วไป    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
93. โครงการ พัฒนางานนักปฏิบติัการ 

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 5 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หลักการและเหตุผล งานนักปฏิบัติการเป็นงานท่ีนับว่ามีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะสนับสนุนหรือร่วม
ด าเนินการให้งานในฝา่ยบริหารทัว่ไปส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงคท์ั้งด้านอาคารสถานท่ี 
สาธารณูปโภค การปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งภมูิทัศน์บริเวณโรงเรียน เพื่อความรม่รื่น สวยงาม 
และเอื้อต่อการเรยีนรู้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ครู และบคุลากรในโรงเรียน 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนางานนักปฏิบัติการให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณโครงการ 327,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมงคล  บุณฑริกบุตร 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

1. กิจกรรมงานจัดตกแต่งพ้ืนที่บ ารุงดูแลรักษา 
งบประมาณ 70,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการตกแต่ง และ
บ ารุงรักษาพ้ืนท่ีบริเวณ
ภายในโรงเรียน และจัด
พื้นที่ให้ร่มรื่นสวยงาม 

15 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและนักเรียน ร้อย
ละ 100 มีความพึง
พอใจในภูมิทัศน์ของ
โรงเรียน 

นักเรียนมีความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับมาก
ขึ้นไป 

นายบรรเจิด  มาศริ ิ

 

2. กิจกรรมงานคณะนักปฏิบัติงาน 
งบประมาณ 7,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารทัว่ไป 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักปฏิบัติงานได้
มีชุดฟอร์มในการ
ปฏิบัติงาน ให้ดูเป็น
ระเบียบสวยงาม 

15 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักปฏิบัติการ ร้อยละ 
95 มีการแต่งกาย
สุภาพ เป็นระเบยีบ 
สวยงาม 

มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
สถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นายมงคล  บุณฑริกบุตร 

 

3. กิจกรรมงานยานพาหนะ 
งบประมาณ 250,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าซ่อมบ ารงุและประกันภัย
ยานพาหนะ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้มียานพาหนะที่
ใช้เดินทางไปราชการและ
น านักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม การเดินทางมี
ความปลอดภัยและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

15 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครู บุคลากรนักเรยีน 
ร้อยละ 90 มีความพึง
พอใจในการใช้บริการ
ความปลอดภัย และ
พนักงานขับรถมี
มาตรฐานในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 

มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
สถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นายชุมพล  ตันสุวัฒน ์

 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายขุนหาญ  นิตตา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารทั่วไป    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

94. โครงการ พัฒนางานบริการ 

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 5 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หลักการและเหตุผล โรงเรียนส่วนบุญโญปภัมภ์ ล าพูน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และมีจ านวนนักเรียนมาก จึง
ต้องมีอ านวยความสะดวกให้บริการ ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับบุคคล หน่วยงานราชการท้ังภายใน
และภายนอก รวมท้ังภาคเอกชนในระบบงานอ านวยการต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดความรวมเร็ว ถูกต้อง 
แม่นย า ในการบริการ การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสาร และได้รับการ
ให้บริการด้านต่างๆ 

งบประมาณโครงการ 15,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอธิคม  ณะใจ 
 

1. กิจกรรมงานสวัสดิการ 
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้การบริการด้าน
งานบริการแก่ครู นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษารวมทั้ง
บุคคลภายนอก 

15 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ผู้รับบริการมคีวามพึง
พอใจในการให้บริการ 

นักเรียนมีความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป 

นายกิติศักดิ์  ภมูิภักด ี

 

2. กิจกรรมงานชุมชนสัมพันธ ์
งบประมาณ 5,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารทัว่ไป 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ให้โรงเรียนบริหารจัด
การศึกษาได้บรรลุตาม
มาตรฐานและเป้าหมายท่ี
ก าหนด ให้ชุมชนเกิดความพึง
พอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธาเชื่อมั่น
ในการศึกษาของโรงเรียน 

15 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ผู้ปกครอง ชุมชน 
นักเรียน มสี่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนประสบ
ความส าเร็จในการจัด
การศึกษามาตรฐาน
และเป้าหมายที่ก าหนด 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
สมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบัน มีส่วนร่วม
รับผิดรับชอบต่อการวางแนว
ทางการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

นายสมพร  นวลปันยอง 
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ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายขุนหาญ  นิตตา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารทั่วไป    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
95. โครงการ พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเขา้ถึงบริการทางการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและจัด
การศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล งานโสตทัศนศึกษาเป็นงานที่ให้บริการกับนักเรียน - ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
และบุคคลภายนอกที่มาขอใช้บริการ  ดังนั้นเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ จึงต้องมีโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย และวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการให้บริการ  ใน
การส่งเสริมนักเรียน ครูและบุคลากร องค์กรภายนอก ตลอดจนชุมชนที่มาขอใช้บริการในการ
สนับสนุนและจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนา และให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณโครงการ 541,920.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอธิคม  ณะใจ 

 

1. กิจกรรมพัฒนาการให้บริการงานโสตทัศนศึกษา 
งบประมาณ 120,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่วารสารโรงเรียน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาระบบไฟแสง
สว่างหอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ และห้องประชุม
บุนนาค 

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 31 มี.ค. 2562 

นักเรียน บุคลากร
โรงเรียนส่วนบุญโญป
ถัมภ์ ล าพูน 

นักเรียน/ผู้รับบริการ
งานโสตทัศนศึกษามี
ความพึงพอใจในการ
จัดการโสตทัศนูปกรณ ์

นายอธิคม  ณะใจ 

 
 
 
 



256 

 

 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

2. กิจกรรมระบบประชาสมัพันธ ์
งบประมาณ 86,130.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าวารสารโรงเรียน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อ พัฒนาการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างครอบคลุมครบ
วงจรเป็นระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ และจัดสรร 
วัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อ
งานประชาสัมพันธ์ 

15 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

ครูและนักเรียน ร้อย
ละ 100 ได้รับข้อมลู
ข่าวสาร 

โรงเรียนมีการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร ผลการ
ด าเนินงานของโรงเรยีน
ต่อชุมชนและสังคม
ภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 

นางจารวี  บัวขม 

 

3. กิจกรรมอบรมนักประชาสัมพนัธ ์
งบประมาณ 12,700.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าวารสารโรงเรียน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใน
การเป็นนักประชาสัมพันธ์
แก่นักเรียนที่สนใจ 
เสริมสร้างความรู้
ความสามารถของนักเรียน
ด้านงานประชาสัมพันธ์ 
และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านกิจกรรมงาน
ประชาสัมพันธ์ของ
สถานศึกษา 

15 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

ครูและนักเรียน ร้อยละ 
95 มีความสนใจด้านงาน
ประชาสมัพันธ์ 

โรงเรียนมีการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร ผลการ
ด าเนินงานของโรงเรยีน
ต่อชุมชนและสังคม
ภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 

นางจารวี  บัวขม 

 

4. กิจกรรมจัดท าวารสารและแผ่นพับประชาสมัพันธ์โรงเรียน 
งบประมาณ 232,200.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่วารสารโรงเรียน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
และรายงานความ
เคลื่อนไหวของกิจกรรม
ต่างของโรงเรียนให้แก่ 
นักเรียน ครู บุคลากร 
ประชาชนภายนอกได้
รับทราบ 

22 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ร้อยละ 100 ได้
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 

โรงเรียนมีการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร ผลการ
ด าเนินงานของโรงเรยีน
ต่อชุมชนและสังคม
ภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 

นางอโนชา  ปัญจบุร ี
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5. กิจกรรมการจัดท าสื่อวิดีทัศน์โรงเรียน 
งบประมาณ 17,150.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าวารสารโรงเรียน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดท าสื่อเสนอการ
บริหารงาน และกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนต่อ
สาธารณะ เผยแพรคุ่ณ
งามความดีของโรงเรียน 
สาธารณชนไดรู้้ถึงสิ่งท่ี
โรงเรียนได้กระท าการอัน
เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และชุมชนรอบข้าง 
ส่งเสริมและชักจูงใจ
สาธารณชนให้เกิดความ
เลื่อมใสศรัทธา 

15 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

ร้อยละ 100 จัดท าสื่อ
น าเสนอการบริหารงาน
และกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนต่อสาธารณะ 

โรงเรียนมีการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร ผลการ
ด าเนินงานของโรงเรยีน
ต่อชุมชนและสังคม
ภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 

นายกิติศักดิ์  ภมูิภักด ี

 

6. กิจกรรมป้ายประชาสัมพนัธ ์
งบประมาณ 73,740.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าวารสารโรงเรียน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ให้กับครู 
นักเรียนและน าเสนอ
กิจกรรมและการ
บริหารงานของโรงเรียน
ต่อสาธารณะ 

15 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

ร้อยละ 100 ครู 
นักเรียน และ
บุคลากร มคีวามพึง
พอใจในการให้บริการ 

โรงเรียนมีการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียนต่อชุมชนและ
สังคมภายนอกอย่าง
สม่ าเสมอ 

นางจารวี  บัวขม 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายขุนหาญ  นิตตา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารทั่วไป    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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96.โครงการ พัฒนางานพยาบาลและอนามัย 

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 5 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล เพื่อบริการดา้นสุขภาพของนักเรียน และคร ู

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพของนักเรียน และครู 

งบประมาณโครงการ 40,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอธิคม  ณะใจ 
 

1. กิจกรรมจัดซ้ือยาเวชภัณฑ ์
งบประมาณ 38,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้ครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการให้บริการด้านการ
ตรวจสุขภาพ และการ
รักษาเบื้องต้น 

15 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษามีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

นักเรียนมีความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับมาก
ขึ้นไป 

นางล าจวน  พันธ์วิริยา
กุล 

 

2. กิจกรรมส่งเสริมสขุภาพและอนามัยนักเรียนในโรงเรียน 
งบประมาณ 2,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารทัว่ไป 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
แก่นักเรียนด้านสุขภาพ
อนามัยและโรคภัยไข้เจ็บ
ตามฤดูกาล 

03 ธ.ค. 2561 ถึง 
 08 มี.ค. 2562 

นักเรียนและบุคลากรทุก
คนได้รับความรู้เรื่อง
สุขภาพอนามัยและวิธี
ปฏิบัติตนเพื่อรักษา
สุขภาพ 

นักเรียนมสีุขภาพ
อนามัย ตามเกณฑ์
มาตรฐานและลักษณะ
จิตสังคม 

นางล าจวน  พันธ์วิริยากุล 

 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายขุนหาญ  นิตตา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารทั่วไป    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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97.โครงการ พัฒนางานสาธารณูปโภค 

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 5 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หลักการและเหตุผล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีอาคารเรียนถาวร 10 หลัง มี
อาคารช่ัวคราว สระว่ายน้ า หอประชุมโรงอาหาร และอาคารประกอบอื่นๆจ านวนมาก ทางงาน
อาคารสถานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลความสะอาด ความมั่นคงแข็งแรง ปรับปรุงสถานท่ีต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกับการใช้งาน ตลอดจนซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ เอื้อต่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณส์าธารณูปโภคให้พร้อมใช้งาน  

งบประมาณโครงการ 140,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุทัศน์  หวังด ี

 

1. กิจกรรมซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า 
งบประมาณ 100,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า
ให้พร้อมใช้งานได้เมื่อเกดิ
ปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง 

15 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและนักเรียน ร้อย
ละ 95 มีความพึงพอใจ
ในการให้บริการด้าน
ระบบไฟฟ้า 

สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค มีความ
ปลอดภัยเพียงพอและเอื้อต่อ
การบริหารจัดการและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

นายกัมพล  ค าเวียง 

 

2. กิจกรรมงานซ่อมบ ารุงระบบน้ า 
งบประมาณ 40,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อซ่อมบ ารุงรักษา
ระบบน้ าของโรงเรียนให้มี
น้ าใช้ สะอาด และ
ปลอดภัย 

15 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและนักเรียน ร้อย
ละ 95 มีความพึงพอใจ
ในการให้บริการด้าน
ระบบน้ าของโรงเรียน 

สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณปูโภค มคีวาม
ปลอดภัยเพียงพอและเอื้อต่อ
การบรหิารจดัการและการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

นายกัมพล  ค าเวียง 
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ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายขุนหาญ  นิตตา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารทั่วไป    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
98.โครงการ พัฒนางานอาคารสถานที ่

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 5 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและจัด
การศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนอกจากการจัดกิจกรรมทางวิชาการแล้วการเตรียมความพร้อมของ
อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียน พร้อมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวก  ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน ท าให้ นักเรียนเกิดองค์ความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น ตามเป้าหมายการจัด
การศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน มีอาคารเรียน มีอาคารชั่วคราว สระว่าย
น้ า หอประชุม โรงอาหาร และอาคารประกอบอื่นๆ จ านวนมาก ทางงานอาคารสถานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลความสะอาด ความมั่นคงแข็งแรง ปรับปรุงสถานท่ีต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
ตลอดจนซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนให้ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีให้สะอาด เป็นระเบยีบ เอื้อต่อการจัดการเรยีนการสอนและ
กิจกรรม  

งบประมาณโครงการ 472,509.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุทัศน์  หวังด ี
 

1. กิจกรรมซ่อมแซมอาคาร 
งบประมาณ 222,509.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาอาคารเรียน
และส่วนประกอบรวมทั้ง
วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้  

15 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

1. นักเรียนร้อยละ 100 มี 
ห้องเรียน สถานท่ีพอเพียง 
กับกิจกรรมต่าง และ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรยีนการสอน  

นักเรียนมีความพึง
พอใจแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป  

นายสุทัศน์  หวังด ี
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2. กิจกรรมงานท าความสะอาด 
งบประมาณ 100,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อใหอ้าคารเรยีน 
อาคารประกอบ วัสดุ
อุปกรณ์ มีความสะอาด
พร้อมใช้งาน  

15 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและนักเรียน ร้อยละ 
100 มีความพึงใจใน
การให้บริการ 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมเข้าร่วมกิจกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศลิปกรรม
ท้องถิ่น 

นายสุทัศน์  หวังด ี

 

3. กิจกรรมงานซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 
งบประมาณ 100,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อซ่อมบ ารุงรักษา
ให้มีสภาพใช้งานได้ปกต ิ

15 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ซ่อมบ ารุง
เครื่องปรับอากาศให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน 

สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค มีความ
ปลอดภัยเพียงพอและ
เอื้อต่อการบริหารจดัการ
และการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

นายสุทัศน์  หวังด ี

 

4. กิจกรรมงานจัดการสิ่งแวดล้อม 
งบประมาณ 50,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน 

15 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

นักเรียนมีความพึงพอใจแหล่ง
เรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป 

นายสุทัศน์  หวังด ี

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายขุนหาญ  นิตตา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารทั่วไป    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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99.โครงการ พัฒนางานอ านวยการ 

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจดัการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และมีจ านวนนักเรียน
มากจึงต้องมีการอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับบุคคล
หน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งภาคเอกชน ในระบบงานอ านวยการต้องได้รับ
การพัฒนาให้เกิดความรวดเร็วถูกต้อง แม่นย า ในการบริการ การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ระบบ
การส่งต่อ การรับ - ส่ง เอกสาร การโต้ตอบหนังสือและการงานประสาน และปฏิบัติได้อย่างเป็น
ระเบียบตามระบบงานธุรการ 

วัตถุประสงค์โครงการ จัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานส านักงาน ให้การบริการประสานงานระหว่างหน่วยงานใน
โรงเรียนกับฝ่ายบริหารโรงเรียน ให้บริการต้อนรับ ประสานงานกับผู้ปกครองหรือหน่วยงานต่างๆ 
ที่มาติดต่อราชการ และกรองงาน น าเสนองาน รายงานผล และให้บริการอื่นๆ 

งบประมาณโครงการ 14,222.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพีระพงษ์  ถุงแก้ว 

 

1. กิจกรรมพัฒนางานอ านวยการ  
งบประมาณ 14,222.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิงาน 
โครงการ ให้บริการ
ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานในโรงเรียนกับ
ฝ่ายบรหิารโรงเรยีน 
ให้บริการต้อนรับ
บุคคลภายนอกที่เข้ามา
ติดต่อ 

15 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

ร้อยละ 95 ครู นักเรียน 
และบุคคลภายนอก มี
ความพึงใจในการ
ให้บริการ 

มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
สถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นายพีระพงษ์  ถุงแก้ว 

 
 

ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายขุนหาญ  นิตตา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารทั่วไป    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

100.โครงการ พัฒนางานโภชนาการและปฏิคม 

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 5 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน เป็นโรงเรียนที่มีความตระหนักเห็นความส าคัญและความ
จ าเป็นในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ทั้งในเรื่องของการจัด
สภาพแวดล้อม การดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตของนักเรียน การเผ้าระวังภาวะสุขภาพ และการ
บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรีน การเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีแก่นักเรียนที่เน้นสุขบัญญัติ
แห่งชาติ แต่ในสภาพปัจจุบันโรงเรียนยังมีปัญหาด้านสุขภาพและพฤติกรรมที่เสี่ยงของนักเรียน
และบคุลากรในโรงเรียน นักเรียนส่วนหนึ่งยังมีปัญหาโรคอ้วนหรือผอมเกินไป การขาดวินัยใน
การรับประทานอาหารให้เป็นเวลา การเลือกซื้ออาหารที่ไม่มีประโยชน์ ท าให้นักเรียนมีปัญหา
โรคอ้วนน้ าหนักเกินมาตรฐาน ในขณะเดียวกันยังมีนักเรียนที่น้ าหนักต่ ากว่าเกณณ์มาตรฐาน
เช่นกัน ซึ่งเกิดจากการขาดสารอาหาร การรับประทานอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการ จะ
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนไม่ได้เต็มศักยภาพ จากสภาพปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนจึงได้ด าเนินการเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนบุคลากรใน
โรงเรียน อย่างจริงจัง เพื่อแก้ปัญหาและเสริมสร้างปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีในการเลือกรัปบประทาน
อาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย และให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อให้
นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนสามารถพัฒนาสุขภาพของตนเองได้อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนางานโภชนาการของโรงเรียน 

งบประมาณโครงการ 695,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุทัศน์  หวังด ี
 

1. กิจกรรมศึกษาดูงานร้านอาหารในโรงเรียน 
งบประมาณ 1,600.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบเงินรายได้อื่นๆ -> ค่าบริหารจดัการโรงอาหาร 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อศึกษาระบบการ
บริหารและการจัดการ
โรงอาหารที่มี
ประสิทธิภาพ  

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูที่ไปศึกษาดูงาน น า
ความรู้ที่ได้รับมา
วางแผนพัฒนาการ
บริหารงานและการ
จัดการโรงอาหารของ
โรงเรียน 

สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค มีความ
ปลอดภัยเพียงพอและเอื้อ
ต่อการบริหารจดัการและ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

นางสาวนิตยา  นะพินธ์ุ 



264 

 

 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

2. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์งานโภชนาการ 
งบประมาณ 448,800.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบเงินรายได้อืน่ๆ -> ค่าบริหารจัดการโรงอาหาร 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้มีอุปกรณ์
โภชนาการที่เพียงพอ
เหมาะสมกับการใช้งาน  

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

1. ร้อยละ 95 มีวัสดุ 
อุปกรณ์ที่มีคณุภาพใช้
ในโรงอาหาร 2. มี
จ านวนวัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอในการใช้งาน 
พร้อมให้บริการที่
เหมาะสม 

สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค มีความ
ปลอดภัยเพียงพอและเอื้อ
ต่อการบริหารจดัการและ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

นางสาวนิตยา  สิงห์ค า 

 

3. กิจกรรมจัดท าป้ายชื่อร้านค้าในโรงอาหาร 
งบประมาณ 28,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบเงินรายได้อื่นๆ -> ค่าบริหารจัดการโรงอาหาร 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดท าป้ายร้านค้า
โรงอาหารใหไ้ด้มาตรฐาน
และสวยงาม 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

1. ร้านค้า ร้อยละ 100 
มีป้ายชื่อเป็นของ
ตนเอง 2. ทุกร้านค้ามี
ป้ายช่ือท่ีได้มาตรฐาน 
แข็งแรง และสวยงาม 

สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค มีความ
ปลอดภัยเพียงพอและเอื้อ
ต่อการบริหารจดัการและ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

นางสาวนิตยา  สิงห์ค า 

 

4. กิจกรรมจัดท าระบบบ่อดักไขมัน 
งบประมาณ 91,600.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบเงินรายได้อื่นๆ -> ค่าบริหารจัดการโรงอาหาร 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
เน่าเสยีอันเกิดจากคราบ
ไขมันต่าง ๆ  

15 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

จัดท าบ่อดักไขมันใน
โรงอาหาร 

สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค มีความ
ปลอดภัยเพียงพอและเอื้อ
ต่อการบริหารจดัการและ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

นางสาวนิตยา  นะพินธ์ุ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

5. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ ต้อนรับงานปฏิคม 
งบประมาณ 30,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบเงินรายได้อื่นๆ -> ค่าบริหารจัดการโรงอาหาร 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่
ทันสมัยและเพียงพอต่อ
การให้การปฏบิัติงาน
และให้บริการ 

15 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ร้อยละ 95 บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนรู้สึกพึงพอใจ
และมีความสมัพันธ์ที่ดี
ต่อกัน ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ มี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนมีความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป 

นางพรรณภา  ด้วงทอง 

 

6. กิจกรรมจัดซ้ือชุดรับแขก ผ้าปูโต๊ะ เก้าอี้ 
งบประมาณ 95,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่
ทันสมัยและเพียงพอต่อ
การให้การปฏบิัติงาน
และให้บริการ มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
สะดวกและเป็นระบบ 
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
บริการมคีวามรูส้ึกพึง
พอใจและมี
ความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน 

15 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครู นักเรียน บุคลากร
ภายใน และ
บุคคลภายนอก ร้อยละ 
95 มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

นักเรียนมีความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับมาก
ขึ้นไป 

นางพรรณภา  ด้วงทอง 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายขุนหาญ  นิตตา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารทั่วไป    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
101.โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศกิจการนกัเรียน 

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจดัการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้เจริญก้าวหน้าไปมาก โลกเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร 
ความเปลี่ยนแปลงที่มีการน าเอาเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์มาช่วยในการบริหารจัดการและพัฒนา
ระบบการศึกษามีมากขึ้น จากนโยบายโรงเรียนที่จะสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริง ทั้งในด้านอุปกรณ์ ด้านสาระการเรียนรู้ และด้านบุคลากรโดยใช้
เทคโนโลยีเป็นกลไลส าคัญในการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน ทางงานเทคโนโลยีได้เล็งเห็นในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานเพื่อให้รองรับต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อให้
ตอบสนองต่อการน าข้อมูลสารสนเทศมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการ รวมทั้งใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอื้อต่อการบริหารจัดการและเรียนการสอน  

งบประมาณโครงการ 176,110.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอุดม  บุญจม 

 

1. กิจกรรมจัดท าเอกสารคู่มือนักเรียน 
งบประมาณ 114,240.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่คู่มือนักเรียน ม.1,ม.4 
(กิจการนักเรียน)  

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียน เข้าใจ
และทราบในกฎระเบียบ
ของโรงเรียนและปฏิบตัิ
ตามกฎระเบยีบของทาง
โรงเรียน  

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

นักเรียนเข้าใจและ
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบ
ของโรงเรียน  

นักเรียนมผีลการ
ประเมินผ่านเกณฑด์้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

นายอุดม  จันทรา 

 

2. กิจกรรมสมุดบันทกึความดี/เอกสารตรวจสอบพฤติกรรมนักเรียน 
งบประมาณ 4,750.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารกจิการนักเรยีน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อสร้างขวัญเเละ
ก าลังใจให้นักเรียนและ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมของ
นักเรียนกลุม่เสี่ยง 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนโรงเรียนส่วน
บุญโญปถมัภ์ ล าพูน อยู่
ในระเบียบวินัยของ
โรงเรียน มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น สามารถอยู่
ร่วมกับสังคมได้อยา่ง
สงบสุข และมีความสุข  

นักเรียนทุกคนได้รับ
การคัดกรองส่งเสริม 
พัฒนา ส่งต่อ อย่าง
เป็นระบบถูกต้องตาม
ขั้นตอน 

นายอุดม  จันทรา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

3. กิจกรรมบัตรประจ าตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 
งบประมาณ 57,120.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน 
ม.1,ม.4 (กิจการนักเรียน) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้นักเรียนมีบตัร
ประจ าตัวนักเรียน 

01 พ.ค. 2562 ถึง 
 31 พ.ค. 2562 

นักเรียนร้อยละ100 มี
บัตรประจ าตัวนักเรียน 

มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
สถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นายอุดม  จันทรา 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายขุนหาญ  นิตตา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารทั่วไป    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
102.โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มงาน         บริหารทั่วไป 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจดัการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและจัด
การศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล จากยุทธ์ศาสตร์และเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 
สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเคียงตาม
มาตรฐานสากลสถานศึกษามีการจัดท าระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถใช้เป็นข้อมูล
ในการประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานโรงเรียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สถานศึกษามี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
ประกอบการตัดสินใจบริหารงานโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 งานสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ได้เห็นความส าคัญและตอบสนองกลยุทธ ของโรงเรียน ได้พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์
ในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน พัฒนา นวัตกรรมเพื่อการเรียน
การสอน ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย โดยการเพิ่ม
ความเร็วและความปลอดภัยให้การใช้อินเตอร์เน็ต เป็นการตอบสนองนโยบายของโรงเรียน ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของครู-อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักเรียนและผู้ปกครอง  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน 2.พัฒนาระบบการซ่อมบ ารุง
ระบบ/อุปกรณเ์ครือข่ายอินเตอรเ์น็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3.พฒันาระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็แม่ข่าย  

งบประมาณโครงการ 725,520.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอธิคม  ณะใจ 

 

1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการให้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน 
งบประมาณ 357,750.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่จัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ฯ -> ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ฯ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
มีประสิทธิภาพพร้อมใช้
งานพอเพียงส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน 

15 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

ปรับปรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในห้องเรยีน
จ านวน 5 ห้อง และ 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จ านวน 18 เครื่อง 

นักเรียนความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการ
สื่อสาร มีผลงานสร้างสรรค์
ด้าน ICT สามารถเผยแพร่สู่
สาธารณะชน รวมทั้งเข้า
ร่วมหรือแข่งขันและได้รับ
รางวัล 

นายฐานิต  พงศทอน
จอมใจ 

 

2. กิจกรรมซ่อมบ ารุงระบบ/อุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
งบประมาณ 200,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่จัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ฯ -> ค่าซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย  

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้การซ่อมบ ารุง
ระบบ/อุปกรณเ์ครือข่าย
อินเตอร์เนต็ และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

15 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

ซ่อมบ ารุงระบบ/อุปกรณ์
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ 
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

นักเรียน/ผู้รับบริการ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตมี
ความพึงพอใจในการใช้
งานเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

นายวัชรินทร์  วิลยะกลู 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

3. กิจกรรมพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตอุปกรณ์บริหารเครือข่าย 
งบประมาณ 167,770.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่จัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ฯ -> ค่าพัฒนาระบบอินเตอร์เนต็และการบรหิารเครือข่าย 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาระบบ
อินเตอร์เนต็อุปกรณ์
บริหารเครือข่าย ให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

15 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

นักเรียนสามารถใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร มี
ผลงานสร้างสรรคด์้าน 
ICT สามารถเผยแพร่สู่
สาธารณะชน รวมทั้งเข้า
ร่วมหรือแข่งขันและ
ได้รับรางวัล 

นายวัชรินทร์  วิลยะกลู 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายขุนหาญ  นิตตา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารทั่วไป    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
  
103.โครงการ พัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ า 
กลุ่มงาน          บริหารทั่วไป 
นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัด 
  การศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจดัการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและจัด
การศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล สระว่ายน้ าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและชุมชนที่ส าคัญใน
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของผู้เรียน แต่ในปัจจุบันยังขาดอุปกรณ์ต่าง ๆในการให้บริการของสระ
ว่ายน้ า จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา จัดสภาพแวดล้อมของสระว่ายน้ า เพื่อ
การบริการที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง ระบบการกรองน้ า ระบบการส่งน้ า การดูดตะกอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ให้น้ ามีความสะอาด ใสและปราศจากเชื้อโรค 

งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุทัศน์  หวังด ี

 

1. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ า 
งบประมาณ 200,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบเงินรายได้อืน่ๆ -> ค่าบริการจดัการสระว่ายน้ า 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการกรอง
น้ า และระบบส่งน้ า การ
ดูดตะกอนใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ให้น้ าสะอาด ใสและ
ปราศจากเชื้อโรค 

01 พ.ย. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

สระว่ายน้ ามีน้ าสะอาด 
ใส ปราศจากเชื้อโรค 

นักเรียนมีความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับมาก
ขึ้นไป 

นายศราวุธ  หลุยจ าวัน 

 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายขุนหาญ  นิตตา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารทั่วไป    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 

104. โครงการ ส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศกึษา 

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 5 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

สอดคล้องกบัมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันปัญหาของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา แนะน าที่
ถูกต้อง เหมาะสม จากผู้ที่เป็นแกนน า และครูที่ปรึกษา เพื่อให้มีนักเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ตักเตือน แนะน าเพื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ อบายมุขท่ีเป็นสิ่งมัว
เมา ทั้งหลายและปัญหาอุบัติภัย เพื่อนักเรียน ครูสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดปัญหาโรคเอดส์ อบายมุขที่เป็นสิ่งมัวเมา สนับสนุนในมีนักเรียนแกน
น าประจ าห้อง และครูที่ปรึกษา และิจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น กิจกรรม to be number one การส่งเสริมประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมโรงเรียนสี
ขาวห่างไกลยาเสพติด การคัดเลือกนักเรียนคนดีศรีส่วนบุญ 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้สถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถงึพิษภัยยาเสพติด ปัญหาโรค
เอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และอบายมุข  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

งบประมาณโครงการ 123,200.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิวัติ  มาเป็ง 

 

1. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
งบประมาณ 15,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนักเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมนักเรียนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อประสานความ
ร่วมมือระหว่างครู, 
นักเรียน และชุมชน เพื่อ
เป็นแนวทางให้ห่างไกล
ยาเสพตดิ 

01 พ.ย. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

มีการร่วมมือกันระหว่าง
ครู,นักเรยีน และชุมชน 
ในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

โรงเรียนไดร้ับความ
ร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายในการร่วมรับ
ผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคณุภาพ
และได้มาตรฐาน 

นายอ านาจ  สีแจ๋ม 

 

2. กิจกรรมรณรงค์ประชาธิปไตย 
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนักเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมนักเรียนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
ได้เห็นความส าคัญของ
ระบอบประชาธิปไตย 

21 ม.ค. 2562 ถึง  
05 ส.ค. 2562 

เพื่อให้นักเรียนได้เห็น
ความส าคญัของระบอบ
ประชาธิปไตย 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

นายวิเชียร  พิสูจน ์

 

3. กิจกรรมSBY TOP TEN 
งบประมาณ 1,400.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนักเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมนักเรียนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อให้ยกย่องนักเรียนที่
ปฏิบัติตนเป็นคนดี และ
ต้นแบบให้กับนักเรียนทั่วไป 
จ านวน 10 ด้าน 

10 ม.ค. 2561 ถึง 
 03 ต.ค. 2562 

นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
มีความรู้ เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง มีความ
พร้อมในการจัดกิจกรรม มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถวิเคราะห์ปัญหา
เกี่ยวกับการศึกษา สังคม 
โดยยึดหลักนิติธรรมได้ 

นักเรียนมีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

นายนิวัติ  มาเป็ง 
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4. กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
งบประมาณ 16,800.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนักเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมนักเรียนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ โรค
เอดส์ การตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร อบายมุขที่เป็น
สิ่งมัวเมา ท้ังหลายและ
ปัญหาอุบัตภิัย 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
03 ก.ย. 2562 

ห้องเรียนมีแผนงาน/
โครงการ กิจกรรมการ
รณรงค์ป้องกันแก้ไขยา
เสพติด โรคเอดส์ 
อุบัติภัยและ อบายมุข 
พร้อมท้ังมอบหมาย
หน้าท่ีรับผดิชอบอย่าง 
ชัดเจน 

นักเรียนได้รับการ
ป้องกันแก้ไขและ
พัฒนาพฤติกรรมอันพึง
ประสงคด์้วยระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียน 

นายนิวัติ  มาเป็ง 

 

5. กิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FIEND CORNER 
งบประมาณ 80,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศกึษา (เงินระดมทรัพยากร) -> ค่าด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะตามความถนดัของนักเรียนนอกเวลาเรยีน -> ค่าจัดกิจกรรมนักเรียนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิสมาชิกทู
บีนัมเบอร์วันได้แสดง
ความสามารถ กล้าคิด 
กล้าท า กล้าเเสดงออก 
และช่วยเสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจอยา่งมีความสุข 
และเพื่อขยายเครือข่าย
โครงการไปยังโรงเรียน
อื่นๆ ในจังหวัดล าพูน 

10 ม.ค. 2561 ถึง  
09 ก.ย. 2562 

สมาชิกชมรมทูบีนมัเบอร์
วันในสถานศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมตาม
ความสามารถและใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ร้อย
ละ 90 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์
ของโรงเรียน   

นายอ านาจ  สีแจ๋ม 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายขุนหาญ  นิตตา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารทั่วไป    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

105.โครงการ เครือข่ายผู้ปกครองและองค์กรภายนอก 

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเขา้ถึงบริการทางการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและจัด
การศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน นับเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการ
เรียนของเด็ก ทั้งสองฝ่ายจึงต้องติดต่อและร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู ้และพัฒนาการดา้น
ต่าง ๆของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ พ่อแม่ ผู้ปกครองสมควรที่จะได้รู้จักกับครูของลูก รับรู้
นโยบาย - แนวการสอน ระเบียบของโรงเรียน กิจกรรมและการบ้านที่ครูมอบหมายให้ลูกเพื่อ
จะได้ช่วย ส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกหลานได้ถูกต้องเหมาะสม 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ระดบัช้ัน ระดับโรงเรียน เพื่อการประสานงานร่วมกันกับโรงเรยีน
ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รวมทั้งครู ผู้ปกครอง และนักเรยีนมีความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน สามารถ
ปรึกษา ปัญหาในด้านพฤติกรรมและการเรียนไดด้ ี

งบประมาณโครงการ 158,400.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอุดม  บุญจม 

 

1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนกัเรียน 2 คร้ัง 
งบประมาณ 138,400.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบเงินรายได้อืน่ๆ -> เงินสมาคมผู้ปกครองฯ (กิจการนักเรยีน) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดตั้งเครือข่าย
ผู้ปกครอง ระดับชั้น 
ระดับโรงเรยีน เพื่อการ
ประสานงานร่วมกันกับ
โรงเรียนใหม้ี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
05 พ.ย. 2562 

มีคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง ระดับห้องเรียน 
ระดับชั้นและระดับ
โรงเรียน เพื่อร่วมกัน
เสรมิสร้าง พัฒนา
ศักยภาพ และพฤติกรรม
ของนักเรียน  

โรงเรียนไดร้ับความ
ร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายในการร่วมรับ
ผิดรับชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาใหม้ี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน 

นายวีรวัฒน์  ค ามะยอม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

2. กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 2 คร้ัง 
งบประมาณ 20,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบเงินรายได้อื่นๆ -> เงินสมาคมผู้ปกครองฯ (กิจการนักเรียน) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรยีน 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 พ.ย. 2562 

ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองปีการศึกษาละ 
2 ครั้ง  

โรงเรียนไดร้ับความ
ร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายในการร่วมรับ
ผิดรับชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาใหม้ี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน 

นายวีรวัฒน์  ค ามะยอม 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายขุนหาญ  นิตตา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารทั่วไป    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

ส่วนที่ 4 
โครงการและกิจกรรม (บริหารงบประมาณ) 

 
106. โครงการ ควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน 

กลุ่มงาน   บริหารงบประมาณ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 5 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที ่5 จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล ตามนโยบายการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2555 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานในทุกระดับ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูข้องผู้เรียนให้ดีขึ้น และ
สามารถพัฒนาสมรรถนะไปสู่มาตรฐานท่ีก าหนดไว้อย่างเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้การจัดการ
เรียนการสอนในปัจจุบันเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรูด้้วยตวัเอง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ และพัฒนากลไกบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้น
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากร การกระจายอ านาจให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และระบบ
ประกันคุณภาพภายใน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การสนับสนุนงบประมาณที่เน้นอุป
สงค์หรือผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตลอดจนความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันพลังงานที่เป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญในการพัฒนาประเทศ เช่น 
น้ ามันเช้ือเพลิง ก๊าซธรรมชาติ มีต้นทุนที่สูงมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในทุก ๆ ปี จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องตระหนักในการช่วยประหยัดด้านพลังงานในส่วนของโรงเรียนย่อมมี
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าไปรษณียากร ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่า
โทรศัพท์ ค่าInternet ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าบริการขยะ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ใน
ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนต้องจ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นเงินงบประมาณจ านวนมาก ดังนั้นใน
ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนมีเป้าหมายที่จะควบคุมดูแลการใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่จะลด
ค่าใช้จ่ายลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา  

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้ข้าราชการครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักและใช้สาธารณูปโภค
ทุกประเภทอย่างประหยดั และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  

งบประมาณโครงการ 5,361,040.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมควร  พิชญบุญวงศ ์
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

1. กิจกรรมค่าไฟฟ้า 
งบประมาณ 4,000,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าไฟฟ้า 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. โรงเรียนมมีาตรการ
ในการบริหารจัดการการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ช าระค่าไฟฟ้าไดต้รง
ตามก าหนดเวลาและคา่
ไฟฟ้าปีละไม่เกิน 
4,000,000 บาท 

สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค มีความ
ปลอดภัย เพียงพอและ
เอื้อต่อการบริหารจดัการ
และการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  

นางศิลาพร  บุญทาจันทร์ 

 

2. กิจกรรมค่าน้ าประปา 
งบประมาณ 250,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าน้ าประปา 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. โรงเรียนมมีาตรการใน
การบริหารจัดการการใช้
น้ าประปาอย่างเป็น
ระบบ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ช าระค่าน้ าประปาได้
ตรงตามก าหนดและ
ค่าน้ าประปาปีละไม่
เกิน 250,000 บาท 

สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค มีความ
ปลอดภัย เพียงพอและ
เอื้อต่อการบริหารจดัการ
และการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  

นางศิลาพร  บุญทาจันทร์ 

 

3. กิจกรรมค่าไปรษณียากร 
งบประมาณ 20,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าไปรษณีย ์

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. โรงเรียนมมีาตรการใน
การบริหารจัดการค่า
ไปรษณียากรอยา่งเป็น
ระบบ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ช าระค่าไปรษณยีากร
ได้ตรงตามก าหนดและ
ค่าไปรษณียากร ปีละ
ไม่เกิน 20,000 บาท 

สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค มีความ
ปลอดภัย เพียงพอและ
เอื้อต่อการบริหารจดัการ
และการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  

นางศิลาพร  บุญทาจันทร์ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

4. กิจกรรมค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 
งบประมาณ 400,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าน้ ามันเชือ่เพลิง 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. โรงเรียนมมีาตรการใน
การบริหารจัดการค่า
น้ ามันเชื้อเพลิงอย่างเป็น
ระบบ 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

ช าระค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงไดต้รงตาม
ก าหนดและค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง ปีละไม่เกิน 
400,000 บาท 

สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค มีความ
ปลอดภัย เพียงพอและ
เอื้อต่อการบริหารจดัการ
และการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  

นางศิลาพร  บุญทาจันทร์ 

 

5. กิจกรรมค่าโทรศัพท์ 
งบประมาณ 30,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าโทรศัพท์ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. โรงเรียนมมีาตรการใน
การบริหารจัดการค่า
โทรศัพท์อย่างเป็นระบบ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ช าระค่าโทรศัพท์ได้
ตรงตามก าหนดและ
ค่าโทรศัพท์ ปีละไม่
เกิน 30,000 บาท 

สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค มีความ
ปลอดภัย เพียงพอและ
เอื้อต่อการบริหารจดัการ
และการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  

นางศิลาพร  บุญทาจันทร์ 

 

6. กิจกรรมค่า Internet1 
งบประมาณ 337,040.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบรายไดส้ถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) -> คา่จัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ฯ -> ค่าเช่าบริการ internet รายเดือน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

ใ มีอินเทอร์เน็ตบริการ
ให้กับนักเรียนอย่าง
พอเพียง 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

มีอินเทอร์เน็ตให้บริหาร
ได้เพียงพอส าหรับ
นักเรียน ครูและ
บุคลากร 

สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค มีความ
ปลอดภัย เพียงพอและ
เอื้อต่อการบริหารจดัการ
และการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  

นางศิลาพร  บุญทาจันทร์ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

7. กิจกรรมค่าบริการขยะ 
งบประมาณ 24,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าเก็บขยะ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. โรงเรียนมมีาตรการใน
การบริหารจัดการขยะ
อย่างเป็นระบบ 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

ช าระค่าบริการขยะได้
ตรงตามก าหนดและ
ค่าบริการขยะ ปีละไม่
เกิน 24,000 บาท 

สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค มีความ
ปลอดภัย เพียงพอและ
เอื้อต่อการบริหารจดัการ
และการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  

นางศิลาพร  บุญทาจันทร์ 

 

8. กิจกรรมค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
งบประมาณ 200,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. บริการถ่ายเอกสาร
ให้กับบุคลากร 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

บุคลากรได้ใช้บริการ
เครื่องถ่ายเอกสารและ
จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร ปลีะไม่เกิน 
200,000 บาท 

สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค มีความ
ปลอดภัย เพียงพอและ
เอื้อต่อการบริหารจดัการ
และการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  

นางศิลาพร  บุญทาจันทร์ 

 

9. กิจกรรมค่า Internet2 
งบประมาณ 100,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบโครงการเรยีนฟรี 15 ปี -> ค่ากิจกรรม ICT 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. มีอินเทอร์เน็ตบริการ
ให้กับนักเรียนอย่าง
พอเพียง 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

มีอินเทอร์เน็ตให้บริการ
ได้เพียงพอส าหรับ
นักเรียน ครู และ
บุคลากร 

สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค มีความ
ปลอดภัย เพียงพอและ
เอื้อต่อการบริหารจดัการ
และการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  

นางศิลาพร  บุญทาจันทร์ 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายจักรพงษ์  ใจปัญญา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารงบประมาณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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107. โครงการ จัดหา-จัดซ้ือวัสดุส านักงานฝ่าย/งาน/กลุม่สาระการเรียนรู้ 

กลุ่มงาน   บริหารงบประมาณ 

นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจดัการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล วัสดุส านักงานนับว่ามีความส าคัญต่อส านักงานและ องค์การ ในการน ามาใช้ ช่วยในการ
ปฏิบัติงานให้มีความสะดวก ประหยัดแรงงาน ในการด าเนินงาน มีความจ าเป็นต้องใช้ วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานในการจัดด าเนินงานโครงการต่างๆ การพิมพ์งาน รายงานต่างๆ ซึ่ง
เป็นของใช้วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพื่อการจัดเก็บและด าเนินงานได้อย่างมีระบบ และมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อจัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

งบประมาณโครงการ 1,200,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจักรพงษ์  นาสมปอง 
 

1. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ (ห้องเรียนพิเศษ) 
งบประมาณ 31,692.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. งานห้องเรียนพิเศษมี
วัสดุครภุัณฑ์ในการ
บริหารจดัการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรได้รับวัสดุ
อุปกรณ์ตรงกับความ
ตอ้งการ เพียงพอและเกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน 

วัสดุ ครุภัณฑ์ มีเพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการและ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

นางขวัญจิต  พุ่มพวง 

 

2. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ (ประมวลผล) 
งบประมาณ 12,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. งานประมวลผลมีวัสดุ
ครุภณัฑ์ในการบริหาร
จัดการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรได้รับวสัดุ
อุปกรณ์ตรงกับความ
ต้องการ เพียงพอและเกดิ
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

วัสดุ ครภุัณฑ์ มี
เพียงพอต่อการ
บริหารจดัการและ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

นางจิราพร  กันทะธง 
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3. กิจกรรม จัดซ้ือวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ (สารบรรณ) 
งบประมาณ 9,802.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. งานสารบรรณมีวัสดุ
ครุภณัฑ์ในการบริหาร
จัดการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรได้รับวสัดุ
อุปกรณ์ตรงกับความ
ต้องการ เพียงพอและเกดิ
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

วัสดุ ครภุัณฑ์ มี
เพียงพอต่อการ
บริหารจดัการและ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

นางดวงดาว  ชัยสาร 

 

4. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ (หลักสูตร) 
งบประมาณ 7,100.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. งานหลักสูตรมีวัสดุ
ครุภณัฑ์ในการบริหาร
จัดการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรได้รับวสัดุ
อุปกรณ์ตรงกับความ
ต้องการ เพียงพอและเกดิ
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

วัสดุ ครภุัณฑ์ มี
เพียงพอต่อการ
บริหารจดัการและ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

นางสาวกุศล  มหาไม ้

 

5. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ (พัสดุ) 
งบประมาณ 5,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. งานพัสดุฝ่ายบริหาร
วิชาการมีวัสดคุรุภณัฑ์ใน
การบริหารจัดการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรได้รับวสัดุ
อุปกรณ์ตรงกับความ
ต้องการ เพียงพอและเกดิ
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

วัสดุ ครภุัณฑ์ มี
เพียงพอต่อการ
บริหารจดัการและ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

นางดวงดาว  ชัยสาร 

 

6. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ (วิจัย) 
งบประมาณ 1,395.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.งานวิจัยเพื่อการศึกษา
มีวัสดุครุภณัฑ์ในการ
บริหารจดัการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรได้รับวสัดุ
อุปกรณ์ตรงกับความ
ต้องการ เพียงพอและ
เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

วัสดุ ครภุัณฑ์ มี
เพียงพอต่อการ
บริหารจดัการและ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

นางฐปนีย ์ ภาชนนท ์
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7. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ (ห้องสมุด) 
งบประมาณ 10,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.งานห้องสมุดโรงเรียน
มีวัสดุครุภณัฑ์ในการ
บริหารจดัการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรได้รับ
วัสดุอุปกรณ์ตรงกับ
ความต้องการ เพียงพอ
และเกดิประสิทธิภาพใน
การท างาน 

วัสดุ ครภุัณฑ์ มีเพียงพอ
ต่อการบริหารจดัการและ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

นางแสงหล้า  เรือง
พยัคฆ ์

 

8. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ (วัดผล) 
งบประมาณ 28,149.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.งานวัดผลมีวสัดุ
ครุภณัฑ์ในการบริหาร
จัดการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรได้รับวสัดุ
อุปกรณ์ตรงกบัความ
ต้องการ เพียงพอและเกดิ
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

วัสดุ ครภุัณฑ์ มี
เพียงพอต่อการ
บริหารจดัการและ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  

นางจิราพร  กันทะธง 

 

9. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ (ทะเบียน) 
งบประมาณ 6,153.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.งานทะเบียนมีวัสดุ
ครุภณัฑ์ในการบริหาร
จัดการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรได้รับวสัดุ
อุปกรณ์ตรงกับความ
ต้องการ เพียงพอและเกดิ
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

วัสดุ ครภุัณฑ์ มี
เพียงพอต่อการ
บริหารจดัการและ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

นางสาวนพวรรณ   
เลิศประเสริฐสุข 

 

10. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ (ผลิตเอกสาร) 
งบประมาณ 3,709.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.งานผลิตเอกสารมีวัสดุ
ครุภณัฑ์ในการบริหาร
จัดการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรได้รับวสัดุ
อุปกรณ์ตรงกับความ
ต้องการ เพียงพอและเกดิ
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

วัสดุ ครภุัณฑ์ มี
เพียงพอต่อการ
บริหารจดัการและ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

นายสารวิช  เข็มอนสุุข 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

11. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
งบประมาณ 45,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.งานส านักงานฝ่าย
บริหารทั่วไปมีวัสดุ
ครุภณัฑ์ในการบริหาร
จัดการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรได้รับวสัดุ
อุปกรณ์ตรงกับความ
ต้องการ เพียงพอและเกดิ
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

วัสดุ ครภุัณฑ์ มี
เพียงพอต่อการ
บริหารจดัการและ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

นายพีระพงษ ์ ถุงแก้ว 

 

12. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
งบประมาณ 45,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.งานกิจการนักเรียนมี
วัสดุครภุัณฑ์ในการ
บริหารจดัการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรได้รับวสัดุ
อุปกรณ์ตรงกับความ
ต้องการ เพียงพอและเกดิ
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

วัสดุ ครภุัณฑ์ มี
เพียงพอต่อการ
บริหารจดัการและ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

นางศราวดี  นพรัตน ์

 

13. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
งบประมาณ 15,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.ฝ่ายบริหารงานบุคคลมี
วัสดุสิ้นเปลืองและ
ครุภณัฑ์เพียงพอต่อการ
บริหารจดัการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรได้รับวสัดุ
อุปกรณ์ตรงกับความ
ต้องการ เพียงพอและเกดิ
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

วัสดุ ครภุัณฑ์ มี
เพียงพอต่อการ
บริหารจดัการและ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

นางเนตรนภสิ  สุทธวา
นิช 

 

14. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงานฝ่ายงบประมาณ (สารบรรณ) 
งบประมาณ 20,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. ฝ่ายบริหาร
งบประมาณมีวสัดุ
สิ้นเปลืองและครุภณัฑ์
เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ได้รับวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ ตรงตามความ
ต้องการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้วัสดุ  

วัสดุ ครภุัณฑ์ มี
เพียงพอต่อการ
บริหารจดัการและการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

นางพรศิริ  กุลนิล 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
  

อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ให้
เกิดประโยชน์และคุ้มค่าครู
และบุคลากรได้รับวัสดุ
อุปกรณ์ตรงกับความ
ต้องการ เพียงพอและเกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน 

  

 

15. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงานฝ่ายงบประมาณ (พัสดุ) 
งบประมาณ 15,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.งานพัสดุ ฝ่าย
งบประมาณมีวสัดุ
ครุภณัฑ์เพียงพอต่อการ
บริหารจดัการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรได้รับวัสดุ
อุปกรณ์ตรงกับความต้องการ 
เพียงพอและเกิดประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

วัสดุ ครุภัณฑ์ มีเพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการและ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

นายจักรพงษ์  นาสมปอง 

 

16. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงานฝ่ายงบประมาณ (การเงิน) 
งบประมาณ 15,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.จัดซื้อ สื่ออุปกรณ์ 
เครื่องใช้ส านักงาน วัสดุ
สิ้นเปลือง  

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ได้รับวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ ตรงตามความ
ต้องการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ให้
เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 

วัสดุ ครภุัณฑ์ มี
เพียงพอต่อการ
บริหารจดัการและการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

นางพิกุล  รุนเจรญิ 

 

17. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงานฝ่ายงบประมาณ (นโยบายและแผน) 
งบประมาณ 15,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.งานนโยบายและ
แผนงานไดร้ับวัสดุครุ
ภัฑณเ์พียงพอต่อการ
บริหารจดัการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรได้รับวัสดุ
อุปกรณ์ตรงกับความ
ต้องการ เพียงพอและเกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน 

วัสดุ ครุภัณฑ์ มีเพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการและ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

นางสาวสิรัชชา  วงค์คม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

18. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงานฝ่ายงบประมาณ (อ านวยการกลาง) 
งบประมาณ 40,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.กลุ่มบริหารงบประมาณ
มีวัสดุครุภัฑณ์เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรได้รับวสัดุ
อุปกรณ์ตรงกับความ
ต้องการ เพียงพอและเกดิ
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

วัสดุ ครภุัณฑ์ มี
เพียงพอต่อการ
บริหารจดัการและ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

นางดนุชา  บริสุทธ์ิศร ี

 
19. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
งบประมาณ 17,500.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย มีวสัดุ
ครุภณัฑ์ในการบริหาร
จัดการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรได้รับ
วัสดุอุปกรณ์ตรงกับ
ความต้องการ เพียงพอ
และเกดิประสิทธิภาพใน
การท างาน 

วัสดุ ครภุัณฑ์ มีเพียงพอ
ต่อการบริหารจดัการและ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

นางดวงพร  ริบแจ่ม 

 

20. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
งบประมาณ 22,750.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.กลุ่มสาระการเรยีนรู้
สังคมศึกษามีวสัดุ
ครุภณัฑ์ในการบริหาร
จัดการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรได้รับวสัดุ
อุปกรณ์ตรงกับความ
ต้องการ เพียงพอและเกดิ
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

วัสดุ ครภุัณฑ์ มี
เพียงพอต่อการ
บริหารจดัการและ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

นายทักษิณ  ล้านโรจน ์

 

21. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
งบประมาณ 35,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างประเทศมีวัสดุ
ครุภณัฑ์ในการบริหาร
จัดการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรได้รับวสัดุ
อุปกรณ์ตรงกับความ
ต้องการ เพียงพอและเกดิ
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

วัสดุ ครุภัณฑ์ มีเพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการและ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  

นางอารีวรรณ  หวังดี 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

 

22. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
งบประมาณ 26,250.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อจัดซื้อ สื่ออุปกรณ์ 
เครื่องใช้ส านักงาน วัสดุ
สิ้นเปลือง และครภุัณฑ์
เพื่ออ านวยความสะดวก 
ให้กับครูผูส้อน  

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ได้รับวสัดุ อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์อย่างเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ ตรงตาม
ความต้องการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภณัฑ์ให้เกิดประโยชน์
และคุ้มค่า 

วัสดุ ครภุัณฑ์ มีเพียงพอ
ต่อการบริหารจดัการและ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

นางบุษบา  ไพสิฐสิริ
รักษา 

 

23. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
งบประมาณ 29,750.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.กลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์มีวสัดุ
ครุภณัฑ์ในการบริหาร
จัดการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรได้รับวสัดุ
อุปกรณ์ตรงกับความ
ต้องการ เพียงพอและเกดิ
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

วัสดุ ครภุัณฑ์ มี
เพียงพอต่อการ
บริหารจดัการและ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

นายเอนก  พรมศร ี

 

24. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
งบประมาณ 8,750.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ศิลปะมีวสัดุครุภณัฑ์ใน
การบริหารจัดการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรได้รับวัสดุ
อุปกรณ์ตรงกับความ
ต้องการ เพียงพอและเกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน 

วัสดุ ครภุัณฑ์ มีเพียงพอ
ต่อการบริหารจดัการ
และการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  

นางสาวพรศิลป์  มโน
เพ็ญ 
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25. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
งบประมาณ 26,250.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.กลุ่มสาระการเรยีนรู้
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีมีวสัดุครุภณัฑ์
ในการบริหารจัดการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรได้รับวัสดุ
อุปกรณ์ตรงกับความ
ต้องการ เพียงพอและเกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน 

วัสดุ ครภุัณฑ์ มีเพียงพอ
ต่อการบริหารจดัการ
และการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

นางสาวนิตยา  นะพินธ์ุ 

 

26. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
งบประมาณ 8,750.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.กลุ่มสาระการเรยีนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษามี
วัสดุครภุัณฑ์ในการ
บริหารจดัการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรได้รับ
วัสดุอุปกรณ์ตรงกับ
ความต้องการ เพียงพอ
และเกดิประสิทธิภาพใน
การท างาน 

วัสดุ ครภุัณฑ์ มี
เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการและการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

นางสุนทรี  พลสยม 

 

27. กิจกรรมงานผลิตเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน 
งบประมาณ 700,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าวัสดุอุปกรณส์ านักงาน 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อผลิตเอกสาร
ประกอบการจดัการเรียน
การสอนอย่าง
หลากหลาย ให้สอดคล้อง
กับ การปฏิรูปการศึกษา 
โดยยดึผู้เรียนเป็นส าคญั 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

ผู้เรยีนมีเอกสาร
ประกอบการเรียนอย่าง
เพียงพอ 

ผลการพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษาแยก
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

นายสารวิช  เข็มอนสุุข 

 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายจักรพงษ์  ใจปัญญา)     (นายกนที  บญุมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารงบประมาณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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108. โครงการ พัฒนางานสารสนเทศ 

กลุ่มงาน บรหิารงบประมาณ 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจดัการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน จัดระบบการบริหารงานทั้งหมด 4 ฝ่ายด้วยกัน ได้แก่ ฝ่าย
บริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายบริหารงบประมาณ และฝ่ายบริหารวิชาการ ซึ่งการ
ด าเนินงานภายในของแต่ละฝ่ายจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล จะถือได้ว่าการจัดระบบ
สารสนเทศมีความส าคัญต่อการบริหารและการด าเนินงานของสถานศึกษาเนื่องจากบุคลากรและ
หน่วยงานต่างๆ ต้องการทราบข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว เชื่อถือได้ อีกทั้งมีความทันสมัยและง่ายต่อ
การเรียกดูข้อมูล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน โดยการรวบรวมข้อมูลของแต่ละฝ่ายงาน มาประมวลผลและจัดท าเป็นสารสนเทศของ
โรงเรียน เพื่อเป็นสารสนสนเทศในการประกอบการตัดสินใจหรือการพัฒนาระบบบรหิารงานของ
สถานศึกษา ดังนั้น กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศของโรงเรียน จึงเป็นอีกกิจกรรมส าคัญที่มีส่วน
ช่วยผลักดันและสนับสนุนให้สถานศึกษาเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
บุคลากรให้เทียบเคียงกับโรงเรียนอื่นๆด้วย  

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษาในรูปแบบของสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ  

งบประมาณโครงการ 3,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนิตยา  สิงห์ค า 
 

1. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ 
งบประมาณ 1,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารงบประมาณ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.พัฒนาระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

มีการจัดระบบข้อมลู
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการ
บริหารจดัการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ในระดับดี
ขึ้นไป 

มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
สถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางสาวนิตยา  สิงห์ค า 
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2. กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงานสารสนเทศ 
งบประมาณ 2,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารงบประมาณ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.รวบรวมข้อมลู 
ประมวลผล และจัดเก็บ
ข้อมูลของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

มีสารสนเทศของ
โรงเรียนครบทั้ง 4 ฝ่าย 
ภาคเรยีนละ 1 เล่ม 

มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
สถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางสาวนิตยา  สิงห์ค า 

1. จัดท าสารสนเทศของ
โรงเรียนรายปีการศึกษา 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

มีสารสนเทศของ
โรงเรียน ปีการศึกษา
ละ 1 เล่ม 

มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
สถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายจักรพงษ์  ใจปัญญา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารงบประมาณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
109. โครงการ พัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประเมินของสถานศึกษา 

กลุ่มงาน บรหิารงบประมาณ 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจดัการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 48 
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ได้ด าเนินการตาม
โครงการที่ได้ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยในปี 2561 มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเหลือ 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
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ส าคัญ ดังนั้น เพื่อให้สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาระบบการประกันของสถานศึกษาเป็นไป
อย่างถูกต้องชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุด งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนส่วนบุญโญป
ถัมภ์ ล าพูน จึงจัดท าโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาข้ึน เพื่อใช้ด าเนินการในการวางแผน ส่งเสริมก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล
การประกันคุณภาพการศึกษาอันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป  

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนางานตามระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 

งบประมาณโครงการ 21,857.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดาราวรรณ  นนทวาส ี
 

1. กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
งบประมาณ 19,857.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารงบประมาณ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อด าเนินงานตาม
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ร้อยละ 100 สถานศึกษามี
ผลการด าเนินงานตามกฏ
กระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์วิธีการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา ระดับ 
ดีมาก  

มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
สถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางดาราวรรณ  นนทวาส ี

 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อทบทวนและ
ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

มีการประเมินคณุภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา ปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง  

มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
สถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางดาราวรรณ  นนทวาส ี

1.เพื่อรายงานคุณภาพ
การศึกษาต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

01 ต.ค. 2561 ถึง 31 
พ.ค. 2562 

มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปี ปีการศึกษาละ 
1 เล่ม  

มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
สถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

2. กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
งบประมาณ 2,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารงบประมาณ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.โรงเรียนมีกรอบและ
แนวทางในการจัดวาง
ระบบควบคมุภายใน ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด และ
เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการการ
ก าหนดมาตรฐาน การ
ควบคุม ภายใน พ.ศ. 
2544 ข้อ 6 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

โรงเรียนมีการพัฒนา
ระบบควบคมุภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ  

มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
สถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางสาวพิชญา  ค ารังษ ี

1.โรงเรียนสามารถรายงาน
ผลการควบคุมภายในต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 31 ธ.ค. 2561 

โรงเรียนมีการรายงาน
การควบคุมภายในของ
สถานศึกษาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดปลีะ 
1 ครั้ง 

ครูทุกคนออกแบบ
แผนการจดัการเรียนรู้ 
ได้ตรงตามมาตรฐาน
และตัวช้ีวัด 

 

 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายจักรพงษ์  ใจปัญญา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารงบประมาณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
110. โครงการ พัฒนาระบบงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 

กลุ่มงาน บรหิารงบประมาณ 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจดัการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โรงเรียนส่วน
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

บุญโญปถัมภ์ ล าพูนเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาของภาครัฐ มีหน้าที่จั ดการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารงานในโรงเรียนตามกฎกระทรวงเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 2550 จัดการบริหารโรงเรียน ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป เพื่อให้การบริหาร
ด้านงบประมาณเป็นไปตามระเบียบราชการ มีความ ถูกต้อง คล่องตัวและมีบรรยากาศการท างาน
ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานจึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาระบบงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา สง่ผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน  

วัตถุประสงค์โครงการ พัฒนาระบบงานฝ่ายบริหารงบประมาณใหม้ีประสิทธิภาพ เกดิประสิทธิผล เกิดประโยชน์ กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

งบประมาณโครงการ 237,148.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดนุชา  บริสุทธ์ิศร ี

 

1. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
งบประมาณ 88,748.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารงบประมาณ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.พัฒนาระบบงานฝ่าย
บริหารงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล เกดิ
ประโยชน์ กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

งานในฝ่ายบริหาร
งบประมาณทุกงาน
สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค มีความ
ปลอดภัยเพียงพอและเอื้อ
ต่อการบริหารจดัการและ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

นางดนุชา  บริสุทธ์ิศร ี

 

2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารงบประมาณ 
งบประมาณ 56,400.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารงบประมาณ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.ส่งเสรมิและพัฒนา
บุคลากรในฝ่ายบรหิาร
งบประมาณ 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

บุคลากรในฝ่ายบรหิาร
งบประมาณทุกงาน
สามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างเต็มศักยภาพ 

ครูทุกคนไดร้ับการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและไดร้ับ
การส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ 

นางดนุชา  บริสุทธ์ิศร ี
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

3. กิจกรรมการประชุมครูประจ าเดือนและ การประชุมครูก่อนเปิดและปิดภาคเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
งบประมาณ 92,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารงบประมาณ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.จัดประชุมครู
ประจ าเดือนและประชุม
ครูก่อนเปิดและปดิภาค
เรียน 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้มโีอกาสพบปะ
พูดคุย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ซึ่งกันและกัน 

โรงเรียนไดร้ับความ
ร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายในการร่วมรับ
ผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคณุภาพ
และได้มาตรฐาน 

นางดนุชา  บริสุทธ์ิศร ี

 
 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายจักรพงษ์  ใจปัญญา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารงบประมาณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 
111. โครงการ พัฒนาระบบนโยบายและแผนงาน 

กลุ่มงาน บรหิารงบประมาณ 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจดัการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ

เต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นแรงผลักดันท่ีส าคัญต่อการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรือง
นั้น มีหลายแนวทางด้วยกัน แนวทางหนึ่งคือการส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่สร้างความมั่นใจ พึงพอใจ ประทับใจต่อผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ว่า โรงเรียนสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ผู้จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  โรงเรียนที่มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีองค์ประกอบหลายประการ องค์ประกอบท่ีเป็นหัวใจส าคัญ
ก็คือ โรงเรียนต้องจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อใช้ในการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาระบบงานนโยบายและแผนงาน 

งบประมาณโครงการ 70,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสิรัชชา  วงค์คม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

 

1. กิจกรรมพัฒนาระบบนโยบายและแผนงาน 
งบประมาณ 20,700.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารงบประมาณ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อก าหนดนโยบาย
วางแผนการบรหิารการ
จัดการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2563 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
 30 ก.ย. 2562 

โรงเรียนมีวิสยัทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายการ
บริหารสถานศึกษาท่ี
ชัดเจน 

โรงเรียนมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน  

นางสาวสิรัชชา  วงค์คม 

2.เพื่อด าเนินการจดัท า
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

01 ต.ค. 2561 ถึง 
30 ก.ย. 2562 

โรงเรียนมีโครงการ/
กิจกรรม ท่ีตอบสนอง
ต่อนโยบายของ
สถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด 

มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
สถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

3.เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2562 

01 ก.ย. 2562 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

โรงเรียนมีการสรุปผล
การด าเนินงานและวาง
แผนการบริหาร
การศึกษาโดย
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคมครู 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบัน มีส่วนร่วม
รับผิดรับชอบต่อการวาง
แนวทางการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

 

 

2. กิจกรรมพัฒนา ICT เพ่ือการบริหารจัดการงานแผนงานและงบประมาณ 
งบประมาณ 49,300.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> บริหารงบประมาณ 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาระบบ
นโยบายและแผนงานด้วย
ระบบ ICT 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

มีการใช้ระบบ ICT ใน
การบริหารจัดการงาน
นโยบายและแผนงาน 

สถานศึกษามีการวาง
แผนการบริหารและ
จัดการข้อมลูสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 

นางสาวสิรัชชา  วงค์คม 

 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายจักรพงษ์  ใจปัญญา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารงบประมาณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

112. โครงการ ไปราชการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลาการในฝ่ายงาน 

กลุ่มงาน บรหิารงบประมาณ 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนที่ ฯ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจดัการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ตาม
หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
ผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง ตลอดจนโรงเรียนส่วนบุญ
โญปถัมภ์ ล าพูน มุ่งเน้นในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและเข้มแข็ง 
สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนางานพิเศษอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น โรงเรียนส่วน
บุญโญปถัมภ์ ล าพูน จึงจัดท าโครงการขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน และส่งเสริม
ความสามารถในการท างานให้เกิดผลดีต่อการบริหารงานโรงเรียน 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

งบประมาณโครงการ 25,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดนุชา  บริสุทธ์ิศร ี

 

1. กิจกรรมไปราชการเพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรฝ่ายบริหารวิชาการ 
งบประมาณ 5,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ฝ่ายงาน) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาฝ่าย
บริหารวิชาการไดร้ับ
การพัฒนาทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
สถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางกนกพรรธน ์ วัฒน
นันทิพงศ์ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

2. กิจกรรมไปราชการเพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรฝ่ายบริหารงบประมาณ 
งบประมาณ 5,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ฝ่ายงาน) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ฝ่ายบรหิารงบประมาณ 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาฝ่ายบริหาร
งบประมาณได้รับการ
พัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
สถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางดนุชา  บริสุทธ์ิศร ี

 

3. กิจกรรมไปราชการเพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรฝ่ายบริหารบุคคล 
งบประมาณ 5,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ฝ่ายงาน) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ฝ่ายบรหิารบุคคล 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาฝ่าย
บริหารบุคคลได้รบัการ
พัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
สถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางมารศรี  รวมสุข 

 

4. กิจกรรมไปราชการเพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป(กิจการนักเรียน) 
งบประมาณ 5,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ฝ่ายงาน) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
งานกิจการนักเรียน 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาฝ่าย
บริหารทั่วไปงานกิจการ
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
สถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางศราวดี  นพรัตน ์
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

5. กิจกรรมไปราชการเพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป(บริหารทั่วไป) 
งบประมาณ 5,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุน -> ค่ารายจ่ายประจ า -> ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ฝ่ายงาน) 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1.เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

01 ต.ค. 2561 ถึง  
30 ก.ย. 2562 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาฝ่าย
บริหารทั่วไปไดร้ับการ
พัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
สถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นายพีระพงษ์  ถุงแก้ว 

 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายจักรพงษ์  ใจปัญญา)     (นายกนที  บุญมากาศ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายบริหารงบประมาณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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 แผนปฏิบัติการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ส่วนที ่5 
การก ากับติดตาม ประเมิน และรายงาน  

1. การบริหารแผน  

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพูน  ใช้หลักธรรมำภิบำล  (Good Governance) ในกำรบริหำร
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส ำคัญ 6 ประกำรดังนี้  
1. หลักนิติธรรม  คือ  กำรด ำเนินกำรจะต้องถูกต้องตำม กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นหลักในกำรด ำเนินกำรในทุกข้ันตอน  

2. หลักคุณธรรม  คือ  กำรด ำเนินกำรจะต้องค ำนึงถึงควำมถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดี  ไม่ท ำให้ผู้ที่ มีส่วน
เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน  

3. หลักความโปร่งใส คือ กำรด ำเนินกำรจะต้องสำมำรถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  

4. หลักความมีส่วนร่วม  คือ  กำรด ำเนินกำรจะต้องเปิดโอกำสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร  

5. หลักความรับผิดชอบ คือ กำรด ำเนินกำรจะมีผู้ได้รับมอบหมำยและต้องมีควำมรับผิดชอบ  พร้อมที่จะ
ปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อไป  

6. หลักความคุ้มค่า คือ กำรด ำเนินกำรองตระหนักว่ำมีทรัพยำกรค่อนข้ำงจ ำกัดดังนั้นในกำร  บริหำรจัดกำร
จ ำเป็นจะต้องยึดหลักควำมประหยัด ควำมคุ้มค่ำ และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. การก ากับติดตาม  
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล ำพูน ก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนในกำรบริหำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 โดยยึดวงจรคุณภำพ (PDCA: DEMING CYCLE) ของ Dr.Edward 
W. Deming ดังนี้  
1 . P : PLAN การวางแผนจัดท าโครงการ  
- วัตถุประสงค์เหมำะสมและสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่  

- มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่  

- ระยะเวลำด ำเนินกำรที่ก ำหนดไว้เหมำะสมหรือไม่  

- งบประมำณท่ีก ำหนดเหมำะสมหรือไม่  

- มีกำรเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนด ำเนินกำรหรือไม่  
2 . D : DO การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ  

- มีกำรก ำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำรด ำเนินกำรหรือไม่  
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- มีผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรได้ตำมที่ก ำหนดไว้หรือไม่  

- มีกำรประสำนงำนกับผู้ที่เก่ียวข้องมำกน้อยเพียงไร  

- สำมำรถด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนดหรือไม่  

- สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมงบประมำณที่ก ำหนดไว้หรือไม่  

3 . C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน  
-    ได้มีกำรก ำหนดวิธี/รูปแบบกำรประเมินหรือไม่  

-    มีรูปแบบของกำรประเมินเหมำะสมหรือไม่  

-    ผลของกำรประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วำงไว้หรือไม่  

-    ปัญหำ/จุดอ่อนที่พบในกำรด ำเนินกำรมีหรือไม่  

-    ข้อดี/จุดแข็งของกำรด ำเนินกำรมีหรือไม่  
4 . A : ACTION น าข้อมูลที่ได้จากการก ากับติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงต่อไป  
-    มีกำรระดมสมองเพ่ือหำทำงแก้ปัญหำ/จดุอ่อนที่ค้นพบ  

-    มีกำรระดมสมองเพ่ือหำทำงเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมข้ึน  

-    มีกำรน ำผลที่ได้จำกกำรระดมสมองเสนอผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำส ำหรับใช้วำงแผนจัดท ำ  โครงกำร 
               ในครั้งต่อไป  

-   ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในครั้งต่อไป  

3. ระบบการติดตามประเมินผล  
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผน และบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  จึงก ำหนดกำรด ำเนินงำน

ประกอบด้วย  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
1.  กำรก ำกับ ติดตำม โดยก ำหนดโครงสร้ำงและระบบกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไป

ตำมแผน มีห้วงระยะเวลำในกำรก ำกับ ติดตำม คือ ก ำกับ ติดตำม เป็นรำยไตรมำส 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรก ำกับ ติดตำม คือ แบบก ำกับ ติดตำม แผนกำรใช้เงิน  

2.  กำรประเมินผล มีกำรประเมินแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี  โดยมีห้วงระยะเวลำในกำรประเมิน คือ  
ระหว่ำงวันที่ 1 – 31 สิงหำคม 2562   

เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน คือ แบบประเมินโครงกำร 
3.  กำรรำยงำนผล  ผู้รับผิดชอบโครงกำรรำยงำนผลเมื่อสิ้นสุดโครงกำร  ระหว่ำงวันที่  16–30 

กันยำยน 2562 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรรำยงำนผลเมื่อสิ้นสุดโครงกำร คือ แบบรำยงำนผลโครงกำร  
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4. การรายงานผล  

1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่ก ำหนดให้ โดยผู้รับผิดชอบโครงกำร/ กิจกรรม  
2. เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ โรงเรียนประเมินคุณภำพภำยใน สรุปและรำยงำนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และ หน่วยงำนต้น
สังกัด น ำผลจำกกำรสรุปกำรไปเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนแก้ไข ปรับปรุงพัฒนำกำร ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ
ต่อไป  
 

 



 













 


